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PREDGOVOR
Има смрти, нема умирања.
Претке нису обрукали, поколења их се неће стидети.
Натпис са споменика у касарни „Аеродром” Сомбор

памтивека у човеку постоји жеља да херојство својих сабораца и сународника сачува од
Oдзаборава
и да на тај начин за сва времена искаже захвалност за учињена дела или опоме-

ну на недела.
У нашој традицији, с поколења на поколење, чувају се усмена предања о људима и догађајима, као да су боговођеном руком сликописана у „времешну кожом увезану књигу” чије
странице не може да истргне чак ни најупорнији заборав. Иста предања, од памтивека вођена
истом руком, писана у камену, наши преци упорно су крали од заборава.
Развојем друштва и појавoм писмености, и са каменом као медијумом, започиње сликовит и разнолик период уклесаних сведочанстава – створени су споменици, као саучесници
протеклих времена и непоткупљиве судије људима који су их обележили. Својим изгледом и
немом а живом поруком споменици готово очински казују о времену свог настанка и сврси,
како свог, тако и нашег постојања. Како ти свевремени камени објекти нису самоникли, сваки
коме се поклања брига и пажња временом неумитно израста у симбол заједнице, који уноси
сећање и отелотворење њених моралних и етичких вредности.
Данас на територији Републике Србије готово да нема насељеног места у коме се не налази
једно или више спомен‐обележја посвећених људима који су на олтар отаџбине жртвовали
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своје животе у бројним ослободилачким и одбрамбеним ратовима Србије. На самом крају
ХХ века, у оружаним сукобима на нашим просторима од 1990. до 1999. године погинуло је
3.8051 припадника војске. Њима у завет, а нашим и будућим поколењима на памћење и наук,
подигнута су и подижу се спомен-обележја у касарнама, градовима, местима и селима широм
Србије, као сведоци традиционалне храбрости нашег војника и несебичне жртве поднете за
слободу и част своје земље и народа.
Избору спомен-обележја који ће бити уврштени у ову публикацију претходио је дуготрајан
процес прикупљања и обраде података, у којем су учествовале организацијске јединице Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије, команде, јединице и установе Војске Србије. Према евиденцији Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе
Министарства одбране, израђеној у припреми ове публикације, у надлежности Министарства
одбране и Војске Србије налази се 31 (тридесет једно) спомен-обележје. Тај број никако није
коначан, јер се у част погинулих припадника Војске и даље подижу различита спомен-обележја, а већину подиже и одржава локална самоуправа или сами житељи градова и села који
не дозвољавају да заборав преотме сећање на њихове саборце и суграђане који су положили
живот на бранику отаџбине.
Планом учешћа јединица и установа Војске Србије у обележавању годишњица историјских
догађаја ослободилачких ратова Србије на локалном нивоу, сваке године дефинише се одавање почасти крај спомен-обележја наведених у овој публикацији.
У припреми за издавање ове публикације, услед објективних тешкоћа у прикупљању и обради података, определили смо се за метод поступног публиковања, тако да у првом издању
буду приказана спомен‐обележја палим припадницима Војске која су подизана, односно по1

Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе, у складу са надлежностима и одредбама Закона о одбрани, води евиденцију о погинулим, несталим, рањеним, заробљеним и убијеним припадницима оружаних снага бивше СФРЈ за
период од 1991. до 19. маја 1992. године и евиденцију о несталим и погинулим припадницима Војске Југославије на територији
Аутономне Покрајине Косово и Метохија за период од 23. марта 1998. до 26. јуна 1999. године. У оружаним сукобима од 1990. до
1999. године погинуло је 3.805 припадника оружаних снага СФРЈ, а током НАТО агресије на СРЈ укупни губици Војке Југославије
износили су 810 припадника, од којих је погинуло 794, а 25 припадника се воде као нестали.
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стављана првенствено у војним комплексима, као и 18 (осамнаест) спомен-обележја који су
изван војних објеката на којима команде, јединице и установе Војске Србије, у сарадњи са
локалним самоуправама, сваке године културом сећања одају почаст својим саборцима и суграђанима који су погинули у оружаним сукобима од 1990. до 1999. године.
У другом допуњеном издању, чије се издавање планира након даљег прикупљања и обраде података, биће обухваћена и остала спомен-обележја у насељеним местима и на местима
обележавања страдања припадника Војске.
У савременом добу обиља информација, у борби против заборава и занемаривања, поред
бескрајног поштовања према палим припадницима Војске, као покретачка снага водила нас је
и мисао о потреби израде овакве врсте публиковања као средства за преношење истине у будућност ради очувања колективног сећања и супротстављања ревизији историјских догађаја.
На овај начин основни подаци о спомен‐обележјима биће лако доступни стручној и широј
јавности, као и сваком заинтересованом читаоцу.
Нека је вечна слава и хвала нашим палим саборцима!
У Београду,
септембар 2016. године

пуковник
Слађан Ристић
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Ми знамо судбу
Алекса Шантић
Ми знамо судбу и све што нас чека,
но страх нам неће заледити груди!
Волови јарам трпе, а не људи –
Бог је слободу дао за човјека.
Снага је наша планинска ријека,
Њу неће нигда уставити нико!
Народ је овај умирати свико –
У својој смрти да нађе лијека.
Ми пут свој знамо, пут богочовјека,
И силни, као планинска ријека,
Сви ћемо поћи преко оштра кама!
Све тако даље, тамо до Голготе,
И кад нам мушке узмете животе,
Гробови наши бориће се с вама!
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СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА
У ВОЈНИМ ОБЈЕКТИМА
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СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА У ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПРИПАДНИЦИМА 202. ПОЗАДИНСКЕ БАЗЕ
Место спомен-обележја: Ниш
Локација: Издвојени објекат „Дољевац”
Аутори: Припадници 202. позадинске базе

С

помен-обележје посвећено Живораду
Божидаревићу, Јану Кукучки, Животи
Грујићу, Бојану Костићу, Мирославу Илићу,
Срђану Јовићу, Зорану Микићу и Славиши
Ратковићу, поставили су припадници 202. позадинске базе у знак сећања на припаднике
јединице погинуле током НАТО бомбардовања на Савезну Републику
Југославију 1999. године.
Носилац
обележавања
годишњица и старања о
спомен-обележју је 3. складишни батаљон Централне
логистичке базе Управе за
логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије.
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БОБАНУ НЕДЕЉКОВИЋУ,
десетару по уговору,
припаднику 235. Центра стационарних веза
Место спомен-обележја: Прокупље
Локација: Касарна „Ратко Павловић Ћићко”
Аутори: Љубомир Пенић, заставник I класе и
Ђорђе Маслаковић, војни службеник

С

помен-плочу подигли су припадници
касарне „Ратко Павловић Ћићко”, 24.
марта 2000. године, у знак сећања на десетара по уговору Бобана Недељковића, припадника бившег 235. Центра стационарних
веза, погинулог 24. марта 1999. године за
време НАТО агресије на Савезну Републику
Југославију.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је 310. инжињеријски батаљон 3. бригаде Копнене војске.
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ДАЛИБОРУ РАДУЛОВИЋУ,
разводнику по уговору, припаднику 25. батаљона Војне полиције Гардијске бригаде
Место спомен-обележја: Београд
Локација: Касарна „Дедиње”
Аутори: Припадници Гарде

С

помен-обележје поставили су припадници Гарде 28. априла 2011. године, у знак сећања
на разводника по уговору Далибора Радуловића, припадника 25. батаљона Војне полиције Гардијске бригаде, који је на том месту изгубио живот 28. априла 1999. године у току НАТО
агресије на Савезну Републику Југославију.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Гарда.
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РАДОВАНУ МЕДИЋУ,
заставнику, припаднику 224. Центра за електронска дејства
Место спомен-обележја: Батајница (Београд)
Локација: Касарна „Радован Медић”
Аутор: Вајар Драган Николић

С

помен-обележје подигли су припадници 224. Центра за електронска дејства, 24. марта
2014. године, у знак сећања на заставника Радована Медића, јединог погинулог припадника јединице током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију 1999. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је 224. Центар за електронска дејства.
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МИЛАНУ ТЕПИЋУ,
мајору
Место спомен-обележја: Београд
Локација: Касарна „Топчидер”
Аутори: Припадници Војске Србије

С

помен-обележје посвећено народном хероју Милану Тепићу, погинулом 29. септембра
1991, поставили су припадници Војске Србије 8. фебруара 2016. године.

Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Управа за логистику (Ј-4)
Генералштаба Војске Србије.
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ПРИПАДНИЦИМА БРИГАДЕ ВЕЗЕ
Место спомен-обележја: Београд
Локација: Касарна „Бањица”
Аутори: Припадници Бригаде везе

С

помен-обележје посвећено старијем воднику 1. класе Ивану Васојевићу, десетару Радоману Бошковићу и десетару Бобану Недељковићу, који су погинули током НАТО агресије
на Савезну Републику Југославију 1999, као и заставнику Миливоју Симовићу, погинулом током оружаних сукоба 1992. године. Спомен-обележје поставили су припадници Бригаде везе,
20. септембра 2016. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Бригада везе
Управе за телекомуникацију
и информатику (Ј-6) Генералштаба Војске Србије.
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СПОМЕН-СОБА БРИГАДЕ ВЕЗЕ
Место спомен-собе: Београд
Локација: Касарна „Бањица”
Аутори: Припадници Бригаде везе

С

помен соба Бригаде везе, која наставља
традиције 398. Брв и 235. ЦСВ. У екстеријеру спомен-собе која је формирана 20. септембра 2016. године, налази се спомен-плоча у знак
сећања на све погинуле припаднике јединица
чији је наследник Брв, а који су дали животе током
оружаних сукоба од 1991–1999. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о
спомен-соби је Команда Бригаде везе.
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СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА У ЈЕДИНИЦАМА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ПРИПАДНИЦИМА 63. ПАДОБРАНСКЕ БРИГАДЕ
Место спомен-обележја: Ниш
Локација: Аеродром Ниш, испред Спомен-собе 63. падобранске бригаде
Аутори: Припадници јединице

С

помен-обележје поставили су припадници 63. падобранске бригаде у знак сећања на
погинуле припаднике јединице у периоду од 1949. године до данас. Подигнутo је 1996.
године, уз донацију више спонзора, ветерана јединице и грађевинских фирми из Ниша и околине. Првобитно се налазило у Спомен-соби 63. падобранске бригаде, а од 2010. испред реновираног објекта спомен-собе.
Носилац обележавања
годишњица и старања о
спомен-обележју је 63. падобрански батаљон Специјалне бригаде.
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ПРИПАДНИЦИМА 354. ПЕШАДИЈСКЕ БРИГАДЕ
Место спомен-обележја: Куршумлија
Локација: Касарна „Топлички устанак”
Аутори: Припадници ратне јединице 354. пешадијске бригаде

С

помен-обележје поставили су припадници ратне јединице 354. пешадијске бригаде, 24. марта 2000, у знак сећања
на погинуле припаднике јединице током НАТО бомбардовања
на Савезну Републику Југославију
1999. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је
37. механизовани батаљон 3. бригаде Копнене војске.
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ПРИПАДНИЦИМА 37. МОТОРИЗОВАНЕ БРИГАДЕ
Место спомен-обележја: Рашка
Локација: Касарна „Стефан Немања”
Аутор: Пуковник Боривоје Боровић, начелник штаба бивше 37. моторизоване бригаде

М

еморијални споменик „Херојима 37. моторизоване бригаде” подигли су, 16. јуна 2000,
припадници 37. моторизоване бригаде, у знак сећања на 60 припадника јединице погинулих током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију 1999. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је 21. пешадијски батаљон
2. бригада Копнене војске.
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ПРИПАДНИЦИМА РЕЧНЕ РАТНЕ ФЛОТИЛЕ
Место спомен-обележја: Нови Сад
Локација: Касарна „Александар Берић”
Аутори: Припадници Речне ратне флотиле

С

помен-обележје поставили су припадници Речне
ратне флотиле, 23. новембра 2002, у знак сећања
на заставнике Стевана Марковића и Кристијана Лампрета, погинуле током оружаних сукоба 1991. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Команда Речне флотиле.
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ПРИПАДНИЦИМА 211. ОКЛОПНЕ БРИГАДЕ
Место спомен-обележја: Ниш
Локација: Касарна „Мија Станимировић”
Аутор: Пуковник Чедомир Бранковић, командант бивше 211. оклопне бригаде

С

помен-обележје поставили су припадници 211. оклопне бригаде, 2002. године, у знак
сећања на погинуле припаднике 211. оклопне бригаде током оружаних сукоба деведесетих година и НАТО агресије 1999. на Савезну Републику Југославију.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Команда 3. бригаде
Копнене војске.
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ПРИПАДНИЦИМА 252. ОКЛОПНЕ БРИГАДЕ
Место спомен-обележја: Краљево
Локација: Касарна „Јован Курсула”
Аутори: Припадници Команде бивше 252. оклопне бригаде

С

помен-обележје поставили су припадници 252. оклопне бригаде, 24. марта 2003, у знак
сећања на погинуле припаднике 252. оклопне бригаде током оружаних сукоба деведесетих година и 1999. током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је 23. самоходни артиљеријски дивизион 2. бригаде Копнене војске.
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ПРИПАДНИЦИМА 6. БАТАЉОНА ЗА ПРОТИВТЕРОРИСТИЧКА ДЕЈСТВА
и 72. ИЗВИЂАЧКО-ДИВЕРЗАНТСКОГ БАТАЉОНА
Место спомен-обележја: Панчево
Локација: Спомен-соба касарне „Растко Немањић”
Аутори: Припадници Команде Специјалне бригаде

У

спомен-соби касарне „Растко Немањић” у Панчеву 1994. године постављена је спомен-плоча са именима 24 погинула припадника 6. батаљона за противтерористичка
дејства и 72. извиђачко-диверзантског батаљона током оружаних сукоба деведесетих година
и 1999, током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију. Данашњи изглед спомен-плоча
добила је 2004. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Команда Специјалне
бригаде.
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ПРИПАДНИЦИМА 5. БАТАЉОНА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Место спомен-обележја: Краљево
Локација: Касарна „Рибница”
Аутори: Припадници 5. батаљона Војне полиције

С

помен-обележје поставили су припадници 5. батаљона Војне полиције и чланови породица погинулих припадника батаљона, 2014, у знак сећања на погинуле припаднике
3/5. батаљона Војне полиције у оружаним сукобима у периоду 1991–1999. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Команда 5. батаљона
Војне полиције.
У објекту КН 29 3/5. батаљона Војне полиције такође се налази спомен-плоча погинулим
припадницима Војне полиције.

30

ПРИПАДНИЦИМА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ БЕОГРАД
Место спомен-обележја: Београд
Локација: Касарна „Топчидер”
Аутори: Припадници 5. батаљона Војне полиције

С

помен-обележје поставили су припадници 5. батаљона Војне полиције у сарадњи са
Удружењем породица палих бораца, у знак сећања на своје припаднике који су погинули у оружаним сукобима деведесетих година и 1999. током НАТО бомбардовања на Савезну
Републику Југославију.
Носилац обележавања годишњица
и старања о спомен-обележју је 5. батаљон Војне полиције.
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ПРИПАДНИЦИМА 3. БАТАЉОНА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Место спомен-обележја: Ниш
Локација: Касарна „Књаз Михаило”
Аутор: Команда 3. батаљона Војне полиције

С

помен-обележје подигли су припадници 3. батаљона Војне полиције, у знак сећања на
погинуле припаднике јединице и јединица чији је правни наследник.

Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је 3. батаљон Војне полиције.

32

СПОМЕН СОБА 3. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
Место спомен-собе: Ниш
Локација: Касарна „Књаз Михаило”
Аутор: Мајор Дејан Лукић, из Команде 3. бригаде Копнене војске

С

помен-соба 3. бригаде Копнене војске наставља традиције 2. пешадијског пука „Књаз
Михаило” и јединица које су ушле у њен састав. У поставци спомен-собе, која је формирана 7. октобра 2008, постављене су спомен-плоче у знак сећања на припаднике Војске који
су дали живот током оружаних сукоба од 1991–1999. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-соби је Команда 3. бригаде Копнене војске.
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СПОМЕН-СОБА 4. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
Место спомен-собе: Врање
Локација: Касарна „1. пешадијски пук књаза Милоша Великог”

С

помен-соба отворена је 25. јула 2008, у знак сећања на погинуле припаднике Војске,
полиције и грађанe Врања у периоду од 1878. до 2003. године, међу којима су и погинули у оружаним сукобима деведесетих година и током НАТО агресије на Савезну Републику
Југославију 1999. године.
У спомен-соби налази
се спомен-обележје „Вечни огањ”, које је, поред
осталих, посвећено и погинулим припадницима
78. моторизоване бригаде у НАТО агресији 1999.
године.

34

СПОМЕН-СОБА МЕШОВИТЕ АРТИЉЕРИЈСКЕ БРИГАДЕ
Место спомен-собе: Ниш
Локација: Касарна „Мија Станимировић”
Аутор: Мајор Предраг Ранђеловић, из Команде Мешовите артиљеријске бригаде

С

помен-соба отворена је 28. септембра 2016. и посвећена очувању традиција свих артиљеријских јединица у Војсци Србије. У поставци спомен-собе налази се спомен-плоча
у знак сећања на све погинуле припаднике бригаде и јединица чији је правни следбеник, који
су дали животе током оружаних сукоба од 1991–1999. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-соби је Команда Мешовите артиљеријске бригаде.
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СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА У ЈЕДИНИЦАМА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
И ПРОТИВВАЗДУХОПОЛОВНЕ ОДБРАНЕ
ПРИПАДНИЦИМА РАТНОГ ВАЗДУХОПОВСТВА
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ
Место спомен-обележја: Земун
Локација: Команда РВ и ПВО
Аутори: Припадници Команда РВ и ПВО

С

помен-обележје поставили су припадници
Команде РВ и ПВО у знак сећања на 41 погинулог припадника команди и јединица РВ и ПВО
током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију 1999. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о
спомен-обележју је Команда РВ и ПВО.

37

ПРИПАДНИЦИМА 310. САМОХОДНОГ РАКЕТНОГ ПУКА ПВО
Место спомен-обележја: Крагујевац
Локација: Касарна „Милан Благојевић”
Аутори: Припадници 310. самоходног ракетног пука ПВО

С

помен-обележје поставили су припадници 310. самоходног ракетног пука ПВО, у знак
сећања на десет погинулих припадникa јединице током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију 1999. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Команда 310. самоходног ракетног дивизиона ПВД/250 ракетна бригада за ПВД.
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ПОГИНУЛИМ И УМРЛИМ ВАЗДУХОПЛОВЦИМА
Место спомен-обележја: Нови Сад
Локација: Касарна „Југовићево”
Аутори спомен-обележја: Команда Ратног ваздухопловства и ПВО
Аутори спомен-плоче: Команда 240. самоходног ракетног пука ПВО и
Удружење ваздухопловаца Војводине

М

еморијални споменик „Авионско крило” подигла је Команда Ратног ваздухопловства и
противваздухопловне одбране 21. маја 1957. године, на месту формирања и извршавања борбених
дејстава 422. јуришног пука и 111. ловачког пука.
На постојеће спомен-обележје погинулим и умрлим ваздухопловцима ловачких и јуришних пукова авијације и 63. падобранске бригаде 1944–1996.
године, додата је 30. априла 2004. спомен-плоча у
знак сећања и на пет припадника 240. самоходног
ратног пука ПВО који су погинули извршавајући
борбене задатке током НАТО агресије на Савезну
Републику Југославију 1999. године. Три припадника јединице код села Ченеј погинула су 28. марта
1999. године, старији водник Саша Крстић, водник
I. класе Синиша Лаушев и војник Бојан Милетић, а
1. јуна 1999. погинула су два припадника код села
Надаљ, старији водник I. класе Драган Бандић и
војник (резервиста) Александар Поповић.

39

Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Команда 240. самоходног ракетног дивизиона ПВД/250. ракетна бригада за ПВД.
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ПРИПАДНИЦИМА РВ И ПВО ТОКОМ НАТО АГРЕСИЈЕ 1999.
Место спомен-обележја: Краљево
Локација: Аеродром „Лађевци”

С

помен-обележје поставили су припадници РВ и ПВО у знак сећања на погинуле припаднике својих јединица током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију 1999. године.

Носилац обележавања годишњица и старања
о спомен-обележју је Команда 98. ваздухопловне
бригаде.
Спомен-обележје представља авион Ј-22 орао.
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ПРИПАДНИЦИМА 230. САМОХОДНОГ РАКЕТНОГ ПУКА ПВО
Место спомен-обележја: Ниш
Локација: Команда 230. самоходног ракетног дивизиона ПВД
Аутори: Припадници 230. самоходног ракетног пука ПВО

С

помен-обележје поставили су припадници 230. самоходног ракетног пука ПВО, 10. новембра 2000, у знак сећања на мајора Шандора Нађа и војнике Дејана Манчића, Драгослава Јанковића и Драгана Николова, припаднике јединице који су погинули током НАТО
агресије на Савезну Републику Југославију 1999. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Команда 230. самоходног ракетног дивизиона ПВД/250 ракетна бригада за ПВД.
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ПРИПАДНИЦИМА 250. РАКЕТНЕ БРИГАДЕ ПВО
Место спомен-обележја: Београд
Локација: Касарна „Бањица II”
Аутор: Александар Вукасовић

С

помен-обележје поставили су припадници 250. ракетне бригаде ПВО у знак сећања на
девет погинулих припадника своје јединице током НАТО агресије на Савезну Републику
Југославију 1999. године. Посвећено је војнику Горану Гајићу, капетану I класе Роберту Лајчаку,
разводнику по уговору Петру Маснецу, потпоручнику Милану Мијатовићу, десетару по уговору Малиши Миловановићу, потпуковнику Благоји Радићу, војнику Драгану Репији, старијем
воднику Слободану Смиљићу и мајору Небојши Тепавцу.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Команда 250. ракетне
бригаде за ПВД.
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ЖЕЉКУ САВИЧИЋУ и СИНИШИ РАДИЋУ,
поручницима, припадницима 126. бригаде ВОЈИН
Место спомен-обележја: Београд
Локација: Касарна „Бањица”
Аутори: Припадници 126. бригаде ВОЈИН

С

помен-обележје подигнуто је 2015. у знак сећања на припаднике 31. батаљона
ВОЈИН/126. бригаде ВОЈИН, поручнике Жељка Савичића и Синишу Радића, који су погинули 6. априла 1999. године на планини Маљен, током НАТО агресије на Савeзну Републику
Југославију.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је 126. бригада ВОЈИН.

44

ЖЕЉКУ САВИЧИЋУ и СИНИШИ РАДИЋУ,
поручницима, припадницима 126. бригаде ВОЈИН
Место спомен-обележја: Краљево
Локација: Касарна „Јован Курсула”
Аутори: Припадници 126. бригаде ВОЈИН

С

помен-обележје је постављено 18. јуна
2015. године, у знак сећања на погинуле припаднике 31. батаљона ВОЈИН, поручнике
Жељка Савичића и Синишу Радића, који су 6. априла 1999. године погинули на планини Маљен,
током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију.
Спомен-обележје саграђено је од камена наслаганог у облику планине која представља планину Маљен на којој су погинули. На врху се налази ознака службе ВОЈ од метала. На табли стоје
подаци о погинулим поручницима.
Носилац обележавања годишњица и старања
о спомен-обележју је 126. бригада ВОЈИН.
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СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА У ЈЕДИНИЦАМА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ
ПРИПАДНИЦИМА 505. ПЕШАДИЈСКЕ БРИГАДЕ
Место спомен-обележја: Велика Моштаница
Локација: Команда за развој Београдске бригаде

С

помен-плоча постављена је 16. јуна 1995. године, у знак сећања на погинуле припаднике 505. пешадијске бригаде Војске Југославије.

Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Команда за развој Београдске бригаде.
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ПРИПАДНИЦИМА КОМАНДЕ 1. АРМИЈЕ
Место спомен-обележја: Београд
Локација: Касарна „Топчидер”

С

помен-обележје постављено је у знак сећања на четворицу припадника Команде 1. армије погинулих током НАТО агресије, када је 31. марта 1999. бомбардована зграда Команде 1. армије. На својим радним местима погинули су пуковници Љубомир Томић, Станиша
Миловановић и Јован Бугарић и капетан Митар Милинковић.
Поводом обележавања годишњице погибије, испред рушевина зграде V, тадашња 1. армија
је у сарадњи са ктитором спомен-обележја Веком Јоксимовићем поставила спомен-плочу са
портретима и основним подацима о погинулима.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Команда за обуку.
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ПРИПАДНИЦИМА 125. МОТОРИЗОВАНЕ БРИГАДЕ, 7. ПЕШАДИЈСКЕ БРИГАДЕ,
58. ЛАКЕ ПЕШАДИЈСКЕ БРИГАДЕ и 53. ГРАНИЧНОГ БАТАЉОНА
Место спомен-обележја: Крушевац
Локација: Касарна „Расина”
Аутори: Идејно решење архитекте Милана Раденковића, израда Родољуб Спасојевић

С

помен-обележје поставили су припадници 125. моторизоване бригаде 23. септембра
2001, у знак сећања на погинуле припаднике 7. пешадијске бригаде, 58. лаке пешадијске бригаде, 53. граничног батаљона и 125. моторизоване бригаде, током НАТО агресије на
Савезну Републику Југославију 1999. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Команда за развој Расинске бригаде.
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ПРИПАДНИЦИМА ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ТОКОМ
НАТО АГРЕСИЈЕ 1999. ГОДИНЕ
Место спомен-обележја: Сомбор
Локација: Касарна „Аеродром”
Аутор: Никола Семјоновић

С

помен-обележје „Поносно сећање” поставили су припадници 1. Центра за обуку
Сомбор 2011. године, у знак сећања на погинуле
припаднике Војске 1999, током НАТО агресије на
Савезну Републику Југославију.
Носилац обележавања годишњица и старања
о спомен-обележју је 1. Центар за обуку.
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ПРИПАДНИЦИМА ВАЉЕВСКЕ БРИГАДЕ
Место спомен-обележја: Ваљево
Локација: Касарна „Војвода Живојин Мишић”
Аутори: Припадници Ваљевске бригаде

С

помен-обележје подигли су припадници јединице сопственим средствима и уз помоћ
институција и организација Колубарског округа, у знак сећања на 44 погинула припадника Ваљевске бригаде у оружаним сукобима деведесетих година и 1999, током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен обележју је Команда 2. Центра за обуку.
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ПРИПАДНИЦИМА ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ТОКОМ
НАТО АГРЕСИЈЕ 1999. ГОДИНЕ
Место спомен-обележја: Књажевац
Локација: Касарна „Књаз Милош Обреновић”
Аутори: Припадници Команда за развој Тимочке бригаде

С

помен-плочу „Јунаци отаџбине” поставила је Војска Југославије заједно са грађанима
Књажевца, у знак сећања на шест погинулих припадника Војске Југославије током НАТО
агресије на Савезну Републику Југославију 1999. године. Спомен-плоча посвећена је поручнику Ивици Цветковићу, потпоручнику Николи Маринковићу, разводнику
Драгану Ристићу, војнику Малиши
Ђорђевићу, војнику Раду Антонићу и
војнику Славиши Величковићу.
Носилац обележавања годишњица
и старања о спомен-обележју је Команда за развој Тимочке бригаде.
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СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА
ВАН ВОЈНИХ ОБЈЕКТА

53

БУЈАЧИЋ
МИЛЕНКУ ПАВЛОВИЋУ,
пуковнику команданту 204. ловачког пука
Место спомен-обележја: Петница (Ваљево)
Локација: село Бујачић
Аутори: Припадници 204. ловачког пука

Н

акон НАТО агресије на Савезну Републику Југославију, у част пуковнику Миленку
Павловићу, команданту 204. ловачког пука, на месту пада авиона
и његове погибије подигнуто је
спомен-обележје 4. маја 1999. године.
Спомен-обележје сачињава
оригинално крило са авиона
пуковника Павловића, које је
изрешетано гелерима и на коме
је постављена бакарна спомен-плоча са посветом.
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ВАЉЕВО
Место спомен-обележја: Ваљево
Локација: Градски трг

С

56

помен-обележје у Ваљеву у част и славу пилота пуковника Миленка Павловића, подигнуто је 2000. године.

ГОРЊЕ ЦРЊИЛЕВО
СПОМЕН-КОМПЛЕКС
Место спомен-обележја: Осечина
Локација: Горње Црњилево

У

част и славу пуковника пилота Миленка Павловића, који је
погинуо у НАТО агресији, мајора Александра Стефановића,
погинулом 1991, као и српским војницима погинулим у ратовима
1912–1918, подигнут је спомен-комплекс 1999. године.
У спомен-комплексу се налазе: спомен-чесма са плочама
пуковнику пилоту М. Павловићу и маjору А. Стефановићу, ловачки спомен-дом „Миленко Павловић пилот”, авион типа Супергалеб, топ из Церске битке, обновњена црква Св. Георгија – Ђурђица
са парохијским домом, као и игралиште ФК Миленко Павловић.
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ПЕТРОВЧИЋ
СЛОБОДАНУ СМИЉИЋУ, старијем воднику и ГОРАНУ ГАЈИЋУ, војнику
Место спомен-обележја: Сурчин (Београд)
Локација: село Петровчић
Аутори: Припадници 250. ракетне бригаде ПВО

С

помен-обележје на месту погибије поставили су припадници 250. ракетне бригаде ПВО,
у знак сећања на старијег водника Слободана Смиљића и војника Горана Гајића, погинулих на борбеном задатку током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију, 18. априла
1999. године.
Спомен-плоча посвећена старијем воднику Слободану Смиљићу и војнику Горану Гајићу
налази се и холу основне школе у селу Петровчић.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележјима је 250. рбр за ПВД.
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ГЛУШЦИ
МИЛАНУ МИЈАТОВИЋУ, потпоручнику
и МАЛИШИ МИЛОВАНОВИЋУ, десетару по уговору
Место спомен-обележја: Шабац
Локација: село Глушци
Аутори: Припадници 250. ракетне бригаде ПВО

С

помен-обележје постављено је у рејону села Глушци, у знак сећања на потпоручника
Милана Мијатовића и десетара по уговору Малишу Миловановића, припаднике 359.
инжињеријског батаљона Војске Југославије, који су погинули 30. априла 1999. године током
НАТО агресије на Савезну Републику Југославију, извршавајући задатке у саставу 250. ракетне
бригаде ПВО.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је 250. ракетна бригада за ПВД.
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РЕЉАН
ПРИПАДНИЦИМА 78. МОТОРИЗОВАНЕ БРИГАДЕ
Место спомен-обележја: Бујановац
Локација: село Рељан
Аутори: Припадници 78. моторизоване бригаде

С

помен-обележје поставили су 15. априла 2000. припадници 78. моторизоване бригаде,
у знак сећања на погинуле припаднике бригаде током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију 1999. године. На том месту 15. априла погинули су мајор Љубисав Стојановић,
капетан Драган Лукић, старији водник Димче Стаменов, војник на служењу војног рока Слободан Марковић и војници у резерви Александар Поповић и Нинослав Миленков.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је 4. бригада Копнене
војске.
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СТРАЖЕВИЦА
ВЛАСТИМИРУ ЛАЗАРЕВИЋУ и ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ, заставницима прве класе
Место спомен-обележја: Раковица (Београд)
Локација: Брдо Стражевица
Аутори: Вајар Славиша Чековић Равногорац
и припадници 210. батаљона везе.

С

помен-обележје поставили су припадници 210. батаљона везе,
27. марта 2002, у знак сећања на заставнике прве класе Властимира Лазаревића и Владимира Вујовића, припаднике 210. батаљона
везе, који су погинули током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију 1999. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је
210. батаљон везе.

61

МАЉЕН
ЖЕЉКУ САВИЧИЋУ и СИНИШИ РАДИЋУ, потпоручницима
Место спомен-обележја: Планина Маљен
Локација: Врх Краљев сто
Аутори: Припадници 126. бригаде ВОЈИН

С

помен-обележје подигнуто је 6. априла 2002. у знак сећања на припаднике 31. батаљона ВОЈИН потпоручнике Жељка Савичића и Синишу Радића, који су на том месту погинули 6. априла 1999. године током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је 126. бригада ВОЈИН.
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ДИВЧИБАРЕ
Место спомен-обележја: Дивчибаре
Локација: Врх Краљев сто

С

помен-обележје поставила је Епархија ваљевска у сарадњи са Командом 126. бригаде
ВОЈИН, 6. априла 2010. године.

Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је 126. бригада ВОЈИН.
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СЛАВУЈЕВАЦ
СИМИ ИВОШЕВИЋУ, потпуковнику и
БАТИЦИ ПАУНОВИЋУ, војном обвезнику
Место спомен-обележја: Бујановац
Локација: село Славујевац
Аутори: Припадници јединице

С

помен-обележје поставили су
припадници 78. моторизоване
бригаде 30. марта 2005, у знак сећања
на припаднике бригаде потпуковника
Симу Ивошевића и војног обвезника
Батицу Пауновића, који су погинули
током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију 1999. године.
Носилац обележавања годишњица
и старања о спомен-обележју је 4. бригада Копнене војске.
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БЕОГРАД
ПРИПАДНИЦИМА ГАРДИЈСКЕ БРИГАДЕ и
ПАЦИЈЕНТИМА КБЦ „ДРАГИША МИШОВИЋ”
Место спомен-обележја: Београд
Локација: Клиничко-болнички центар „Драгиша Мишовић”
Аутор: Вајар Коља Милуновић

С

помен-обележје подигнуто је 20. маја 2008. године, у знак сећања на седам погинулих
припадника Гардијске бригаде и три цивилна лица који су страдали 20. маја 1999. године, током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију. У нападу су погинули војници Александар Бајин, Горан Вережанин, Предраг Игњатовић, Бранимир Крњајић, Славиша Миљковић,
Војин Пејчиновић и Драган Танкосић.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је Гарда.
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ВРАЊЕ
ПОГИНУЛИМ ВОЈНИЦИМА, ПОЛИЦАЈЦИМА И ГРАЂАНИМА
ВРАЊА И ОКОЛИНЕ 1990–2003. ГОДИНЕ
Место спомен-обележја: Врање
Локација: Плато Галерије Народног музеја Врања

С

помен-обележје подигли су локална самоуправе Града Врања, ПУ Врање и 4. бригада
Копнене војске, 6. јула 2008, у знак сећања на војнике, полицајце и грађане Врања погинуле у периоду од 1990. до 2003. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је 4. бригада Копнене
војске.
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БУНУШЕВАЦ
БРАНИСЛАВУ БАСАРИ, војнику и ДАЛИБОРУ ТАСИЋУ, цивилном лицу
Место спомен-обележја: Врање
Локација: село Бунушевац
Аутори: Припадници 4. бригаде Копнене војске

С

помен-обележје на месту погибије припадника 78. моторизоване бригаде поставила је
4. бригада Копнене војске, 7. маја 2010, у знак сећања на војника Бранислава Басару и
цивилно лице Далибора Тасића, који су погинули током НАТО агресије на Савезну Републику
Југославију 1999. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о спомен-обележју је 4. бригада Копнене
војске.
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ПРЕШЕВСКА ПЕТЉА
ДЕЈАНУ ИЛИЋУ, војном обвезнику
Место спомен-обележја: Прешево
Локација: Прешевска петља
Аутори: Припадници 4. бригаде Копнене војске

С

помен-обележје на месту погибије
војног обвезника Дејана Илића поставили су припадници 4. бригаде Копнене војске 11. јуна 2012, у знак сећања на
погинулог припадника 78. моторизоване
бригаде током НАТО агресије на Савезну
Републику Југославију 1999. године.
Носилац обележавања годишњица и
старања о спомен-обележју је 4. бригада
Копнене војске.

68

ВУКИЋЕВИЦА
НЕБОЈШИ ТЕПАВАЦУ, мајору
Место спомен-обележја: Обреновац
Локација: село Вукићевица
Аутори: Борци 8. ракетног дивизиона ПВО

С

помен-обележје поставили су припадници 250.
ракетне бригаде ПВО, заједно са породицом
Тепавац и локалном самоуправом, у знак сећања на
мајора Небојшу Тепавца, припадника 8. ракетног дивизиона ПВО/250. ракетне бригаде ПВО, погинулог
током НАТО агресије на Савезну Републику Југославију 1999. године.
Носилац обележавања годишњица и старања о
спомен-обележју је Команда 250. ракетне бригаде
за ПВД.
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ПРИЧЕВИЋ
ГОРАНУ ДРАГОЈЕВИЋУ, војнику у резерви
Место спомен-обележја: Ваљево
Локација: село Причевић
Аутори: Припадници ратне јединице 2028/67,
вод АБХО

С

помен-плочу поставили су припадници 20. моторизоване бригаде у знак сећања на погинулог
припадника јединице Горана Драгојевића, који је погинуо у оружаним сукобима деведесетих.
Носилац обележавања годишњица и старања о
спомен-обележју је Команда 2. Центра за обуку.

70

ДЕБРЦ
ЗОРАНУ ВИРИЈЕВИЋУ, војном обвезнику,
припаднику 310. самоходног ракетног пука ПВО
Место спомен-обележја: Шабац
Локација: Дебрц

С

помен-обележје на месту погибије поставили су припадници 2. ракетне батерије/310.
самоходни ракетни пук ПВО у знак сећања на погинулог припадника јединице војног обвезника
Зорана Виријевића, који је настрадао током НАТО
агресије на Савезну Републику Југославију 1999.
године.
Носилац обележавања годишњица и старања
о спомен-обележју је 310. самоходни ракетни дивизион/250. ракетна бригада за ПВД.
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Otaxbina
Ђура Јакшић
И овај камен земље Србије,
Што претећ сунцу дере кроз облак,
Суморног чела мрачним борама,
О вековечности прича далекој,
Показујући немом мимиком
Образа свога бразде дубоке.

Векова тавних то су трагови,
Те црне боре, мрачне пећине;
А камен овај, ко пирамида
Што се из праха диже у небо,
Костију кршних то је гомила
Што су у борби против душмана
Дедови твоји вољно слагали,
Лепећи крвљу срца рођеног
Мишица својих кости сломљене,
Да унуцима спреме бусију,
Оклен ће некад смело презирућ
Душмана чекат чете грабљиве.
И само дотле, до тог камена,
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До тог бедема –
Ногом ћеш ступит можда, поганом!
Дрзнеш ли даље? ... Чућеш громове
Како тишину земље слободне
Са грмљавином страшном кидају;
Разумећеш их срцем страшљивим
Шта ти са смелим гласом говоре,
Па ћеш о стења тврдом камену
Бријане главе теме ћелаво
У заносноме страху лупати!
Ал један израз, једну мисао,
Чућеш у борбе страшној ломљави:
„Отаџбина је ово Србина!”
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МЕДИЈА ЦЕНТАР „ОДБРАНА“
Београд, Браће Југовића 19
e-mail: medijacentar@mod.gov.rs
www.odbrana.mod.gov.rs
Продаја
011/3201-810
email:komercijala@odbrana.mod.gov.rs
Књижара
Београд, Васе Чарапића 22 • тел. 011/2184-925
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CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
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