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ПОНОСНИ СМО НА ВАС
Пуковник др Срећко Кузмановић
Управа за људске ресурсе (Ј-1)ГШ ВС

рипадници Војске били су учесници борбених дејстава, који
P
су се одиграли крајем 20. века на територији СФРЈ и СРЈ.
Бројни су примери њихове војничке храбрости и људске племени-

тости, а наша је обавеза да их сакупимо и објективно прикажемо, како
је то 1939. године у зборнику „Морална настава регрута” приредио
пуковник Живорад Гајић, за примере храброг и хуманог понашања
српских војника током Првог светског рата. Тада је то било у функцији
морално-националног васпитања, а сада етичког образовања. Данас,
после скоро једног века, крајњи циљ је исти – омогућити припадницима своје војске да се поистовете са храбрим и хуманим борцима и
прихвате моралне вредности које су наши прадедови преносили са
колена на колено. Нека овај зборник постане својеврсна „војна читанка” којој би се њени корисници увек враћали.
Поштовање моралних вредности за велики број припадника
Војске био је пресудан у њиховој одлуци да искажу верност својој
отаџбини. Сведочења и казивања која су сакупљена и представљена
у зборнику „Сећања” послужиће садашњим и будућим генерацијама
припадника Војске Србије као пример како се брани отаџбина и савесно извршавају постављени задаци.
Зборник говори о припадницима Војске и њиховим врлинама,
пожртвованости, родољубљу, хуманости, другарству, самоодрицању,
храбрости, издржљивости, смелости и племенитости. Догађаје су испричали њихови непосредни учесници, родбина или ратни другови,
без хвалисања и преувеличавања, а део примера преузет је из раније
објављених књига и часописа. Основна идеја објављивања зборника
јесте да се на једном месту сакупе најзначајнији примери храброг и
хуманог понашања наших војника, учесника борбених дејстава, како
би наведни материјал, заједно са зборником „Поносни смо на вас” и
збирком „Родољубивих и војничких песама”, омогућио успешну реализацију етичког образовања.
Примери су сакупљани од лица која се баве пословима морала,
чланова комисија из састава команди, јединица и установа Војске
Србије, као и од удружења која су значајна за систем одбране, а са
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којима Министарство одбране и Војска Србије имају успешну сарадњу. Управа за људске ресурсе (Ј-1) ГШ ВС, у сарадњи са надлежним организационим јединицама Министарства одбране, објединила је достављене примере и координирала радом комисија.
Зборник представља мањи део сакупљених догађаја, а у допуњеном издању биће приказани преостали значајни примери, како би се
код припадника Војске Србије развијала култура сећања.
Ради реализације етичког образовања, поред зборника „Сећања”, Управа за људске ресурсе, кроз зборник „Поносни смо на вас”
прикупља актуелне позитивне примере понашања припадника Министарства одбране и Војске Србије у складу са Кодексом части.
Израдом овог зборника изражава се захвалност учесницима описаних догађаја и даје подстрек свима осталима да се понашају у складу
са моралним нормама и Кодексом части припадника Војске Србије.
Већина настоји да непосредном окружењу наметне сопствене вредности, али је наша обавеза да припадницима МО и ВС понудимо
друштвено прихватљиви модел понашања, који уједно представља
снажан захтев војне средине усмерен према својим припадницима.
Примери наведени у зборнику „Поносни смо на вас”, поред реализације тема из етичког образовања, истичу се и током интерног
информисања припадника МО и ВС, као и приликом реализације
састанака војних колектива. На тај начин се и цивилним структурама
шаље позитивна слика о припадницима МО и ВС, који су прихватили
вредности предвиђене Кодексом части. Уједно, промовише се добро
као врховна вредност, као и принцип сопственог и безусловног понашања припадника МО и ВС. Тиме се виновници описаних догађаја
подстичу да превазиђу врлину скромности, ради општих, виших
друштвених интереса, како би се о њима чуло и писало.
У наредним бројевима „Новог гласника”, кроз сталну рубрику
„Морал војске”, биће представљени најзначајнији примери храброг
и хуманог деловања наших припадника, као и њиховог понашања у
складу са Кодексом части.
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