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У ТОРОНТУ ОРГАНИЗОВАНА ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА „СЛАВНА 72. СПЕЦИЈАЛНА“

Пише: 
Гордана ЛАКОВИЋ

У парохијском дому цркве Сабо-
ра свих српских Светитеља у 
Мисисаги хуманитарна орга-

низација “За невидљиве хероје” из 
Торонта у сарадњи са братском ор-
ганизацијом “Удружење 72 спбр” из 
Панчева, са којом проводе све своје ак-
ције, одржала је 15. маја 2022. године 
премијерна пројекција документар-
ног филма ”Славна 72 специјална” и 
видео трибина са гостима из Београда 
након пројекције. Гости у студију РАС 

ТВ у Београду су били пензиониса-
ни генерали, официри ВЈ/ВС: гене-
рал Милорад Ступар, пуковник 
Милан Јоловић - Легенда и пот-
пуковник Мирослав  Вулић.    

Прикупљена средства намјењена 
су за помоћ борцима и породицама 
погинулих бораца: Драгиша Јак-
шић, Небојша Стефановић Игор 

Павлов, Ивица Мајић – ВЈ (први 
погинули борац 72 спбр)

- Који су циљеви овог хумани-
тарног окупљања?

-Трибина није страначки обојена 
и нема политички карактер, каже 
Златко Шарчевић, председник 
Хуманитарне организације ,, За не-
видљиве хероје,, из Торонта. Жеља 
нам је да промовишемо саборност, 
заједништво, хуманост и патриоти-
зам. Филм је реализован уз помоћ 
Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања 
Републике Србије, “Удружења 
Пријатеља 72 спбр”  и командом 
72брсо.  Поред акције помоћи обиље-
жили смо и 30 година од оснивања 
72 специјалне бригаде,  упознавање 
са ратним путем,  активностима 
и радом 72 спбр. Погинулим на 
сјећање – живима на понос.

Захвалност за реализацију де-
шавања дугујем као и увијек својој  
“ударној групи“ и  посебно техничкој 
екипи. Радост су ми младост и омла-
дина – добровољци, који су дошли 
да науче нешто о себи и својима.

- Након пројекције филма 
укључили сте се у студио РАС 

Прикупљена средства намјењена су за помоћ борцима и породицама погинулих бораца каже 
Златко Шарчевић, председник Хуманитарне организације "За невидљиве хероје"

АКЦИЈА  
„РУКА 

ПРИЈАТЕЉА 
2022 – 2023“

ПРИЗНАЊА
На крају ове манифестације у Мисисаги Златко Шарчевић , председник Хумани-
тарне организације ,, За невидљиве хероје,,  доделио је признања,  “Медаљон Удру-
жења 72спбр” и Захвалнице ЗНХ.
Ово признање добили су: Василије Петковић, генерални конзул Републике Србије 
у Торонту, те главни спонзори Саша Павловић, Александар Јаковљевић и Драган 
Вулин. 

Са пројекције филма о 72. славној бригади у Мисисаги
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ТВ из Београда и почели раз-
говор са гостима. Које су биле 
теме?

- Тематске цјелине трибине су 
биле: Прошлост и садашњост 72. 
специјалне, сарадња ЗНХ-УП72 и 
геополитичка стварност у свијету.

Занимљива питања, одговори, 
искуства и визије наших познатих 
официра и специјалиста са искуст-
вима из прве руке од прве линије до 
Генералштаба. Теме везане за про-
шлост, садашњост и будућност…

- Реците нешто више о славној 
72. бригади?

- Славна 72 бригада за специјалне 
операције је једна од најелитних је-
диница ВЈ и ВС већ ево 30 година. 
Много је добрих… али данас прича-
мо о 72. Основана је 1992. спајањем 
више специјалних јединица и тиме 
баштини традицију - искуство –
грешке –успјехе тих јединица.  Сва-
ка јединица има своју историју, 
исписану у миру знојем и радом, а у 
рату крвљу и животима, поразима и 
побједама њених припадника. Ни  
72. није изузетак. Дио тога приказа-
но је у филму. Мото бригаде је: Када 
други не могу и не смију….само је 
једна 72. бригада, која увијек може 
и смије! 

Поносни смо на сарадњу са браћом 
из “Удружења 72спбр” из Панчева 
(од недавно “Удружење Ветерана 
72спбр”) које је започело 2018. годи-
не. Имамо, на жалост, подужу листу 
кандидата за помоћ. ЗНХ јесте ос-
лоњена на 72. спбр али помаже и 
борце припаднике осталих форма-
ција на свим српским просторима 
(ВРСК-ВРС-ВЈ-ВС-ПЈП). Заједно 
вршимо одабир кандидата по зада-
тим параметрима, провјеру и оби-
лазак породица, идентификацију 
стања и потреба. Након тога ЗНХ 
кроз различите активности присту-

па сакупљању средстава за помоћ, 
обично четири борца у једној акцији. 
До сада смо у заједничким акција-
ма помогли 16 бораца и породица 
погинулих бораца… од реновација 
кућа, плаћања лечења, обезбеђења 
средстава за рад, побољшање жи-
вотних услова. Браћа из 72 учествују 
у реализацији акција молбама и ра-
дом на терену, уз подршку локалних 
заједница, предузећа, појединаца и 
министарстава кад и гдје је то мо-
гуће.

У нашим акцијама у Канади 
уско сарађујемо са организацијама 
,,Мали свет,,  и ,,Срби за Србе,,. Кроз 
МСК обезбедили смо школовање 
осморо дјеце из борачких породица. 
СЗС нам је главни финанцијски 
партнер у акцији обезбјеђења трај-
ног смјештаја за борца из Приједо-
ра. Помажемо се међусобно у свим 
акцијама без обзира која организа-
ција је носилац акције. Ово је прича 
о саборности наше три организације 
и заједништву у Срба. Уједно је и до-
каз да је оно могуће, постоји и није 
легенда.

Захваљујем се свима који нас свих 
ових година помажу на било који на-
чин, каже Златко Шарчевић, пред-
седник Хуманитарног удружења 
,,За невидљиве хероје,,

СЛОВО

Златко Шарчевић уручује 
признање Василију Петковићу, 
генералном конзулу Републике 
Србије у Торонту 

Добитници признања - Драган Вулин, Александар Јаковљевић, 
Златко Шарчевић и Саша Павловић

ГОСТИ
Међу четрдесетак гостију у Српском 
центру у Торонту били су: Василије 
Петковић, генерални конзул Ре-
публике Србије у Торонту, спонзори 
Александар Јаковљевић, Саша 
Павловић и Драган Вуклин, један од 
три спонзора на месечној бази и пред-
седник огранка ,, За невидљиве хероје 
,, из Отаве. Присуствовали су и пред-
ставници осам српских организација: 
СНО, КСС,  Гусларског друштва ,,Филип 
Вишњић, Удружење Срба Сарајев-
ско-романијске регије, Канадско- срп-
ског удружења,,Херцег Стефан Вукчић 
Косача,, , ,,Срби за Србе,, и ,,Мали свет,, .


