
Циљ ове мултимедијалне поставке је да се умес-
то културе заборава афирмише култура сећања 

и сачува истина о непознатом догађају из Другог 
светског рата, када је немачка авијација 7. апри-
ла 1941. године бомбардовала небрањени помоћ-
ни аеродром код Лазаревца и масакрирала деве-
торицу авијатичара. О овом догађају не пос тоји 
спомен-обележје.

Мукотрпно истраживање овог догађаја запо-
чето је 14. априла 1986. године када је објављен 
први текст у новинама под насловом „Улица чува 
тајну“, поводом именовања Улице шест авијатича-
ра, поред градског гробља, на основу иницијативе 
групе грађана две године раније. У архивској грађи 
и бројним делима написаним о Ваздухопловству 
Краљевине Југославије нису постојала сазнања о 
бомбардовању Лазаревца и страдању помоћног ае-
родрома током напада немачке авијације у крат-
котрајном Априлском рату 1941. године.

У монографији „Лазаревац и околина“ обја-
вљеној 1962. године наводе се погрешни подаци да 
је другог дана рата град осетио дејство злогласних 
„штука“, са констатацијом: „Мали помоћни аеро-
дром у непосредној близини Лазаревца био је циљ 
напада извршеног већ око осам часова изјутра. Но, 
авиони су били склоњени, страдао је делимично 
град и његово незаштићено становништво“. Једино 
што је било неспорно да је приликом бомбардовања 
тешко оштећена Црква Свети Димитрије са Спо-
мен-костурницом погинулих у Колубарској бици. 

Десет година касније 1972. у делу „Ваздухоплов-
ство у НОР-у 1941–1945“, аутора Боже Лазаревића, 
објављена је бледа слика авиона са потписом „По-
паљени авиони код Лазаревца, априла 1941“, али 
без икаквог описа овог догађаја. Био је то први и 
једини траг о страдању аеродрома иако је касније 
објављено тридесетак књига о авијацији Краљеви-
не Југославије и Априлском рату када су пилоти 
херојски бранили небо Југославије од вишеструко 
надмоћнијег непријатеља.

Реконструкција овог догађаја трајала је више 
деценија, анализом релевантних архивских изво-
ра  и напором аутора, стручњака и ентузијаста који 
су имали осећај да се утврди истина о страда њу 
припадника краљевске авијације, о чему се на овој 
изложби први пут упознаје лазаревачка и шира 
јавност.

Поред истраживања о судбини аеродрома и 
страдању авијатичара у Априлском рату 1941. го-
дине, први пут се објављују и фотографије Лаза-
ревца под окупацијом о чему је истраживање у 
току.

На изложби се приказују и последице НАТО-
агресије на рударске и енергетске објекте ЕПС-а у 
рату који је трајао против Југославије од 24. марта 
до 9. јуна 1999. године.

Аутор изложбе:
проф. др Милорад Ђоковић

 

 
 
 
 
 
            
 

ОРВС
Лазаревац

Прича о бомбардовању 
аеродрома у Лазаревцу и
погибији девет авијатичара 
– 7. април 1941.

Др Милорад Ђоковић је српски новинар, публициста и политико-
лог. Рођен је у Рогатици 1953. године (ФНРЈ). Основну школу и 

гимназију је завршио у Вишеграду, а ФПН – смер новинарство у Бео-
граду 1975. године. Уписује постдипломске студије политичка теорија 
и методологија, а на истом факултету магистрира и докторира из об-
ласти руске политичке теорије. Боравио је на студијском усаврша-
вању на Универзитету Ломоносов у Москви.

Новинарством се бави од 1971. године као студент, сарађујући у 
„Политикологу“, Радио Индексу 202, „Студенту“, „Омладинским нови-
нама“. Више од две деценије је био руководилац Службе за информи-
сање и главни и одговорни уредник листа „Колубара“. Писао је за мно-
ге недељне и дневне новине. Објављује научне радове на домаћим 
и иностраним конференцијама и водећим часописима. Сарадник је 
Андрићевог института у Вишеграду. Звање доцента друштвено-хума-

нистичких наука је добио 2010. године на Универзитету „Сингидунум“, 
где је држао предавања из два наставна предмета.

Објавио је више од 20 књига из области публицистике и науке, 
међу којима су „Косметски досије“, „Српски рулет“, „Новинске приче“, 
„Костур са Вида – острва смрти“, „Српска голгота 1912 - 1916“, „Анархи-
зам – од Бакуњинове идеје до пада совјетске државе“, „Руски анархи-
зам – идеал који измиче“, „Трагика Петра Кочића“. Добитник је прес-
тижних новинарских признања: Повеља и награда „27.јуни“ за серију 
репортажа (1983), „Борбина“ награда „Аугуст Цесарец“ за новинску 
репортажу (1992), Награда Танјуга за најбољег дописника (1998), Го-
дишња Награда УНС-а „Светозар Марковић“ за рад у различитим ме-
дијима (1999), Диплома „Златна Ника“ на ИНТЕРФЕР-у за новинску 
репортажу (2013), први је лауреат награде УНС-а „Пера Тодоровић“ за 
фељтон о Петру Кочићу који је објављен у „Политици“ 2016. године.

О аутору изложбе

Овај пројекат је евидентиран и депонован 
у Заводу за интелектуалну својину Србије



Михајло Петровић, 
први српски пилот

Михајло Петровић, 
пилотска обука у Француској 1912.

Дан авијације и 
противваздушне 
одбране Војске Србије

Историја српског војног ваздухопловства званич-
но започиње 24. децембра 1912. године када је 

начелник  Главног генералштаба војвода Радомир 
Путник донео одлуку о оснивању Ваздухопловне 
команде српске војске, са седиштем у Нишу. Било је 
то само девет година од првог успешног лета браће 
Рајт, 1903. године.

У састав Ваздухопловне команде ушли су: Го-
лубија пошта, Балонско одељење, Водоничка цен-

трала и Аеропланско одељење. Српско војно ваз-
духопловство Краљевине Србије настало је међу 
првих 15 у свету, а било је међу првих пет ангажо-
ваних у ратним дејствима.

Пилот Михајло Петровић (1884–1913), наредник, 
школован у Француској, био је први српски пилот са 
дозволом број 1 који је изгубио живот на борбеном 
задатку 1913. приликом пружања ваздушне подрш-
ке српским трупама које су опседале Скадар.



Злогласне немачке „штуке” су 
бомбардовале Београд и Лазаревац

Београд је претрпео 
велика разарања

Године 1972. у делу 
„Ваздухопловство у 
НОР-у 1941–1945“, 
аутора Боже 
Лазаревића, објављена 
је бледа слика авиона 
са потписом „Попаљени 
авиони код Лазаревца, 
априла 1941“, 
али без икаквог описа 
овог догађаја

Априлско 
бомбардовање 
Београда

Немачка је за напад на Југославију ангажова-
ла 590 ловаца, 800 бомбардера, 280 извиђа-

ча, укупно 1.570 авиона – без армијске авијације и 
транспортних авиона.

У операцији названој „Страшни суд“ без обја-
ве рата први напад на Београд почео је 6. априла 
1941. године у 6:30 часова, одмах после Хитлеровог 
говора на радију. 

У току првог дана у нападу на Београд учест-
вовало је 500 бомбардера, уз заштиту 250 ловаца. 
Бомбардовање је настављено у више таласа 7, 11. 
и 12. априла.

Процењује се да је погинуло око 2.500 грађана 
и нанета је огромна материјална штета престони-
ци, као и ненадокнадив губитак националним ин-
ституцијама српског народа.



Југословенско ваздухопловство имало је пред рат 
420 борбених, 450 школских и 45 помоћних ави-

она. У Априлском рату претрпело је огромне гу-
битке: ловачка авијација је изгубила све авионе, 
а бомбардерска – скоро све осим пет који су пре-
летели на Блиски исток и пет у СССР. Извиђачка 
авијација Оперативног ваздухопловства изгубила 
је све авионе, као и Армијско ваздухопловство (пет 
авиона је прелетело у Грчку, али су и они униште-
ни на земљи). Непријатељ је запленио велики број 
авиона, углавном школских, тренажних и помоћ-
не намене.

Генерал Александар фон Лер, командант 4. 
немачке ваздухопловне флоте, на суђењу 1947. 
године у Београду овако је оценио југословенско 
ваздухопловство у Априлском рату: „Отпор југосло-
венске авијације био је спретан и врло храбар и 
ометао је јединственост напада, тако да смо у току 
првог дана изгубили око 10 одсто авиона, док је 
још 10 одсто оштећено. У току следећих дана југо-
словенски авијатичари су и даље пружали врло јак 
отпор. Они су врло вешто вођени и упркос јакој не-
мачкој надмоћности, увек поново могли да се при-
купе на помоћним аеродромима...“

Борбена готовост 
Ваздухопловства 
Краљевине 
Југославије

Немачки генерал Александар 
фон Лер, командант немачке 
ваздухопловне флоте



Аеромитинг на школском 
аеродрому у Лазаревцу

О разарању аеродрома у Лазаревцу више не 
постоје живи сведоци, али постоје бројни 

мештани који се и данас с радошћу сећају лепоте 
помоћног летелишта. 

Славољуб Маџаревић Маџа (1950), електро-
техничар у пензији који се успешно бави угости-
тељством, с радошћу се сећа посете аеродрому: 
„Имао сам као дечачић 5-6 година када сам са те-
тком Загорком Алимпијевић дошо на пољану међу 

авионе и хеликоптере. Тада су настале и ове слике. 
Било је много људи, као да је био велики вашар“.

У Историјском архиву Београда ушли смо у траг 
податку да је у Лазаревцу постојао аероклуб, али 
је на жалост документација о томе изгубљена, па 
истраживање треба наставити. Шездесетих година 
прошлог века затворен је аеродром, али су остале 
фотографије о њему, речити доказ да је он био ат-
ракција за Лазаревчане и људе из суседних места.

Aеромитинзи су били 
атракција пре и после 
Другог светског рата



Текст из 
„Политике-Експрес“

Улица шест авијатичара 
у Лазаревцу

Пијетет према погинулимa

Пре више од три деценије, почетком априла 
1986. године Добросав Богосављевић, председ-

ник Комитета друштвених делатности Лазаревца 
који је бринуо о именовању нових улица је изјавио 
за „Експрес-Политику“: 

„Према причању старијих мештана пилоти су 
погинули другог дана Априлског рата... На ини-
цијативу већег броја грађана ми смо улици која се 

налази у непосредној близини поменутог аеродро-
ма дали назив по авијатичарима. То је све што ми 
у општини званично знамо“.

Вишегодишње истраживање ће показати да 
међу погинулима није било пилота, као и да није 
страдало шест, већ девет авијатичара, два авиоме-
ханичара и седам војника.



Први дан рата, 6. април 1941. године донео је у 
Лазаревцу узнемиреност, страх и пометњу. Два 

сата после јутарњег бомбардовања Београда, кроз 
Лазаревац, ка Ваљеву, јуриле су лимузине пуне 
преплашених Београђана. Редовни аутобус, који 
полази из Лазаревца у пет часова ујутру, вратио се 
са путницима око девет часова. Предраг – Драган 
Стошић, народни посланик, по повратку из Београ-
да уплашен и блед објашњавао је окупљенима:

„Изгоре све! Београда нема! Сав је у пламену. 
Ето нам Боље рат него пакт“.

Дуго су пролазиле колоне лимузина и камиона, 
а предвече су почеле да пристижу и колоне пешака 
– избеглица из Београда. Општински добошар је по 
неколико пута на дан објављивао наређења: замра-
чити станове, да се пријаве омладинци општинској 
управи ради формирања санитетских екипа, да се 
нико не удаљује из места и слично.

Више Лазаревца, у Лукавици, на помоћном ае-
родрому, лежало је десетине старих авиона. Чим је 
Београд бомбардован, авиони су свучени у шума-
рак северно од аеродрома, привремено закамуфли-
рани и чувани од једне чете војника.

Други дан рата освануо је туробан. Око осам 
часова иза Виса, брда изнад Лазаревца, изронила 
је ескадра авиона.

„Наши! Наши!“ – викали су неки. Авиони зау-
зеше борбени поредак и устремише се ка аеродро-
му и цркви. Први тресак бомби затресао је варош.

Из свих кућа, дућана, дворишта и воћњака 
војска, људи , жене и деца стрмоглаво су јурили ка 
реци. „Штуке“ су урликале, стакло прштало, бомбе 
злокобно фијукале. Маса људи и жена је јурило ре-
ком испод Лазаревца. Митраљески меци праштали 
су путем. И тај сав пакао трајао је 15 минута, а потом 
се све умирило. Лазаревац је доживео прво ватрено 
крштење. Резултат овог немачког напада био је: 10 
мртвих војника на аеродрому, једна мртва жена из-
вучена из изрешетане лумузине, оштећен северни 
део улаза цркве, срушена кућа Атанасковић Драге, 
мноштво полупаних окана и неизрецив страх који је 
завладао међу људима. По бомбардовању, отпочела 
је евакуација жена и деце. Само су најхрабрији оста-
ли да чувају куће од провалника, који су користили 
општу збуњеност и почели да пљачкају станове.

Отпочела су разна нагађања. Зашто је бомбар-
дован Лазаревац? Како је на фронту? Уз кратак ко-
ментар, људи су се одмах разилазили. Колоне вој-
ника уморно су се кретале.

„Шта? Лазаревац је бомбардован!“

„Напред! Брже, брже! Даље од Лазаревца.“

Син једног од двојице Шваба из Лазаревца, Кар-
ло Пат, ухапшен је као шпијун. Цртао је авионе, па 
је неки жандар сматрао за потребно да га приведе 
властима. Пуштен је пошто је установљено да није 
петоколонаш. Био је то дечак од 15 година.

Из необјављеног рукописа „Лазаревац – хроника“,
аутора Миодрага Драгутиновића, 31. март 1962.

Очевици говоре: 
Бомбардовање Лазаревца 
7. априла 1941. године

Сведочење Андрије 
Павловића, генералштабног 
потпуковника

У пролеће 1986. године аутор изложбе је разговарао на 
Новом Београду са генералштабним потпуковником Ан-

дријом Павловићем, који је у време Априлског рата 1941. го-
дине био шеф Оперативног одељења Команде Ваздухоплов-
ства Војске Краљевине Југославије. Он је том приликом 
први пут изнео своја сећања на бомбардовање аеродрома:

„У то време у Лазаревцу је постојао помоћни аеродром за 
обуку пилота који није имао војног значаја. На њему се на-
лазила 201. тренажна ваздухопловна група са 601. и 602. ес-
кадрилом. На челу две ескадриле су били Бранимир Петрић 
и Бранислав Ивановић. На аеродрому је било 36 школских 
авиона типа „бикер“, „бреге 19“ и „потез 25“. Дан пре напада 
немачких авиона на Лазаревац, у поподневним часовима на 
аеродром је слетела 604. тренажна група са седам авиона 
који су претходно долетели из Новог Сада на земунски аеро-
дром... Према мојим сазнањима у јутарњим часовима 7. ап-
рила 1941. помоћни аеродром у Лазаревцу напали су немач-
ки авиони, 27 бомбардера „штука“ и 20 ловаца „месершмита“. 
Аеродром није био брањен, јер није имао борбене авионе 
нити противваздушну одбрану. Немачки пилоти су масакри-
рали небрањени аеродром, тако да је од 42 делимично или 
потпуно уништено 36 школских авиона... Према добијеним 
информацијама, 13 припадника Краљевске авијације је поги-
нуло, док је 17 лакше и теже повређено“.

 У бомбардовању 
Лазаревца 7. априла 
1941. озбиљно је 
оштећена Спомен-црква 
Св. Димитрије 
(слике из 1941. и данас)

Немачки и домаћи 
извори о бомбардовању 
помоћног аеродрома

У немачким изворима се наводи да је 7. априла 1941. годи-
не формација „Јункерс Ју-87“ коју су сачињавале злогласне 

„штуке“ – бомбардовала и помоћно летилиште код Лазаревца 
где је уништен или тешко оштећен велики број југословенских 
школских авиона на земљи. 

Описујући дејство немачке авијације 7. априла пуковник авија-
ције у пензији мр Златомир Грујић у делу „Ваздухопловство у 
априлском рату“ истиче:

„Ваздухопловна групација Арад је два пута нападала Београд, 
мањим снагама Штука (око 60 авиона), трагајући за југословен-
ским авионима на земљи, а нападали су и аеродроме: Лазаре-
вац, Смедеревска Паланка, Старо Топоље (Ђаково) и Нови Сад“.

Андрија 
Павловић, 
генералштабни 
потпуковник 
Војске 
Краљевине 
Југославије



Помоћно летелиште Лазаревац: тешко оштећен лаки 
извиђачки авион Fieseler Fi-156 C-1  Ваздухопловства 
Војске Краљевине Југославије. 
(Колекција: Michel Ledet via Aleksandar Ognjević)

Помоћно летелиште 
Лазаревац: у првом плану 
се види потпуно уништен 
Потез По-25 Јупитер, 
иза њега стоје оштећени, 
Bücker Bü-131D-3 
(црни 60) и Потез По-25 
са мотором К-9.
(Колекција: 
Michel Ledet via 
Aleksandar Ognjević)

Помоћно летелиште Лазаревац. Аеро-фото снимак немачког 
извиђача начињен 6. априла 1941: као директна последица, 
уследило је бомбардовање слабо маскираних авиона ВВКЈ.
(Колекција: Александар Огњевић)

Сведочанство за историју



Према непотпуним подацима на аеродрому у 
Лазаревцу је била и 201. тренажна група, која 

је припадала Првој ваздухопловној бригади са ко-
мандом у Новом Саду, са 601. и 602. тренажном ес-
кадрилом. Ове ескадриле су имале по седам „поте-
за 25“ и неколико „брега 19“.

После бомбардовања помоћног аеродрома у 
Лазаревцу, 7. априла 1941. у јутарњим сатима на 
згаришту је поред уништених авиона типа „бикер“, 
„бреге 19“ и „потез 25“, о чијем броју постоје разли-
чити подаци, погинуло девет припадника авија-
ције Краљевине Југославије. Не постоје подаци о 
броју повређених. Међу погинулим авијатичарима 
није било пилота, већ се радило о седам војника и 
два авиомеханичара, припадника 602. ескадриле.

Опело погинулим авијатичарима обавио је 
свештеник Чедомир Поповић у Цркви Светог Ар-
хангела Гаврила у Шопићу. 

У књизи Протокол умрлих Српске православне 
цркве од 7. априла 1941. године уписана су имена 
девет погинулих авијатичара са непотпуним по-
дацима:

ЛАЗАР ШТАРБЕГЕР, војник

СЕНТА МИЛЕНКОВИЋ, војник

ЛАЗАР ИВАНЧЕВИЋ, војник, рођен у Чорта-
новцима (Срем)

ПЕТАР СТАНОЈЕВИЋ, војник

МИОДРАГ Ж. МИХАИЛОВИЋ, војник

ЛАБУД ЕГИЋ, механичар, рођен у Банатском 
Брестовцу (Панчево), 1914. године

ТИХОМИР СИМЕУНОВИЋ, механичар, рођен 
у Шапцу, стар 30 година

КРОЈАЧ СТАНЧЕЛОВИЋ, војник и

ЛУКА СТОЈАНОВИЋ, војник, рођен у месту 
Ђинђуше (Бојник), срез Јабланички, уз чије 
име стоји напомена да је „пренет и сахрањен 
у месту рођења“.

Осам авијатичара је сахрањено на лазарева-
чком гробљу, а на хумкама су војници поставили 
дрвене крстове са именима погинулих. Данас на 
овом месту не постоји спомен-обележје.

Имена девет погинулих 
авијатичара

Део списка погинулих авијатичара: 
кључни документ тражен годинама

Црква у Шопићу где је одржано 
опело погинулим авијатичарима



Лабуд Егић је рођен 1914. године у Банатском 
Брестовцу код Панчева. Одрастао је у земљо-

радничкој породици. Рано остаје без оца Владими-
ра и бригу о њему и двојици браће преузима мајка 
Софија. Живећи у Земуну свакодневно је посма-
трао лет авиона, тако да је заволео посао авијати-
чара. Војску је служио у Земуну, у авијацији Краље-
вине Југославије. Из брака са супругом Загорком, 
неколико месеци пре почетка рата, родила му се 
ћерка Злата 9. децембра 1940. године.

Уочи напада немачке авијације на Београд, не 
говорећи супрузи куда одлази и када се враћа, да 
не би бринула – на основу позива о мобилизацији 
јавља се у Шесту ваздухопловну базу на аеродром 
у Земуну у 201. тренажну групу коју су сачињавале 
601, 602. и 603. ескадрила. После дислокације 602. 
ескадриле из Земуна на помоћни аеродром у Ла-
заревац, приликом изненадног бомбардовања не-
мачке ескадриле гине у јутарњим сатима 7. априла 
1941. године. Сахрањен је на лазаревачком гробљу 
на коме није обележена његова хумка, као ни гро-
бови његових другова. За смрт супруга Загорка саз-
наје неколико дана касније. 

Блиски наследници пок. Лабуда Егића су ћерка 
Злата Кордић (1940), дипл. технолог у пензији, унук 
Љубиша Кордић (1965), електроинжењер, настање-
ни у Панчеву и унука Љиљана Кордић (1973), еко-
номиста из Сан Дијега (САД).

Према сећању ћерке Злате, на гроб оца са 
мајком долази први пут у Лазаревац 1947. године: 
„Имала сам седам година, али се добро сећам да су 
све хумке погинулих авијатичара биле обележене 
храстовим крстовима на којима су била исписана 
имена. Моја мајка је била веома узбуђена када смо 
дошле на гроб“.

Као студент Технолошког факултета у Београ-
ду припремајући дипломски рад, ћерка Злата по-
ново долази у Лазаревац 1963. године, када одлази 
на очев гроб. Међутим, сачекало ју је непријатно 
изненађење: „Била сам шокирана. Сви дрвени кр-
стови са хумки су били уништени и остала су само 
улегнућа на земљи где су били гробови. Сазнала 
сам да је неко крстове поломио за огрев, јер је била 
јака зима“.

С обзиром да је комунистичка власт потцењи-
вала Априлски рат 1941. године који није био део 
историје НОР-а, гробови нису реконструисани, нити 
је на њихово место стављено било какво обележје.

Име Лабуда Егића, треће по реду, налази се на 
заједничком спомен-обележју жртава нацистич-
ког терора у Банатском Брестовцу, подигнутом 4. 
октобра 1954. године.

Авијатичар са насловне стране: 
Лабуд Егић, авиомеханичар

Лабуд Егић, 
позив за рат

Авијатичар са насловне стране: 
Лабуд Егић (у војној 
униформи и цивилном оделу)

Из времена студија: ћерка Злата Егић 
касније Кордић



После погибије на лазаревачком аеродрому 7. 
априла 1941. године посмртне остатке Луке 

Стојановића воловском запрегом су превезла ње-
гова браћа Младен и Ђорђе Стојановић. Сахрана је 
обављена у селу Ђинђуше, општина Бојник, у месту 
где је рођен. Лука Стојановић је био ожењен са Роц-
ком Стојиљковић, са којом није имао деце, тако да 
нема наследнике.

После Другог светског рата на сеоском гробљу 
у месту Ђинђуше подигнут је леп споменик Луки 
Стојановићу чије фотографије објављујемо.

Недовршена 
прича о 
авијатичару 
Луки 
Стојановићу

Споменик Луки Стојановићу у селу 
Ђинђуше, општина Бојник



Седам дана после бомбардовања Лазаревца, 14. 
априла 1941. године из правца Аранђеловца, 

од Крушевичког виса према Лукавици, појавила 
се дуга колона сивих бојних кола немачке војске, 
на челу са мотоциклистима. Лазаревац је био пра-
зан. Пролећног дана нико није дочекао окупаторе. 
Окупациона сила је прво утерала камионе у дво-
риште основне школе, запосела је Трговачки дом. 
Захтевали су да ступе у контакт са председником 
општине Савом Алексићем.

Истог дана у поподневним часовима добошар 
Тоша Пироманац, стари лазаревачки саобраћајац 
објавио је прве наредбе немачке команде: „Југо-
славија је капитулирала; полицијски час траје од 
6 – 18 часова. Ко се нађе на улици после 18 часова 

биће убијен. Сва лица да се врате на своју редовну 
дужност“.

Петоколонаши су се ставили у службу оку-
паторске војске. Тумач је постао берберин Јован 
Пат, Немац који је протеран из Беча 1919. године. 
Мајстор на водоводу, Мађар Имре Цех није се от-
ворено наметао немачкој сили већ је постао десна 
рука председника општине.

У Лазаревцу је до краја 1941. године био стаци-
ониран један артиљеријски дивизион под коман-
дом мајора Небла. 

Реконструкција на основу 
сведочења М. Драгутиновића

Бомбардовањем Лазаревца 7. априла 1941. годи-
не око осам часова озбиљно је оштећена Спо-

мен-црква Св. Димитрије: оштећено је северно сте-
пениште, северни потпорни зид, кровни покривач 
и дренажа. Окупатор је цркву због њеног положаја 
користио за осматрачницу. 

Друштво за подизање Спомен-цркве са костур-
ницом, након регистровања, затражило је од Вој-
ног заповедника Србије да доврши изградњу обје-
кта. Према захтеву команданта места за Немачку 

војну силу у Лазаревцу мајора г. Небла, прва служ-
ба је у цркви одржана по англиканском обреду 7. 
децембра 1941. године. Прва православна литур-
гија у цркви је одржана на Божић, 7. јануара 1942. 
године. 

Службу су вршили свештеници Чедомир М. По-
повић и Боривоје Ђорђевић. Управну власт у Лаза-
ревцу држала је Четничка команда места Љишког 
четничког одреда која је била под командом Косте 
Пећанца, колаборационисте окупаторске власти. 

Окупација Лазаревца: 
14. април 1941. године

Прва служба за немачког мајора 
Небла у Цркви Св. Димитрије

Немачки официри и 
војници у окупираном 
Лазаревцу 
(лична архива)



„Уносии свелос научне исине у оађаје рошлоси,
значи служии саашњоси“

 Иво Андрић

Да се потомака 
не постидимо

Прича о бомбардовању аеродрома у Лазаревцу 
и погибији девет авијатичара 7. априла 1941. 

године још увек није завршена. Пред заједницом 
остаје морална обавеза да е на адекватан начин, 
било спомен-обележјем или макетом авиона обе-

лежи место где је постојао аеродром који је служио 
за школску обуку пилота и за аеромитинге пре и 
после Другог светског рата. Такође је потребно, на-
кон лоцирања гробова осам сахрањених авијати-
чара на лазаревачком гробљу подићи споменик.

Аероснимак на коме је био школски аеродром у Лазаревцу 
(део дренске косе, садашњи Дом здравља „др Ђорђе Ковачевић“, 
Специјална болница за ендемску нефропатију, градско гробље и др)

Лазаревачко гробље: необележено место где је по сведочењу мештана 
и чланова породица сахрањено осам авијатичара



Оно што се догађало у времену од 24. марта до 9. 
јуна 1999. године када је НАТО, противно међу-

народном праву, извршила војну агресију на СР Ју-
гославију, ући ће у историју бешчашћа. Поред војних 
циљева ракетирани су цивилни објекти: болнице, 
мостови, инфраструктура, возови, хемијске фабри-
ке, РТС, као и енергетска и преносна постројења у 
оквиру „Електропривреде Србије“ и „Електромре-
же Србије“. Циљ агресора је био да се онемогући 
снабдевање домаћинстава и становништва елек-
тричном енергијом, да грађани, деца, жене и ста-
рци буду без светлости и да резерве намирница у 
фрижидерима буду уништене и становништво ос-
тане без хране.

У току 78 ратних дана енергетски објекти, по-
себно термоелектране, трафои и преносни систе-
ми су ракетирани разорним пројектилима и тзв. 
„графитним бомбама“, како би енергетски систем 
Србије доживео распад. Претила је еколошка ката-
строфа великих размера.

Било је много примера када су енергетска по-
стројења и људски животи били озбиљно угрожени. 
Са три разорна пројектила 22. маја у два сата и 21 
минут погођено је трафо-постројење ТЕ „Колубара“ 
у Великим Црљенима. Дванаест радника је лакше 
и теже повређено. У сваком трансформатору је го-
рело по 30.000 литара уља, а у тренутку детонације 
напон је био 110.000 волти. Право је чудо да није 
било погинулих међу радницима, јер су свуда била 
страховита разарања и трагови од гелера. У центру 
трафо-постројења настала су три огромна кратера. 
Разарању овог енергетског постројења претходило 
је неколико дана раније онеспособљавање преноса 
електричне енергије „графитним бомбама“.

У току 2. и 7. маја касетним бомбама са висо-
копроводним влакнима нападнуто је разводно по-
стројење у близини ТЕНТ „А“, најпре 220 kV, а затим 

400 kV на истој локацији. Оба дела постројења су 
погођена пројектилима, први пут, 23. маја са јед-
ном, касније, 31. маја са четири ракете велике раз-
орне моћи.

Широм Србије су срушени бројни високона-
понски стубови како би се прекинуо пренос елек-
тричне енергије, али су кварови натчовечанским 
напорима релативно брзо отклањани.

Нису били поштеђени ни површински копо-
ви у Колубарском басену. Због прекида струје, у 
мају су копови стајали четири пута, а од 22. до 25. 
маја дневно је према ТЕ „Никола Тесла“ слато само 
1.500 тона угља. За време ратних дејстава просечна 
дневна производња лигнита са копова износила је 
18.300 тона уместо уобичајених 85.000 тона.

У ноћи 11. маја око 22.30 сати авион НАТО-а је 
избацио ракету на обод Првог „Б“ јаловинског сис-
тема Поља „Д“ у Вреоцима. Експлодирала је само 
глава ракете и гелери су незнатно оштетили члан-
ке транспортног система. Повређених, срећом, није 
било. У непосредној близини куће Слободана Сте-
пановића из Врбовна пала је 26. маја, око четири 
сата ујутро, једна ракета НАТО агресора и само је 
делимично експлодирала. Попуцала су прозорска 
стакла и оштећен је кров, али без људских жртава.

Натчовечанским напорима радници „Електро-
привреде Србије“ и „Електромреже Србије“, од про-
изводње угља, термоелектрана и преносних система 
су успели да одрже производњу, да Србија не остане 
у мраку и да не стане привреда, школе, фабрике и 
институције. Никада није утврђено колика је непо-
средна и посредна штета нанета рударском и енер-
гетском систему Србије, али је сигурно да се ради о 
губицима вредним више милијарди долара. Про-
цењује се да је у рату против СР Југославије погину-
ло око 2.500 цивила, међу којима је било 89 деце.

Ратна агресија НАТО-а 
на Југославију од 24. марта 
до 9. јуна 1999. године
Последице напада на рударске 
и енергетске објекте



ТЕ „Никола Тесла“: херојска борба 
запослених да се отклоне последице 
НАТО разарања (Лист ТЕНТ)

„Графитне бомбе“ су први пут 
употребљене за време операције 
„Пустињска олуја“ 1990 – 1991, а НАТО 
пакт их је максимално користио у 
нападу на енергетске објекте Србије

Разарања преноса, рударских 
и термо-капацитета



Насловна страна листа „Колубара”:
симбол победе рудара

Рудари ,,Колубаре” су 
одолели агресору


