
SUKOŠAN - Jučer je u Su
košanu, Škabrnji i Zadru obi
lježena 18. obljetnica pogibije 
hrvatskih branitelja Marina 
Jeraka, Sime Smolića i Darka 
Torbarine iz Debeljaka, Mla
dena Veleslavića, Marijana 
Grdovića, Milana Brace Mr-
dalja iz Sukošana, Zorana 
Bašića i Rade Bilavera iz Ška-
brnje te Slavka Eraka i Ivana 
Klarina iz Zadra, pripadnika 
tadašnje 93. zrakoplovne baze. 
Ti su hrabri hrvatski bojovnici 
svoje mlade živote položili na 
oltar domovine od 18. do 23. 
ožujka 1993. godine u bor
bama u Škabrnji, tijekom 
obrane oslobođenog zadar
skog zaleđa nakon završetka 
vojno-redarstvene akcije Mas-
lenica. 

U crkvi Svih Svetih na mjes
nom groblju u Sukošanu 
održana je misa zadušnica ko
ju je predvodio župnik don 
Tomislav Sikirić. Odavanje 
počasti za poginule bojovnike 
iz Sukošana i Debeljaka nas-

Obilježavanja obljetnica su itekako važna za po 
strojbu i sve one koji su poznavali poginule, ali i za mlade generacije, kako bi uspomena na hrvatske branitelje ostala zlatnim slovima upisana u hrvatsku povijest, rekao je pukovnik Marinko Karačić, koordinator organizacijskog odbora obilježavanja obljetnice 93. zrakoplovne baze 

Izaslanstvo MUP-a predvodio je zapovjednik 
PU zadarske Darko Car 

Poginulim suborcima poklonili su se i ratni zapovjednici 

tavilo se na sukošanskom gro
blju. 

Uz visoke vojne i civilne 
počasti u znak zahvalnosti i za 
vječno sjećanje kod središnjeg 
križa održana je komemora
cija uz molitvu, polaganje vi
jenaca i paljenje svijeća. Obi
lježavanju obljetnice prisus
tvovali su Općina Sukošan 
(izaslanstvo je predvodio 
načelnik Ante Martinac), 
Općina^ Škabrnja (načelnik 
Luka Škara), Ured državne 
uprave Zadarske županije 
(pročelnik Damir Valčić), 
MUP (načelnik PU Zadarske 

Puno ljudi u Sukošanu željelo se pokloniti poginulim hrvatskim branitlejima 

Darko Car), Zadarska župa
nija (župan Stipe Zrilić), Grad 
Zadar (pročelnik Joso Nekić), 
ratni zapovjednici 93. zrako
plovne baze i 7. domobranske 
pukovnije, Koordinacija udru
ga proisteklih iz Domovinskog 
rata Zadarske županije, HVI-
DR-a Sukošan (Ivo Vezilj), 
HVIDR-a Zadar (Klaudio Vi-
daić), Torcida Sukošan (Luka 
Martinac)... 

Izaslanstvo Zrakoplovne 
baze Zemunik je predvodio 
zapovjednik 93. zrakoplovne 
baze i vojarne Zemunik bri
gadir Miroslav Kovač. 

- Obilježavanja obljetnica su 
itekako važna za postrojbu i 
sve one koji su poznavali po

ginule, ali i za mlade gene
racije, kako bi uspomena na 
hrvatske branitelje ostala zlat
nim slovima upisana u hrvat
sku povijest, rekao je pukovnik 
Marinko Karačić, koordinator 
organizacijskog odbora obi
lježavanja obljetnice 93. zra
koplovne baze. 

Cvijeće su na obližnjoj za
jedničkoj grobnici šestorice 
hrvatskih vitezova položila i 
svijeću zapalila brojna izaslan
stva, njihovi ratni suborci i 
rodbina te mještani Sukošana i 
Debeljaka. 

Na obilježavanju 18. obljet
nice među nepreglednim 
mnoštvom nazočili su i učenici 
viših razreda Osnovne škole 

Sukošan. 
Odavanje počasti, komemo

racija, molitva, prisjećanje na 
lik i djelo desetorice poginulih 
hrvatskih vitezova, polaganje 
vijenaca i paljenje svijeća 
održano jej>otom na mjesnom 
groblju u Škabrnji ispred sre
dišnjeg križa i spomenika pa
lim žrtvama Domovinskog ra
ta u Škabrnji te na grobovima 
škabrnjskih heroja Zorana 
Bašića i Rade Bilavera. Počast, 
komemoracija, molitva, pola
ganje cvijeća i paljenje svijeća 
održano je i na Gradskom gro
blju u Zadru na posljednjim 
počivalištima bojovnika Slav
ka Eraka i Ivana Klarina. 

V e l i m i r B R K I Ć 


