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З
о ран Ду ја ко вић ро ђен је 1966. го ди не у се лу Ђур ђе во,
по ред Но вог Са да. Основ ну шко лу за вр шио у Вр ба -
њи, крај Ба ње Лу ке, а Сред њу вој ну шко лу у Са ра је ву
и Бе о гра ду. По за ни ма њу је тех ни чар те ле ко му ни ка -
ци ја. Слу жбо вао у Мо ста ру, Ужи цу, Са ра је ву, Бе о гра -

ду и Ба њој Лу ци. Оже њен је Маг да ле ном и отац ћер ке Ха не и
си на Фи ли па. Има дво је уну ка, На ђу и Да ни ла.

Члан је МЕН СЕ и ино ва тор ско-из у ми тељ ским ра дом
ба ви се ду го. Нај мла ђи је ака де мик Срп ске ака де ми је из у -
ми те ља и на уч ни ка (СА ИН) и на то је по но сан. Члан је Удру -
же ња ино ва то ра гра да Ба ње Лу ке, Са ве за ино ва то ра Ре пу -
бли ке Срп ске, Асо ци ја ци је ино ва то ра БиХ и Са ве за про на -
ла за ча Ср би је.

До са да је де сет ра до ва при ја вио у На ци о нал ном па тент -
ном за во ду у Са ра је ву, а два су му при ја вље на у Ме ђу на род -

ном па тент ном за во ду. За сво је ра до ве, ино ва ци је и из у ме де -
се ти не пу та је на гра ђи ван на ме ђу на род ним и до ма ћим сај мо -
ви ма тех ни ке и ино ва ци ја.

Ду ја ко вић је и ста ри ји ин струк тор ро ње ња с ме ђу на -
род ном ли цен цом у асо ци ја ци ја ма CMAS и CEDIP. Члан је
удру же ња про фе си о нал них ин струк то ра ро ње ња АРИ из
Ср би је.

Та ко ђе је и ин струк тор спе ле оло ги је с ме ђу на род ном
ли цен цом UIS, су о сни вач и пред сед ник Спе ле о ло шког клу ба
„Гре мли ни” из Ба ње Лу ке. Ре дов но др жи шко ле спе ле о ло ги -
је, где ра ди као пре да вач и ор га ни за тор.

Био је ан га жо ван и за по тре бе Ме ђу на род не аген ци је
за тра же ње не ста лих из по след њег ра та на на шим про сто -
ри ма. По вре ме но ра ди као струч њак и кон сул тант за спе ле -
о ло шке ак тив но сти и за ва ђе ње уне сре ће них. Са сво јом еки -

Зо раН ду ја Ко вић, 
иЗ у ми теЉ и ми ро тво рац

ба ња лу ча нин и бе о гра ђа нин 
Зо ран ду ја ко вић пре че ти ри и по
го ди не оти шао јe у ав га ни стан.
Љу бав пре ма ис тра жи ва њу 
не по зна тог, број не хо би је као
што су ро ње ње, спе ле о ло ги ја 
и па ра глај динг, овај мно го пу та
на гра ђи ва ни ино ва тор и 
не ка да шњи под о фи цир на ше 
вој ске за ме нио је та да вр ло 
опа сним по слом. На и ме, 
у ав га ни ста ну је, пу не три и по
го ди не, са сво јим слу жбе ним
псом про фе си о нал но ра дио 
на де тек ци ји ми на и мин ско-
екс пло зив них сред ста ва, 
од но сно на не по сред ном 
спре ча ва њу мо гу ћих 
те ро ри стич ких ака та у тој, 
још увек, не си гур ној зе мљи. 

Чу вао сам Ка бул
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пом је ди ни је у све ту ра дио на екс ху ма ци ји и де ми ни ра њу
спе ле о ло шких обје ка та ду бљих од сто ме та ра. Др жи свет ски
ре корд у та квим ра до ви ма, од 135 ме та ра ду би не. Ин струк -
тор је и ви син ских екс трем них ра до ва и тех ни ка спа са ва ња.

Ни то ни је све.
Ње гов изум „За вој имо би ли за тор”, тач ни је „Уни вер зал -

ни ор то пед ски ул тра ла ки имо би ли за тор”, пред ста вљен у об -
ли ку мо де ла, од но сно она кав ка кав ће би ти ка да по ста не фа -
брич ки про из вод, осво јио је 2009. го ди не, на пре сти жном
мо сков ског сај му ино ва ци ја „Ар хи мед”, Гран при ис точ но мо -
сков ске обла сти, Гран при Ру му ни је и злат ну ме да љу сај ма и
злат ну ме да љу Ру му ни је. Уз то, за исту ино ва ци ју Ду ја ко вић
је до са да на гра ђен с још че ти ри Гранд при ја, осам злат них,
пет сре бр них и че ти ри брон за не ме да ље, као и три спе ци јал -
не на гра де.

– Ри јеч је о ре во лу ци о нар ном рје ше њу и ди зај ну но ве
вр сте имо би ли за то ра ко ја пот пу но ми је ња гипс, ко ји је до
са да био у упо тре би код имо би ли за ци ја по вре да и ло мо ва.
По год ност је и у то ме што је ма те ри јал та ко на пра вљен да на
се би има ру пи це и на тај на чин омо гу ћа ва про вје тра ва ње, ту -
ши ра ње и хи ги је ну по ври је ђе ног ди је ла ти је ла – ка же Ду ја -
ко вић и до да је да су га већ кон так ти ра ли из Свет ске здрав -
стве не ор га ни за ци је из Же не ве, свет ски про дав ци ме ди цин -
ских пре па ра та и по је ди не до ма ће ин сти ту ци је. 

Ка ко, за по че так, нај бо ље пред ста ви ти че сто на -
гра ђи ва ног из у ми те ља и ака де ми ка СА ИН-а, а
исто вре ме но и чо ве ка ко ји је, до пре не ко ли ко ме -
се ци, бо ра вио и ра дио у Ав га ни ста ну као во дич па -
са за де тек ци ју те ре на, обје ка та и во зи ла?

– За се бе, у ша ли, во лим ре ћи да сам „ви сок, ли јеп и плав”!
Имам 49 го ди на и ино ва тор ским ра дом се ба вим ду го, али тек
од 2007. го ди не и зва нич но. Имам де вет при зна тих па те на та,

за ко је сам до био 45 ме ђу на род них и до ма ћих ме да ља и при -
зна ња. До био сам и Ор ден пред сјед ни ка Ре пу бли ке Срп ске,
као и пла ке ту гра да Ба ње Лу ка за успје хе у обла сти ино ва тив -
но сти и оства ре ну хра брост. При је пет го ди на сам, због сво -
јих успје ха у из у ми тељ ству, при мљен у Срп ску ака де ми ју на уч -
ни ка и из у ми те ља, гдје сам и нај мла ђи ака де мик. Ме ђу тим, у
нас обич но по сто је сте ре о ти пи да су осо бе ко је се ба ве на у -
ком по ма ло смо та не, али то за ме не, очи глед но, не ва жи…

Ка ри је ру сте за по че ли као вој но ли це. До га ђа ји ко -
ји су усле ди ли кра јем про шлог ве ка уве ли ко су про -
ме ни ли Ваш жи вот и ин те ре со ва ња. Ка ко то об -
ја шња ва те и от куд же ља да се ис тра жу је не ис -
тра же но?

– Дав не 1985. го ди не за вр шио сам вој ну шко лу и по чео
слу жбо ва ти у та да шњој ЈНА. Шко ло вао сам се у Са ра је ву и Бе -
о гра ду и то су би ле мо је нај бо ље го ди не жи во та. Нор мал но,
слу жбо ва ње у вој сци ме је од ве ло и у дру ге гра до ве. Имао сам
сре ћу да сам од мах ра дио у Бе о гра ду. По сле сам до био пре ко -
ман ду у Са ра је во, по том у Мо стар. Та мо сам се скра сио и по -
сле не ко ли ко го ди на фор ми рао по ро ди цу. По че так рас па да
СФРЈ за те као ме је на ко ман дир ским ду жно сти ма. Ме ђу тим,
од ра не мла до сти био сам зна ти жељ ног ду ха и по ма ло се ба -
вио ис тра жи вач ким ра дом. Већ та да сам ви дио да ни је мно го
па мет но по ка зи ва ти спо соб ност ино ва тив ног раз ми шља ња.
Та ко сам, у слу ча је ви ма кад сам имао ори ги нал но рје ше ње за
не ки про блем, уви јек го во рио да сам то већ не гдје ви део или
да та ко ра де и оста ли. Ка сни је сам због свог хо но рар ног хо би -
ја (ви син ски ра до ви и чи шће ње олу ка) по чео да пра вим и сво ја
ино ва тив на рје ше ња, ко ја сам за тим и па тен ти рао. 

Пут Вас је од вео и у да ле ки Тек сас. Шта сте та -
мо ра ди ли?

– Ка да сам, на при је длог при ја те ља, кон ку ри сао за по сао
ке ро во ђе у Ав га ни ста ну, нај пре сам мо рао у Аме ри ци по ло -
жи ти ис пит и до би ти сер ти фи кат да сам оспо со бљен за рад
са псом. Та мо сам бо ра вио три мје се ца и мо гао сам, из пр ве
ру ке, да ви дим и аме рич ки на чин жи во та. Мо рам би ти искрен
и ре ћи да ме све то у Тек са су ни је оста ви ло без да ха. На пр ви
по глед мо же се ви дје ти огром но бо гат ство ко је вас окру жу је,
али кад се ма ло бо ље за гле да те и уду би те та ко ђе ви ди те да и
та мо по сто ји огро ман јаз ме ђу ста нов ни штвом. Од но сно, да
и та мо по сто ји екс трем на би је да на спрам ве ли ког бо гат ства,
про бле ми из ме ђу ет нич ких гру па, би је ла ца и Мек си ка на ца. 

Да ли сте се при бо ја ва ли од ла ска у Ав га ни стан?
Шта сте оче ки ва ли, а шта та мо ствар но за те -
кли?

– У гла ви сам имао не ка кав сте ре о тип, од но сно оно што
се мо гло ви дје ти у ме ди ји ма. Нор мал но да је по сто јао од ре ђе -
ни страх, али сам та ко ђе знао гдје идем и чи ме ћу се ба ви ти. 

По сао ко ји сте та мо ра ди ли ве о ма је ри зи чан. 

– У Ав га ни ста ну сам био ан га жо ван на по сло ви ма ке ро -
во ђе. Мој основ ни за да так би ла је кон тро ла ула ска во зи ла и
љу ди у ин тер на ци о нал не ба зе. Нор мал но да је био из у зет но
ри зи чан, јер је уви јек по сто ја ла опа сност да не ко по ку ша те -
ро ри стич ки на пад. Имао сам сре ћу да ни ка да ни је би ло на па -

од те ро ри ста
Ло кал ни де ча ци, ко ји жи ве бли зу ба зе, не кри ју 
при ја тељ ски од нос пре ма 
ме ђу на род ним вој ни ци ма 



да ау то-бом ба ма на не ку од ба за у ко ји ма сам ра дио, ма да је
би ло ра кет них и пу шча них на па да. 

Ре кли сте нам да је у Ав га ни ста ну би ло и до ста
љу ди с Бал ка на. Да ли су и та мо по ста ја ле „раз -
ли ке” ме ђу ва ма, као што, обич но, по сто је ов де?

– Не мо гу гри је ши ти ду шу па ре ћи да је би ло тих про -
бле ма… Јер у би ло ко ју ба зу да оде те та мо ће те пр во по тра -
жи ти не ког од сво јих зе мља ка. А то зна чи сва ког ко жи ви у
не кој од ре пу бли ка бив ше Ју ге. А онај ко има свој став о не -
че му тру ди се да то за др жи за се бе. Уо ста лом, би ло ко ја јав -
на ре ак ци ја по је дин ца, ко ја се мо гла про ту ма чи ти као по ли -
тич ка, оба ве зно је по вла чи ла за со бом и гу би так по сла. На -
рав но, би ло је про во ка ци ја на на ци о нал ној и вјер ској осно -
ви, али у су шти ни ни шта стра шно.

Не где сам про чи тао да су у Ав га ни ста ну ве о ма
по пу лар не бор бе па са. 

– У Ав га ни ста ну су по пу лар на три спор та. Пр ви је рва -
ње и Ав га ни стан ци су у сви је ту по зна ти баш по то ме. То,
нај вје ро ват ни је, има сво је ко ри јен у чи ње ни ци да су Ав га ни -
стан ци би ли ду го под Мон го ли ма. 

Дру ги оми ље ни на ци о нал ни спорт је сте бор ба па са. У
том спор ту су кри стал но ја сна пра ви ла. Оку пи се ци је ло се -
ло и на пра ве им про ви зо ва ну аре ну. У аре ну се до ве ду ло кал -
ни псе ћи фа во ри ти, од но сно код нас ма ло по зна ти ав га ни -
стан ски ов ча ри. Ри јеч је о јед ној од нај ве ћих ра са па са у сви -
је ту. Ли че на на ше шар пла нин це, са мо што су ав га ни стан -
ски ов ча ри ве ћи за тре ћи ну. И мно го лу ђи. По бјед ник је онај
пас ко ји пре жи ви. 

Ко ји је тре ћи спорт?

– Тре ћи спорт ко ји је оми љен у Ав га ни ста ну је буз ка -
ши. По бјед ни ци и ис так ну ти уче сни ци тог спор та су на ци о -
нал ни ју на ци Ав га ни ста на. Буз ка ши је оми љен у ци је лој цен -
трал ној Ази ји, ма да је био за бра њен, као и мно го то га за
ври је ме то та ли тар ног ре жи ма та ли ба на. Име буз ка ши ву че
по ри је кло из ста ро пер сиј ског је зи ка и мо гло би се пре ве сти
као „ву ча ко зе”. На и ме, основ ни пред мет па жње је ко за (или
ма ње те ле) ко јој се од си је че гла ва. Сви уче сни ци се по ди је -
ле у дви је еки пе и за ври је ме утак ми це ја шу на ко њи ма. Циљ

је да би ло ко од уче сни ка узме гла ву ко зе или те ле та и да је
уба ци у им про ви зо ва ни круг или ру пу. Мо гу се гу ра ти, оба -
ра ти, ту ћи, уда ра ти кан џи ја ма по гла ви… Ни је ри је дак слу -
чај да, у то ку утак ми це, на стра да и не ко од уче сни ка. Смрт -
ни слу ча је ви су че сти. У по след ње ври је ме, да би се лак ше
раз ли ко ва ли уче сни ци, они на сво јим им про ви зо ва ним дре -
со ви ма, од но сно на ци о нал ној одје ћи, има ју бро је ве на ле ђи -
ма. По је дин ци на гла ви, умје сто тра ди ци о нал них ма ра ма,
има ју и тен ков ске шље мо фо не, ко ји су им оста ли још из ра -
та са СССР-ом. За ври је ме ор га ни зо ва них тур ни ра еки пе
има ју огра ни че но ври је ме. Ка ко сам чуо од Ав га ни ста на ца,
при је су утак ми це тра ја ле да ни ма. 

Ка кав је Ав га ни стан и ње го ви ста нов ни ци? До нас
до ла зе, углав ном, са мо не га тив не ве сти с тог
под руч ја и не зна мо мно го о тим љу ди ма. Је сте
ли се дру жи ли са не ки ма од њих? 

– Због при ро де по сла че сто сам кон так ти рао ло кал но
ста нов ни штво. Ри јеч је о ча сним и по ште ним љу ди ма, ко ји
су из у зет но тра ди ци о нал но вас пи та ни. Ако из у зме мо чи ње -
ни цу да ни су сви у при ли ци да одр жа ва ју ви сок ни во хи ги је -
не, оста ло им се не мо же за мје ри ти. Ислам је до ми нант на
ре ли ги ја и све је то ме при ла го ђе но, оба ве зне мо ли тве у то -
ку да на и слич но. Ка да је ври је ме по ста они у то ку да на не
пи ју во ду ни ти је ду, али сам при ми је тио да се то га при др жа -
ва ју са мо ако су у не кој гру пи, за јед но… Ако су са ми, он да
се то га не при др жа ва ју баш стрикт но. 

Ста нов ни штво је по ди је ље но у ве ли ки број ет нич ких
гру па. До ми нант не су Па шту ни, Та џи ци и Ха за ри. Ав га ни стан
је је ди на зе мља у сви је ту ко ја због ја ко из ра же не тра ди ци је
има Ми ни стар ство за пле мен ске од но се. 

Бра ко ви се и да ље уго ва ра ју из ме ђу по ро ди ца и ни је
ри јет кост да се мла ден ци ви де тек на вјен ча њу. Ци је на за
јед ну фи ну, пол но зре лу дје вој ку (80 од сто дје во ја ка се вјен -
ча при је сво је ше сна е сте го ди не жи во та), нео бра зо ва ну и
бо га ту је око 5.000 до ла ра, па и ви ше. Ако слу чај но дје вој ка
има пла ве очи он да је ње зи на ци је на и дво стру ко ве ћа. Ма -
да, има код њих и дру гих спе ци фич но сти... По ред дје во ја ка,
по жељ ни су и ље пу шка сти му шкар ци, у ства ри дје ча ци. Ни -
је ри јет кост да се, у не ким ру рал ним ди је ло ви ма Ав га ни ста -
на бо гат ство по ро ди це не огле да у то ме ко ли ко не ко има
же на, ко је слу же за основ ну ре про дук ци ју, већ у то ме ко ли -
ко има дје ча ка за за ба ву.

Њих зо ву dancing boys. Мо гу се пре по зна ти по ли је пој
одје ћи, нок ти су им офар ба ни у цр ве ну бо ју (ка на) и на одје ћи
има ју ми ни ја тур не звон чи ће. Уче ству ју на за ба ва ма и вјен ча -
њи ма. Ме ђу тим, на свим њи хо вим за ба ва ма му шкар ци су
стро го одво је ни од же на. Не ке по ро ди це у Ав га ни ста ну, ко је
има ју ли је пе си но ве, свје сно им на гр ђу ју ли ца ви дљи вим
ожиљ ци ма да слу чај но не би би ли оте ти. 

Ви сте и спе ле о лог, ин струк тор ро ње ња, па ра -
глај де ри ста… Кад сти же те да се ба ви те свим
тим из у зет ним спор то ви ма и атрак тив ним за -
ни ма њи ма?

– И ме ни је, као и дру ги ма, за све те ак тив но сти про -
блем ври је ме, ма да сам, у све то, ула зио по сте пе но. Ка да
бих ус пео да по стиг нем од ре ђе ни ни во у јед ном од тих спор -

с в е т

Сме штај у ша то ру са псом 



то ва, он да бих, из зна ти же ље, за по чи њао не што но во. И та -
ко у круг. Ин струк тор сам спе ле о ло ги је, ин струк тор ро ње ња
(М2) и ин струк тор тех ни ка спа са ва ња. Тре нут но во лон ти рам
у Гор ској слу жби спа са ва ња у Ба њој Лу ци. По чео сам да ле -
тим па ра глај де ром, али сам мо рао да на пра вим па у зу у том
спор ту ка да сам оти шао у Ав га ни стан. Са да об на вљам прет -
ход на зна ња и вје шти не. Но, иа ко је ври је ме нај ве ћи про -
блем не ка ко се укла пам, јер сам уви јек твр дио да до бра ор га -
ни за ци ја за вр ша ва ви ше од по ла по сла. Тре нут но пи шем
књи гу ко ја ће би ти у сти лу три ле ра, у њу укла пам не ка сво ја
спе ци фич на ис ку ства и са зна ња. Ми слим да ће би ти за ни -
мљи ва... Ка да угра бим ма ло сло бод ног вре ме на, за сво ју ду -
шу, сви рам кла ри нет, ги та ру и уку ле ле... 

Да се вра ти мо на по че так… Ба ви те се из у ми -
тељ ством ду го и но си лац сте број них при зна ња
и на гра да за свој рад. Где Вас је све ино ва тив ни
рад од вео, са ка квим љу ди ма сте има ли при ли ку
да се срет не те, шта са да ис тра жу је те?

– Из у ми тељ ством се ба вим от кад знам за се бе. Пр ву
при ја ву па тен та ура дио сам 2007. го ди не. Та да сам по чео да
из ла жем ино ва ци је на до ма ћим и ин тер на ци о нал ним сај мо -
ви ма изу ма и ин те лек ту ал не сво ји не. Од по чет ка ми је то би -
ло ин те ре сант но. На сту пао сам пр во у Ба њој Лу ци, гдје сам
за пр ви па тент до био сре бр ну ме да љу. Исти па тент сам по -
сле из ла гао на сај мо ви ма ино ва ци ја по ци је лом сви је ту и до -
би јао за ње га углав ном злат не ме да ље. На ред ни па тент сам
при ја вио за са јам у Ба њој Лу ци и осво јио брон за ну ме да љу.
За исту ствар сам, доц ни је, на нај ве ћим сај мо ви ма у сви је ту,
до би јао нај пре сти жни је на гра де. Сем то га и Гран при у Мо -
скви, Нир нбер гу и Ру му ни ји. И се дам злат них ме да ља за тај
рад... Хо ћу да ка жем да, по не кад, стран ци ви ше ци је не наш
рад и зна ње не го ми са ми.

Сво је ра до ве из ла гао сам и на сај мо ви ма у ре ги о ну (Бе о -
град, За греб, Но ви Сад), гдје сам углав ном до би јао сре бр не и
брон за не ме да ље, пла ке те… До био сам пла ке ту гра да Ба ње
Лу ке и ор ден пред сјед ни ка Ре пу бли ке Срп ске. До са да укуп но
око 50 ме да ља и при зна ња. 

То ком ових го ди на сре тао сам че сто осо бе ко је се, као и
ја, ба ве из у ми тељ ством. Ме ђу њи ма је би ло вр ло за ни мљи вих,
по зи тив них, али и злоб них осо ба. 

Ду ја ко ви ћа је у Ав га ни ста ну ан га жо ва ла по зна та аме -
рич ка ком па ни ја AMK9 као во ди ча спе ци јал но об у че них па -
са за от кри ва ње и де тек то ва ње ми на и екс пло зи ва. Нај пре
је за вр шио курс ке ро во ђе у Тек са су, а за тим га је на ста вио
у Кан да ха ру. 

– Ни сам се по ка јао што сам оти шао у Ав га ни стан јер
је у нас ве ли ка кри за и не ма по сла. Ка ко год, по сао ко ји сам
та мо ра дио до ста је опа сан. Ра ди се на от кри ва њу (по тен -
ци јал но) ми ни ра них ме ста, на пре гле ду во зи ла, љу ди, ра -
зних про сто ри ја, по вр ши на... За та кве по сло ве по сто ји по -
себ на вр ста тре нин га и, сва ка два-три мје се ца, овла шће на
ли ца про ве ра ва ју да ли смо у ра ду са сво јим пси ма на пре -
до ва ли или на за до ва ли – ка же Зо ран и об ја шња ва: 

– И ра ни је сам, док сам био у Вој сци, био у кон так -
ту са пси ма и во ди чи ма. Ме ђу тим, ов дје је ор га ни за ци ја
дру га чи ја. Са слу жбе ним псом ви мо ра те да вр ши те и
ње го ву основ ну обу ку и тре нин ге. Је дан во дич мо же да
ра ди са мо са јед ним псом, а кад је он од су тан дру ги мо -
гу тог пса са мо да хра не и ше та ју. Ни ка ко не сме ју да га
во де да ра ди де тек ци ју. Је ди но ако се во дич и пас си лом
при ли ка раз дво је, на ред ни во дич мо ра да по ло жи ис пит
за рад са тим псом. 

АМЕ РИЧ КА КОМ ПА НИ ЈА АМК9

У ав га ни стан ској про вин ци ји Вар дак, бли зу гра ни це 
с Па ки ста ном. У па тро лу се оба ве зно но си во да за пса. 
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Тре нут но ра дим на не ко ли ко иде ја ко је су у ве зи с но вим
тех ни ка ма спа са ва ња с ви со ких обје ка та. Та ко ђе и на но вом
кон цеп ту ис ко ри шћа ва ња об но вљи вих из во ра енер ги је, за тим
на ино ва тив ном на чи ну ор га ни зо ва ња са о бра ћа ја у ве ли ким
ур ба ним сре ди на ма… Ме ђу тим, мо рам да ка жем да и ја, као и
сви из у ми те љи у нас, имам про блем с ин ве сти то ри ма. Да на -
шњи би зни сме ни, од но сно љу ди ко ји би мо гли да уло же но вац
у но ве иде је, про јек те и из у ме, углав ном про да ју ро бу на ве ли -
ко и не за ни ма их ула га ње у но ве тех но ло ги је. Они сма тра ју да
је ту за ра да не си гур на. Оту да тај рас ко рак из ме ђу до брих иде -
ја и про је ка та на ших љу ди и оно га што обич но на зи ва мо ре а -
ли за ци јом… ƒ

Душан МАРИНОВИЋ

Ло ка ци ја Ма зар-Е-Ша риф на се ве ру Ав га ни ста на, где се ра -
ди ло са вој ни ци ма из Јeрме ни је. Ту по чи ње степ ска кли ма,
па су ле та из у зет но то пла.
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