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ра чу ни ца, али без до го во ра са ММФ пре у -
ра ње но је го во ри ти за ко ли ко про цен та ће
би ти уве ћа не пен зи је.

Ка ко ства ри сто је, про ду жа ва се аго ни ја
де ла пен зи о не ра ко ји у овом ча су пред ста -
вља ју нај о бе спра вље ни ју и нај мар ги на ли-
зо ва ни ју дру штве ну гру пу у Ср би ји. Мно ги
гра ђа ни тре ћег до ба већ го во ре за се бе да
су ,,по след ња ру па на сви ра ли“. 

Г
ра ђа ни дру гог ре да, због не рав но прав-
ног по ло жа ја у од но су на за по сле не у
при ват ном и дру штве ном сек то ру и на

сво је ко ле ге ко је има ју при ма ња ис под
25.000 ме сеч но, већ тре ћу го ди ну на ла зе
се у ве о ма те шкој ма те ри јал ној си ту а ци ји,
јер им је, ка ко ко ме, од у зе то од 10 до чак
ви ше од 20 од сто у од но су на ра ни ја при-
ма ња. Не ки прав ни ци и да ље твр де да је
спор ни за кон о сма ње њу пен зи ја не у ста-
ван. Уоста лом и у Устав ном су ду Ср би је
че тво ро су ди ја од ин те гри те та, диг ни те та,
стру ке и на у ке, из дво ји ло је сво је ми шље-
ње о за ко ну ко ји бив ши су ди ја тог су да Зо-
ран Иво шевић на зи ва за ко ном-су ро га том.
Мно ги иду и ко рак да ље, опи су ју ћи по ло-
жај де ла пен зи о нер ске по пу ла ци је као
школ ски при мер ма ски ра не дис кри ми на-
ци је.

У
став ни суд се не до пу сти во ду го (иако
је спор ним ме ра ма по го ђе но не ко ли ко
сто ти на хи ља да гра ђа на) не огла ша ва

ка да је у пи та њу но ва устав на ини ци ја ти ва
за уки да ње спор ног за ко на и вра ћа ње пен-
зи ја на ра ни ји ни во. Чла но ви тог прав ног
те ла, на и ме, тре ба да се огла се на окол-
ност да при вре ме ном за ко ну ни је од ре ђен
рок и да на осно ву до не тих па ра гра фа ош-
те ће ни ма ни је до зво ље но во ђе ње управ-
ног по ступ ка.

Са сва ким но вим уве ћа њем пен зи ја све
се же шће кр ши основ ни за кон о пен зиј -
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, јер ме ре
ко је се спро во де на осно ву при вре ме ног
за ко на, ства ра ју све ве ћу урав ни лов ку ме-
ђу пен зи о не ри ма. Ти ме се кр ши прин цип
да они ко ји су ви ше упла ћи ва ли у пен зи о-
ни фонд, има ју сра змер но ве ће пен зи је. 

В
ре ме ће по ка за ти да је у Скуп шти ни
до нет за кон упе рен про тив де ла пен-
зи о не ра, јер је тој ка те го ри ји гра ђа на

нај ви ше од у зе то од ме сеч них при ма ња.
Упр кос об зна ње ним на ме ра ма др жав них
зва нич ни ка да ће пен зи је би ти по след ње
од ко јих ће се узе ти за фи скал ну кон со ли-
да ци ју др жав ног бу џе та, у прак си је нај ви-
ше узе то од оних ко ји има ју сте че на пра-
ва. И док су го то во свим др жав ним слу ж-
бе ни ци ма вра ће не пла те на ра ни ји ни во,
до тле се Вла да не из ја шња ва ка да ће пен-
зи је би ти  вра ће не на ра ни ји ни во. 

Уко ли ко се на ста ви са до са да шњом
прак сом, то јест са го ди шњим уве ћа њем
пен зи ја за 1,25 или 1,5 од сто, при ма ња
пен зи о не ра чи је су ме сеч не при на дле жно-
сти ве ће од 25.000 ди на ра би ће тек за 15

Н
а кон фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној
20. апри ла пре ми јер Алек сан дар Ву-
чић ка зао је да на тај дан бу џет Вла де

има су фи цит од 20,4 ми ли јар де ди на ра,
за тим да пред сто ји ис пла та дру гог де ла
пен зи ја, али да ће април за вр ши ти у су фи-
ци ту. Под се тио је да је усво је ним бу џе том
и пла ном ММФ пред ви ђе но да де фи цит
бу де 53 или 54 ми ли јар де. 

„Већ са да мо гу ре ћи да не ће мо има ти
де фи цит за кључ но са 30. апри лом. Ве ћим
при хо ди ма и ни жим рас хо ди ма ус пе ли смо
да уште ди мо 470 ми ли о на евра у пр ва че-
ти ри ме се ца”, об ја снио је пре ми јер. Он је
ис та као да на осно ву тих ре зул та та са да
мо же мо да ула же мо но вац и под сти че мо
раз вој од брам бе не ин ду стри је. 

„Ако се ова ко на ста ви, до ћи ће мо до по-
ве ћа ња пла та за вој ни ке и по ли цај це, али
и по пр ви пут за јав ни сек тор и јав ну упра-
ву”, ка зао је Ву чић. 

Ука зао је да је у пла ну и по ве ћа ње пен-
зи ја, али до дао да је дан од сто по ве ћа ње
пен зи ја зна чи 40 ми ли о на евра. Не до ста је
по да так ко ли ко је па ра по треб но за по ве -
ћа ње пла та за је дан од сто.

По том је пре ми јер по ја снио шта пред-
сто ји ка да је реч о пен зи ја ма. На и ме, по-
ве ћа ње ко је тре ба да усле ди, не ким пен-
зи о не ри ма ће би ти вра ћа ње де ла оног
што им је од у зе то, а не ки ма ‒ де ли мич но
по ве ћа ње.

К
а кве су на ме ре Вла де Ре пу бли ке Ср -
би је у по гле ду пла та и пен зи ја, пред-
сед ник Ву чић је пред ста вио 13. апри-

ла, при ли ком ста вља ња у про мет но ве на-
плат не рам пе код Вр чи на. За пла те је ре-
као да су по сле ме ра фи скал не кон со ли-
да ци је ве ће за око 23 евра не го 2012. го-
ди не, по себ но у при ват ном сек то ру.

„У јав ном сек то ру, сем љу ди ма у јав ној
ад ми ни стра ци ји, го то во је сви ма на истом
ни воу”, ре као је Ву чић.

На ја вио је да ће пла те ра сти мно го бр -
же и мно го ја сни је, а да 71 од сто пен зи о-
не ра има исту или ви шу пен зи ју у од но су
на ра ни ји пе ри од. Ни је се из ја снио да ли
ће и пен зи је ра сти бр же.

„Би ће по ве ћа ња пен зи ја и ове го ди не,
ових 71 од сто ће се по ве ћа ти на 80 од сто
пен зи о не ра. Они ће има ти зна чај но ви ше
на кон сле де ћег по ве ћа ња. Сма њи ва ће мо
раз ли ку и код оних ко ји су има ли нај ве ће
пен зи је, а ко ји ма смо због ме ра фи скал не
кон со ли да ци је не што од у зи ма ли”, ре као је
он.

П
а жљи вом ана ли зом по да та ка на ве де-
них у пре ми је ро вој из ја ви до ла зи се
до за кључ ка да ће и тре ће по ве ћа ње,

ве ро ват но, би ти сим бо лич ног ка рак те ра.
Та ко ће још де вет од сто пен зи о не ра има-
ти иста или ве ћа ме сеч на при ма ња у од-
но су на пен зи је пре до но ше ња За ко на о
при вре ме ном на чи ну ис пла те пен зи ја. С
тим у ве зи по сто ји, ве ро ват но, пре ци зна

до 20 го ди на вра ће не на ра ни ји ни во. При
то ме, по све му су де ћи, не ће би ти на док -
на ђе на ин фла ци ја. А не у мо љи ва ста ти-
сти ка по ка зу је да су је се нас и зи мус це не
по љо при вред них про из во да уве ћа не за
око 10 од сто. Прет по ста вља се да ће пла-
те би ти уве ћа ва не бр жим тем пом, па се
ла ко мо же до го ди ти да део пен зи о не ра
при ма пен зи ју ко ја ће, мо жда, би ти ума ње-
на и за 60 од сто у од но су да су у рад ном
од но су. Да је си ту а ци ја у Ср би ји по вољ ни -
ја, мо жда би спас за део мла ђих пен зи о-
не ра био да се по но во за по сле. Са пен зи -
јом и пла том би лак ше пре жи ве ли ре фор-
ме.

Д
а ли се во ди до вољ но ра чу на о прав-
ди? Очи глед но је да је реч о раз ли чи-
тим ар ши ни ма за ме ре ње прав де. На -

и ме, зар не би би ло пра вед ни је да се они-
ма ко ји ма је нај ви ше од у зе то, сук це сив но
нај ви ше вра ти, ка ко би по ста ли рав но-
прав ни у од но су на дру ге гра ђа не. На ме ће
се и пи та ње: за што се ка жња ва ју они ко ји -
ма су при ма ња зна чај ни је ма ња од ко ле га
у рад ном од но су. Пре ма не дав но об ја вље-
ним ста ти стич ким по да ци ма пен зи је су у
про се ку, без јед ног про цен та, упо ла ма ње
од пла та.

Ако се до след но др жи мо прав де и пра-
ва, је ди но су пен зи о не ри за ра ди ли сво ја
при ма ња. Сва ког ме се ца, у скла ду за за-
ко ном, зна ча јан део за ра де, упла ћи ван је
у Фонд ПИО. Да кле, сред ства су го ми ла на
у фон ду, па је ти ме ство ре на си гур ност за-
по сле них ко ји су из два ја ли за сво је по зне
го ди не жи во та. Да ли су та сред ства тро-
ше на на мен ски или су, сем за ис пла ту пен-
зи ја, упо тре бља ва на за не ке дру ге по тре-
бе ни је по зна то, ни ти се би ло ко с тим у ве-
зи огла ша вао. 

У
ме сто убр за ног вра ћа ња пен зи ја на
ра ни ји ни во, пла те ће би ти по но во по-
ве ћа не го то во свим ка те го ри ја ма др -

жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка, пре
све га при пад ни ци ма вој ске и по ли ци је.
Зна ју ћи шта се до га ђа ло прет ход них ме-
се ци (а и прет ход них го ди на: об у ста ве ра-
да у про све ти и здрав ству), по ве зу ју ћи то
са на ја вом бо љит ка за при пад ни ке вој ске
и по ли ци је, намеће се питање да ли се
оста лим ка те го ри ја ма ко ри сни ка др жав ног
бу џе та упу ћу је скри ве на, а не дво сми сле на
по ру ка: про те стуј те, ра ди ка ли зуј те зах те-
ве, па ће и ва ма би ти по ве ћа на ме сеч на
при ма ња.

З
а бри ња ва и из ја ва јед ног др жав ног
зва нич ни ка од пре три-че ти ри ме се ца
да пен зи је ни ка да не ће би ти вра ће не

на ра ни ји ни во. Да ли је то на го ве штај да
ће при вре ме ни за кон по ста ти тра јан, оста -
је да се ви ди. Мно ге чи ње ни це упу ћу ју да
је све ма ње раз ло га за оп ти ми зам ка да је
у пи та њу вра ћа ње пен зи ја на ра ни ји ни во. 

Зво ни мир Пе шић

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

МАЛО РАЗЛОГА ЗА ОПТИМИЗАМ
Зар не би било праведније да се онима којима је највише одузето, сукцесивно највише враћа, како би
постали равноправни у односу на друге грађане, па тек онда повећају плате државним службеницима.

Да ли се заборавља чињеница да су пензије стечено право?



М
и ни стар од бра не Зо ран Ђор ђе вић и
на чел ник Ге не рал шта ба Вој ске Ср би -
је ге не рал Љу би ша Ди ко вић при ре ди-

ли су 22. апри ла, по во дом Да на Вој ске Ср -
би је (23. април), при јем у До му Гар де на
Топ чи де ру.

Све ча но сти су при су ство ва ли иза сла ник
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ми ро слав Ла ти но-
вић, пред став ни ци Вла де, цр ка ва и вер ских
за јед ни ца, ди пло мат ског и вој но ди пло мат-
ског ко ра у на шој зе мљи, пред став ни ци Ми-
ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је и мно-
го број ни го сти.

Ми ни стар Ђор ђе вић че сти тао је, том
при ли ком, при пад ни ци ма си сте ма од бра не
пред сто је ћи пра зник Дан Вој ске Ср би је,
ода ју ћи при зна ње свим при пад ни ци ма Ми-
ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је ко ји
не пре кид но и са мо пре гор но из вр ша ва ју
све по ста вље не за дат ке, пру жа ју по моћ ло-
кал ним вла сти ма и ста нов ни штву на от кла-
ња њу еле мен тар них не по го да та мо где је
то по треб но, ор га ни зу ју и из во де број не и
из уз етнo комплексне вежбе на нашим и
страним полигонима, репрезентујући држа-
ву и народ на најбољи начин.

У мировним мисијама
- Наши припадници непрекидно су анга-

жовани у Копненој зони безбедности и на
граници заједно са припадницима МУП-а,
пружајући свој максимални допринос као
носиоци задатака у решавању мигрантске
кризе. Данас са поносом кажемо да смо у
Европи у врху земаља по бројности када је
реч у мировним мисијама под окриљем УН
и ЕУ. Тренутно се у мировним мисијама на-
лази 328 наших припадника, присутни смо
у 10 земаља у оквиру 11 мировних мисија,
под окриљем УН и ЕУ – нагласио је мини-
стар одбране.

Србија следи политику војне неутрално-
сти која јој омогућава активну сарадњу са
свима, а припадници Војске Србије уче-

ствују на билатералној и мултилатералној
основи на вежбама у земљи и иностран-
ству, са припадницима оружаних снага свих
партнерских земаља, са Руском Федераци-
јом, Сједињеним Америчким Државама, зе-
мљама региона, као и у вежбама у оквиру
НАТО и Програма Партнерство за мир.

- Наша војска је данас незаобилазан чи-
нилац научног, технолошког и сваког другог
вида развоја Србије и у том смислу Мини-
старство одбране је предводник у овој
области, као неко ко је препознао потребу
непрестаног учења и усавршавања, што
смо и доказали уговором о дуалном обра-
зовању са Министарством просвете – иста-
као је министар Ђорђевић додајући да ти-
ме желимо да се капацитети система од-
бране употпуне и попуне младим људима
који ће имати праксу у Војсци Србије.

Министарство одбране и Војска Србије,
подсетио је министар Ђорђевић, омогућа-
вају младим људима да добровољно слу-
же војни рок и да носе нашу униформу и
они су то прихватили у великом броју, са
жељом да након тога постану радно анга-
жовани у Војсци Србије.

- Зато смо обезбедили још 600 радних
места, што укупно, у овој години, чини по-
већање нашег бројног стања за 1100 места.
То је све обезбеђено за младе и способне
људе чија је жеља да служе Србији као
професионални војници. Захваљујући Вла-
ди Републике Србије, која је створила ста-
билне услове и здраву основу за повећање
стандарда наших припадника, али и уложе-
ним великим напорима у погледу опрема-
ња, осавремењивања и модернизације Вој-
ске Србије, у циљу повећања нивоа опера-
тивних способности, ми смо као Министар-
ство одбране и Војска Србије данас у мо-
гућности да додатно ојачамо војску и њену
одбрамбену способност, али ће тај задатак
бити наш стални задатак и у будуће – пору-
чио је министар Ђорђевић.

Говорећи о опремању Војске Србије, ми-

нистар одбране је истакао да, управо за-
хваљујући одлукама и напорима Владе, за-
почето је са опремањем РВиПВО, а у току
је опремање Копнене војске савременим
артиљеријским оруђем и опремом.

- Истовремено смо започели и у фази
смо завршетка са опремањем првих 1500
војника који ће имати најсавременију опре-
му за брзо реаговање, а наш циљ је да ком-
плетну професионалну војску опремимо
најсавременијом опремом, тако да сваки
наш војник, буде већ сада војник 22. века –
нагласио је министар Ђорђевић.

Осврнувши се на капацитете наменске
индустрије, министар одбране је оценио да
је модернизација војске, која је гарант без-
бедности свих наших грађана, условљена
развојем наше наменске индустрије

Извоз наменске три пута већи
- Наша одбрамбена индустрија са пра-

вом је препозната као покретач целокупне
привреде Србије и она својим резултатима
то чини и чини замајац наше економије.
Ова предузећа успели смо да консолидује-
мо и данас она послују без дугова, плаћају
све порезе и доприносе. Извоз наменске
индустрије прошле године увећан је три пу-
та у односу на 2012. годину, док се ове го-
дине очекује 20 одсто већи извоз него прет-
ходне. Са овом праксом, наставићемо и у
наредним годинама – поручио је министар
Ђорђевић додајући да је због таквог потен-
цијала наша Влада одлучила да инвестира
у наменску индустрију после више децени-
ја са 43 милиона евра, што ће донети нова
радна места, раст производње и повећање
извоза.

Говорећи о историјском значају празни-
ка, министар одбране је поручио да само
модернизацијом и напретком успећемо да
очувамо национални идентитет и контину-
итет државности српског народа и војске и
да поносно, часно и достојанствено чува-
мо, сачувамо и поштујемо дела наших пре-
дака.

- Сигуран сам да ће у периоду испред нас
резултати нашег напорног рада који смо за-
једно уложили од 2012. године, са јасном
визијом, и јачање наше економије, институ-
ција и наше државе постајати све видљи-
вије у чему су нам, морам да истакнем, по-
могли сви наши партнери – закључио је ми-
нистар Ђорђевић захваљујући на несебич-
ној подршци и изузетној сарадњи свим др-
жавним органима и институцијама и свим
партнерима ван Министарства одбране и
Војске Србије, нарочито Влади и председ-
нику Републике Србије, као и свим припад-
ницима страних армија са којима су, кроз
заједничке вежбе, припадници нашег си-
стема одбране стекли нека нова искуства и
пријатељства.

Пријему су присуствовали и представни-
ци Удружења војних пензионера Србије.

***
Војска Србије празнује 23. април као свој

празник у знак сећања на дан када је, на
Цвети 1815. године, донета одлука о поди-
зању Другог српског устанка за ослобође-
ње Србије од Османског царства, што је ка-
сније омогућило стварање модерне српске
државе.
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ДОГАЂАЈИ

Пријем поводом Дана Војске Србије

ГАРАНТ МИРА 
И ТЕМЕЉ СЛОБОДЕ

У фази смо завршетка са опремањем првих 1500 војника који ће
имати најсавременију опрему за брзо реаговање, а наш циљ је да

комплетну професионалну војску опремимо најсавременијом 
опремом, тако да сваки наш војник, буде већ сада војник 

22. века – нагласио је министар Ђорђевић.



У
јав но сти је не до вољ но по зна то да
је Ср би ја јед на од рет ких, а по не-
ким из во ри ма и је ди на др жа ва на

све ту, ко ја је уве ла по рез на лич но на-
о ру жа ње. Та ме ра по го ди ла је по нај -
ви ше вој не пен зи о не ре, али не и пен-
зи о не ре МУП-а. Њи ма др жа ва, то јест
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва,
на кра ју про фе си о нал не ка ри је ре по-
кла ња пи штољ, на ко ји не пла ћа ју по-
рез. Две про фе си је, чи ји је сим бол
оруж је, да кле две гру па ци је др жав них
чи нов ни ка, тре ти ра не су на су пр о тан
на чин у јед ној те ис тој др жа ви. Та не-
прав да тра је већ ви ше од де сет го ди-
на. Упр кос мно го број ним зах те ви ма
да се чу дан на мет уки не, твр до гла ви
чи нов ни ци и да ље сма тра ју да је по-
рез нео п хо дан. Ко ји су све раз ло зи у
пи та њу да оп ста не по рез, мо же са мо
да се прет по ста ви.

У вас це лој прак си као да се за бо ра -
вља да је пи штољ де це ни ја ма сво је -
вр стан сим бол и ста тус вој нич ке про-
фе си је. Да ли je уобичајено да се по-
рез пла ћа на сим бо ле? Из гле да смо
ми, ва зда, не што по себ но. Мо жда би
за ни мљи во би ло да са зна мо ко је ро-
до на чел ник иде је да се уве де по рез
на лич но оруж је. Уве ли су га „до сов-
ски” моћ ни ци, а одр жао се све до да-
на шњих да на.

Не гда шња вој ска прак ти ко ва ла је да
пот по руч ни ци за уна пре ђе ње у пр ви
офи цир ски чин мо гу на кре дит да ку пе
пи штољ. На ре дов ним га ђа њи ма, њи-
ма је омо гу ће но и да се опро ба ју као
стрел ци. Те исте пи што ље но си ли су
за опа сач на де жур стви ма, ве жба ма,
а њи ма су би ли на о ру жа ни и у ра ту.
Све до пен зи о ни са ња, вла сни ци пи ш-
то ља су мо гли да има ју вој ну до зво лу
за но ше ње, али је на кра ју ка ри је ре
(омо гу ће но је би ло и пре то га) вој ну
за ме њи ва ли ци вил ном до зво лом. 

Уме сто др жав но, 
ха ба ли сво је оруж је
За ни мљив је и по да так да су пи што-

љи офи ци ра и под о фи ци ра у вла сни -
штву ура чу на ва ни при ли ком скла ди ш-
те ња му ни ци је за евен ту ал не рат не
по тре бе. Уме сто да ха ба ју др жав но
оруж је, офи ци ри и под о фи ци ри су ха-
ба ли сво је лич но, чи ме су ште де ли бу-
џет ска сред ства.

Ку по ви ном пи што ља ста ре ши не су
по ма га ле ,,За ста ву оруж је“ да оп ста-
не у те шким вре ме ни ма, ка да по нај бо-
ље ни је ишла про да ја.

А он да, пре ко но ћи, до но си се од лу-
ка о уво ђе њу по ре за на лич но оруж је.
Од јек ну ло је то као гром из ве дра не-
ба. Ми ни стар ство од бра не, пре де се-

так го ди на, ни је ста ло иза сво јих пен-
зи о ни са них ста ре ши на. Они су мо ра-
ли да пла те др жа ви цех, ко ја је од њи-
хо вог вла сни штва на лич но оруж је до
та да има ла са мо ко ри сти. Пла ћа ју
пен зи о ни са ни офи ци ри и под о фи ци -
ри и да нас ви со ки по рез др жа ви. А др -
жа ва за то не ха је. У ме ђу вре ме ну
сва ке го ди не у пен зи ју од ла зе но ве ге-
не ра ци је офи ци ра и под о фи ци ра...
За што Ми ни стар ство од бра не не до-
де љу је сво јим пен зи о не ри ма пи што-
ље, пи та ње је на ко је тра же од го вор
мно ги из ,,ше шир ди ви зи је“. Да ли је
из во дљи во да Ми ни стар ство од бра не,
ако се до не се та ква од лу ка, уме сто
пи што ља из вој них скла ди шта до де ли
пи што ље ко је су вод ни ци и пот по руч-
ни ци от пла ти ли пре ви ше од три де-
це ни је.

Удру же њу вој них пен зи о не ра сва ко-
днев но се, пу тем те ле фо на, обра ћа ју
вој ни пен зи о не ри рас пи ту ју ћи се ка да
ће би ти уки нут по рез на оруж је. Не ки
од њих има ју не пла ћен по рез и до из-
но са од 100.000 ди на ра. 

Пре ма до ступ ним са зна њи ма мно ги
пен зи о не ри, су о че ни са ве ли ком нов-
ча ном оску ди цом, по себ но на кон дра-
стич ног сма ње ња пен зи ја, ра до би
вра ти ли свој пи штољ, али их за тај ме-
тал ни пред мет ве зу ју успо ме не из ста-
ре шин ске ка ри је ре.

Пла ше се по ре за на са бље
Они ко ји су пи штољ пре да ли МУП-у,

те шка ср ца су се од ре кли пред ме та
ко ји су има ли уз се бе. Би ло је ве о ма
дир љи вих и емо тив них сце на. Мно ги
од њих ве ру ју да су пи што љи, као по-
клон, за вр ши ли у ру ка ма неких других
људи који то нису заслужили.

У вре ме ну прет њи од те ро ри зма и

све че шћих оби -
ја ња ста но ва и
те ка ко је дру шт-
ве но оправ да но
да се пен зи о ни-
са ним вој ним
ли ци ма уки не
по рез на лич но
н а  о  р у  ж а  -
ње .Удру  же  ње
вој них пен зи о не -
ра не дав но се
зах те вом за уки-
да ње по ре за об-
ра ти ло ми ни-
стар стви ма од-
бра не, уну тра ш-
њих по сло ва и
фи нан си ја. Из
Ми ни стар ства
фи нан си ја је

сти гао од го вор да раз у ме ју по тре бу
вој них пен зи о не ра и да ће ра ди ти на
про на ла же њу нај бо љег ре ше ња.

Пре не ко ли ко да на срет не мо Не ма-
њу Јо ва но ви ћа, пот пу ков ни ка у пен зи -
ји. Ак ти ван је у јед ној од но во бе о град-
ских ме сних ор га ни за ци ја. Пи та нас
има ли шта но во ве за но за по рез на
оруж је. Од го ва ра мо да је све по ста-
ром. Он на то до да је да су љу ди ве о-
ма не за до вољ ни, а реч је о ча сним по-
д о фи ци ри ма и офи ци ри ма ко ји су
рев но сно де це ни ја ма слу жи ли др жа-
ви и на ро ду, а са да им др жа ва окре ће
ле ђа.

Не ма ња нам ка зу је да су му се не ке
ко ле ге по ве ри ле да би ра до ку пи ле
офи цир ску са бљу, та ко ђе је дан од
сим бо ла вој нич ке про фе си је. Пред у -
зе ће ,,Ста тус стил“, из ла зе ћи у су срет
ак тив ним и пен зи о ни са ним ста ре ши-
на ма, про да је са бље на 25 ме сеч них
ра та. У оп штој бес па ри ци и опа лом
стан дар ду, то је по вољ на ва ри јан та,
али се пен зи о ни са ни под о фи ци ри и
офи ци ри пла ше да ће др жа ва, ако са -
зна да од ре ђен број пен зи о не ра по се-
ду је са бљу, уве сти по рез и на тај сим-
бол офи цир ске ча сти и сло бо де. 

Мно ги нам се жа ле да у овој зе мљи
ни ко ни за шта не пи та вој не, а ни тзв.
ци вил не пен зи о не ре. Хо ће ли се др -
жа ва ко нач но су че ли ти са чи ње ни цом
да смо рет ка или је ди на др жа ва на
све ту у ко јој се пла ћа по рез на лич но
оруж је?

Са зна ли смо да је у Ми ни стар ству
од бра не фор ми ра на ко ми си ја ко ја
тре ба да пред ло жи ре ше ње за осло-
ба ђа ње од пла ћа ња по ре за на лич но
оруж је. Мно ги ће то до че ка ти као ка да
над озе блим чо ве ком гра не Сун це.

З. Пе шић
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АКТУЕЛНО

Наша осматрачница

ПОРЕЗ НА СИМБОЛ ВОЈНИЧКЕ 
ПРОФЕСИЈЕ

У васцелој пракси као да се заборавља да је пиштољ већ деценијама својеврстан симбол и
статус војничке професије. Да ли je уобичајено да се порез плаћа на симболе? Изгледа смо

ми, вазда, нешто посебно



У
з при су ство ви со ких зва ни ца, број них
го сти ју и чла но ва удру же ња, 19. апри-
ла обе ле же на је 25. го ди шњи ца

УПВЛПС. Све ча на кон фе рен ци ја одр жа на
је у Ве ли кој са ли До ма ва зду хо плов ства
Зе мун. Том до га ђа ју при су ство ва ли су ко -
ман дант РВ и ПВО ге не рал-ма јор Ран ко
Жи вак, пу ков ник Дра ган Ла за ре вић и ма -
јор Ни ко ла Ко ва чић, из Ко ман де РВ и ПВО
пен зи о ни са ни ге не ра ли и ко ман дан ти РВ
и ПВО; у име УВПС пред сед ник Љу бо мир
Дра га њац, ге не рал-пот пу ков ник у пен зи ји
и пред сед ник Из вр шног од бо ра ГО Зо ран
Вуч ко вић; осни ва чи и ра ни ји пред сед ни ци
УПВЛПС. Ме ђу зва ни ца ма су би ли и пред-
став ни ци: Зaвичајног удру же ња „Ми ха и ло
Пе тро вић“ из Влак че Дра го љуб Шва бић и
Са ша Јо ва но вић; Упра ве за тра ди ци ју,
стан дард и ве те ра не Ми ни стар ства од бра-
не, 204. ва зду хо плов не бри га де; Ва зду хо-
плов ног са ве за Ср би је; Ге рон то ло шког
цен тра Бе о град ПЈ Днев ни цен три и клу-
бо ви; Удру же ња пи ло та „Кур ја ци са Ушћа“
и „М2+“; Удру же ња за не го ва ње ва зду хо-
плов них тра ди ци ја; оп штин ског од бо ра
УВПС Зе мун; пред став ник Сред ње шко ле
при Ам ба са ди Ру ске Фе де ра ци је у Бе о гра-
ду; број ни са рад ни ци, при ја те љи и чла но-
ви удру же ња.

Да ју ћи му све ча ну ат мос фе ру и кул тур-
но-умет нич ки ни во, у про гра му је уче ство-
вао Ка мер ни ан самбл „Сми ље“ под ру ко-
вод ством Ву ки це Сми ља нић, из Бе о гра да.
Ан самбл ина че де лу је у окви ру пен зи о нер-
ског Ака дем ског кул тур но-умет нич ког дру -
штва при Ге рон то ло шком цен тру Бе о град.

На по чет ку све ча но сти ин то ни ра на је
хим на Ре пу бли ке Ср би је „Бо же прав де“, а
по том је ода та по шта по ги ну лим и пре ми-
ну лим при пад ни ци ма РВ и ПВО и чла но-
ви ма Удру же ња пен зи о ни са них вој них ле-
та ча и па до бра на ца Ср би је.

Зна чај на уло га ге не ра ла 
Че де Ко ва че ви ћа
По здра вља ју ћи при сут не и ви со ке го сте,

пред сед ник Удру же ња Зла то мир Гру јић,
пу ков ник у пен зи ји је из ра зио ра дост и за-
до вољ ство што УПВЛПС обе ле жа ва че -
тврт ве ка по сто ја ња ре зул та ти ма ко ји су
за пам ће ње: ви ше од 1.000 са ста на ка са
око 35.000 при сут них, сто ти не ма ни фе ста-
ци ја, сто ти не спо мен-ди пло ма, де се ти не
об ја вље них књи га, 65 бро је ва „Ва зду хо-
плов ног бил те на”, кон ти ну и тет у ра ду,
стал ност, до след ност и при вр же ност ос-
нов ним опре де ље њи ма, за да ци ма и ци љу
због ко јег је и осно ва но.

Пред сед ник је пре нео че стит ке кон фе-
рен ци ји од ге не рал-пу ков ни ка у пен зи ји

Спа со ја Сми ља ни ћа рат ног ко ман дан та
РВ и ПВО 1999. го ди не, пу ков ни ка у пен-
зи ји Бран ка Гу ла на, ра ни јег пред сед ни ка
удру же ња, пу ков ни ка у пен зи ји Ду ша на
Миљ ко ви ћа, јед ног од нај ста ри јих чла но ва
(92 го ди не), пред сед ни ка Оп шти не Ириг,
Оп штин ског од бо ра УВПС Но ви Бе о гра да
и по је ди на ца.

На кон по здрав не бе се де, ко ри сте ћи ви-
део пре зен та ци ју, Зла то мир Гру јић је го во-
рио о исто ри ја ту, основ ним са др жа ји ма ра-
да и нај ва жни јим ак тив но сти ма. У ме ђу-
вре ме ну, Ка мер ни ан самбл „Сми ље“ је уз-
ди зао ат мос фе ру да ју ћи јој све ча ни, до-
сто јан стве ни тон, про бу див ши емо ци је
при сут них пе сма ма: „Та мо да ле ко“, „Пук ни
зо ро“, „Мла ди ка пе та не“ и „Хеј вој ни ци ва -
зду хо плов ци“.

На по чет ку, пред сед ник је го во рио о
окол но сти ма у ко ји ма је удру же ње на ста-
ло и о са мом чи ну осни ва ња, у ис тој са ли
До ма ва зду хо плов ства Зе мун. По себ но је
ис так ну та уло га осни ва ча и ода то им при-
зна ње за рад, труд и до бру иде ју ко ја је
ма те ри ја ли зо ва на и жи ви 25 го ди на, по-
твр ђу ју ћи се у прак си као пра ви пут ко јим
су пен зи о ни са ни вој ни ле та чи кре ну ли та-
да, 16. апри ла 1992. го ди не.

У из ла га њу је ис так ну та уло га пр вог пред-
сед ни ка Че де Ко ва че ви ћа, ге не рал-пот пу-
ков ни ка у пен зи ји, а по том и оста лих: Ду ша-
на Бу ди ми ра, Бо ре Мар ку ша, Ра да Ђи ла са,
Дми тра Тр бо је ви ћа, Ми ло ја Па вло ви ћа,
Бран ка Бран ко ви ћа, Бран ка Гу ла на, Љу би-
ше Ве лич ко ви ћа, Во ји сла ва Сто ја но ви ћа,
као и оста лих чла но ва ко ји су оба вља ли нај -
ва жни је функ ци је у удру же њу.

По ча сни пред сед ни ци 
и са др жај ак тив но сти
Ода то је при зна ње и по ча сним пред сед-

ни ци ма удру же ња од на стан ка до да на ш-
њих да на, а то су би ли ко ман дан ти РВ и
ПВО: ге не рал-пу ков ник Бо жи дар Сте ва но-
вић, ге не рал-ма јор Ми ло је Па вло вић, ге-
не рал-пу ков ник Љу би ша Ве лич ко вић, ге-
не рал-пу ков ник Спа со је Сми ља нић, ге не-
рал-пот пу ковн ик Бра ни слав Пе тро вић, ге-
не рал-ма јор Вла ди мир Стар че вић, ге не-
рал-ма јор Вла дан Мар ја но вић, ге не рал-
пот пу ков ник Дра ган Ка та нић и ге не рал-ма -
јор Ран ко Жи вак.

Основ ни са др жа ји ра да би ли су: ин фор-
ми са ње; обе ле жа ва ње зна чај них да ту ма
из исто ри је ва зду хо плов ства и на ци о нал -
не исто ри је, оби ла зак спо мен-обе леж ја
ва зду хо плов ци ма и ва зду хо плов ним је ди-
ни ца ма, раз ви ја ња па три о ти зма, ро до љу -
бља и ху ма ни зма, не го ва ње ва зду хо плов-
них и сло бо дар ских тра ди ци ја, по се те
уста но ва ма, ва зду хо плов ним је ди ни ца ма
и кул тур но-исто риј ским спо ме ни ци ма;
про мо ци је књи га и ча со пи са, из ло жбе, ме-
мо ри јал не ма ни фе ста ци је, од ко јих је нај -
зна чај ни ја по се та се лу Влак ча по во дом
да на ро ђе на пр вог срп ског пи ло та Ми ха и-
ла Пе тро ви ћа, по чет ком ју на, ко ја се од ви -
ја ду же од де це ни ју, сва ке го ди не и по ста-
ла је тра ди ци о нал на; са рад ња са срод ним
ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма, где су нај -
вред ни је за јед нич ке ак ци је фор ми ра ње
Ва зду хо плов ног фон да „Ми ха и ло Пе тро-
вић“ са Удру же њем пи ло та „М2+“ и
„Април ски ма ке тар ски куп“ са ко ле га ма из
204. ва зду хо плов не бри га де са за став ни-
ком Са шом Јо ва но ви ћем на че лу; по се те
и при је ми код нај ви ших ста ре ши на РВ и
ПВО, ГШ и МО, као и са рад ња са дру гим
ин сти ту ци ја ма. По себ но је на гла шен зна-
чај и уло га сај та удру же ња (www.udru ze -
njepvlps.org) и из да ва ње „Ва зду хо плов ног
бил те на“.

До след но из вор ним прин ци пи ма
УПВЛПС се да нас бо ри да оста не на свом
пу ту и да „ор ло ви злат них кри ла“ до сто јан-
стве но про ве ду ста рост оста вља ју ћи мла-
дим ге не ра ци ја ма не што ле по пле ме ни то
и ко ри сно.

Ни је вре ме за ба ца ње 
ко пља у тр ње
Ка ко је на све ча но сти ре че но, по треб но

је на ста ви ти до след но на чвр стим опре де-
ле њи ма ис ка за ним до са да, уна пре ди ти
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БОР БА НЕ ПРЕ СТА НА

Не по сре дан по вод за осни ва ње
Удру же ња пен зи о ни са них вој них ле та-
ча и па до бра на ца Ср би је би ла је Уред-
ба ССНО од 1. 12. 1991. го ди не, ко јом
је за мр знут ле тач ки и уки нут па до бран-
ски до да так, што ни је би ло по за ко ну.
Ре ше ње је ви ђе но у осни ва њу Удру же-
ња ко је би би ло пут за ре ша ва ње ста-
ту сних про бле ма.  Ко ман да РВ и ПВО
је то по др жа ла, по ка за ла раз у ме ва ње
и пру жи ла по моћ пен зи о ни са ним ко ле-
га ма.

Чла но ви Удру же ња пен зи о ни са них
вој них ле та ча и па до бра на ца су ка сни -
је ини ци ра ли фор ми ра ње Удру же ња
вој них пен зи о не ра Ју го сла ви је (Ср би -
је) и уче ство ва ли у том про це су.

Поводом 25 година од оснивања УПЛПС

ВЕЛИКА 
СПОМЕН-ДИПЛОМА 
НАШЕМ УДРУЖЕЊУ 

Свечаној конференцији обратили су се и честитали јубилеј 
генерал-мајор Ранко Живак, председник УВПС 

Љубомир Драгањац, генерал-потпуковник у пензији и други гости

Пред сед ни ку УВПС Љу бо ми ру Дра гањ цу 
при зна ње је уру чио пред сед ник 

УПЛПС Зла то мир Гру јић



са др жа је и ме то де ра да и де ло ва ња сход-
но усло ви ма и мо гућ но сти ма; на ста ви ти
бор бу се за ства ра ње је дин стве не ор га ни-
за ци је „Ве те ра ни РВ и ПВО“; пред ло жи ти
фор ми ра ње Са ве та за исто ри ју и тра ди ци -
ју РВ и ПВО, да ли при МО, Ко ман ди РВ и
ПВО или Му зе ју ва зду хо плов ства; ути ца ти
да се под за кон ским ак ти ма а на осно ву на -
ја вље ног за ко на о вој ним ме мо ри ја ли ма
уре ди пи та ње ва зду хо плов них ме мо ри ја -
ла; на ста ви ти са рад њу и не го ва ње до брих
од но са са Ко ман дом РВ и ПВО и оста лим
ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма вој ске и МО,
као и са срод ним удру же њи ма.

Све ча ној кон фе рен ци ји обра ти ли су се
и че сти та ли ју би леј УПВЛПС: ге не рал-ма -
јор Ран ко Жи вак, Љу бо мир Дра га њац ге-
не рал-пот пу ков ник у пен зи ји, Дра го љуб
Шва бић, Та ња Сур лић и Трај че Ми ту шев.

На кра ју про гра ма Ка мер ни ан самбл
„Сми ље“ је ин тер пре ти рао пе сму „Во ста ни
Сер бие“, ко јом је до ус хи ће ња до ве де на
при јат на све чар ска ат мос фе ра у ве ли кој
са ли До ма ва зду хо плов ства Зе мун. По том
су при сут ни мо гли да раз гле да ју из ло жбу
по све ће ну 25-то го ди шњем ра ду, и да се
дру же уз при год но по слу же ње.

З. Г. ‒ З. П.
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ПРИ ЗНА ЊА 
НАЈ ЗА СЛУ ЖНИ ЈИ МА

По во дом ју би ле ја до де ље на су
при зна ња за слу жним уста но ва ма
и по је дин ци ма.

Ве ли ка спо мен-ди пло ма: уру -
че на је Ко ман ди РВ и ПВО Вој ске
Ср би је и Удру же њу вој них пен зи -
о не ра Ср би је.

Спо мен ди пло ма до де ље на је
осни ва чи ма удру же ња: Вла ди ми-
ру Стан ко ви ћу, Јо ва ну Свеј ков-
ском, Жар ку Зр ни ћу и Рат ку Мач-
ки ћу; пред сед ни ци ма удру же ња:
Ми ло ју Па вло ви ћу, Бран ку Гу ла-
ну, Љу би ши Ђ, Ве лич ко ви ћу, Во -
ји сла ву Сто ја но ви ћу; ко ман да ма
и уста но ва ма: Ко ман ди 204. вбр,
Ко ман ди 98. вбр, Ко ман ди 250.
рбр за ПВД, Ко ман ди 126. бр  ВО -
ЈИН, Му зе ју ЈРВ, УВПС Зе мун,
УВПС Но ви Бе о град, Му зе ју ва з-
ду хо плов ства Бе о град, За ви чај -
ном удру же њу „Ми ха и ло Пе тро-
вић” Влак ча, Клу бу ва зду хо плов-
ства Зе мун, Ге рон то ло шком цен т-
ру Бе о град ПЈ – „Днев ни цен три и
клу бо ви”, СУБ НОР Зе мун, Цен-
тар МО за ло кал ну са мо у пра ву
Зе мун; за слу жним по је дин ци ма:
пот пу ков ни ку Ко стан ти ну Во ји но-
ви ћу, Трај че ту Ми ту ше ву, Ву ки ци
Сми ља нић, Бо ри ши Ман ди ћу, Ва-
ле ри ју Ло вре ну, Алек сан дру Ан д-
ри ћу, Мир ја ни Но ва ко вић, Ни ко ли
Ду ки ћу, Ду ша ну Бо шко ви ћу (УН -
ВТР), Ла бу ду Бу ла то ви ћу (ВСС),
Сте ва ну Ка зи ми ро ви ћу, Вла ди-
сла ву Ил ки ћу и Зо ра ну Ми ти ћу.

За хвал ни це су при па ле: Сред-
њој шко ли Ру ске Фе де ра ци је у
Бе о гра ду, Та тја ни Сур лић, Ти хо-
ми ру Бу ко њи и Ва њи Ђор ђе вић
из До ма ва зду хо плов ства,

Књи га у из да њу УПВЛПС: Мо-
но гра фи ја „Ве те ра ни осва ја чи
пла вог не ба“ уру че на је пу ков ни-
ку Дра га ну Ла за ре ви ћу, а ком плет
књи га ‒ Сред њој шко ли Ру ске Фе-
де ра ци је у Бе о гра ду.

Чла но ви ма Удру же ња и мно го број ним 
го сти ма обра тио се ко ман дант РВ и

ПВО ге не рал-ма јор Ран ко Жи вак

У До му ва зду хо плов ства вла да ла је
пра ва све чар ска ат мос фе ра

Додела социјалне и 
хуманитарне помоћи у марту
2017. године

УБЛАЖАВАЊЕ 
НЕВОЉА

Н
а осно ву Пра вил ни ка о со ци јал ној и ху ма ни-
тар ној по мо ћи Удру же ња вој них пен зи о не ра
Ср би је, Из вр ши од бор је на сед ни ци одр жа ној

5. апри ла 2017. го ди не, раз мо трио зах те ве до ста в-
ље не пре о ста ле у фе бру а ру и део из мар та 2017.
го ди не, и на осно ву про пи са них кри те ри ју ма и ис-
пу ње них усло ва, до нео је од лу ке о до де ли јед но-
крат не со ци јал не и ху ма ни тар не по мо ћи:
А) Ма те ри јал но ста ње
На осно ву чла на 5. а у ве зи са чла ном 4. став 1.
тач ка 1. Пра вил ни ка
ОпОр Ва ље во АМ: 33.000,00 - по чла ну 8.311,11
ди на ра,
ОпОр Сме де рев ска Па лан ка ИД: 33.000,00 - по
чла ну 11.420,88 ди на ра,
ОпОр Ин ђи ја ЖР: 29.000,00 - по чла ну11.420,88
ди на ра,
ОпОр Зве зда ра ЧМ: 33.000,00 - по чла-
ну5.832,77 ди на ра,
ОпОр Сме ре де во АЗ: 26.000,00 - по чла-
ну8.486,54 ди на ра,
ОпОр Мла де но вац ТР: 29.000,00 - по чла-
ну10.249,66 ди на ра,
ОпОр За је чар БТ: 29.000,00 - по чла ну12.182,66
ди на ра,
ОпОр Но ви Бе о град ДР: 37.000,00 - по чла-
ну5.589,77 ди на ра,
ОпОр Ниш ЉС: 32.000,00 - по чла ну 8.728,56 д.
ОпОр Вра ње ГД: 32.000,00 - по чла ну9.513,63
ди на ра,
ОпОр Сме де ре во ТЈ: 29.000,00 - по чла-
ну10.452,42 ди на ра,
ОпОр Кру ше вац РА: 29.000,00 - по чла-
ну8.794,33 ди на ра,
ОпОр Ло зни ца УТ: 29.000,00 - по чла ну12.495,00 
ОпОр Кња же вац ЂБ: 29.000,00 - по чла-
ну10.018,05 ди на ра,
Б) Здрав стве но збри ња ва ње
На осно ву чла на 5. а у ве зи са чла ном 4. став 1.
тач ка 2. Пра вил ни ка,
ОпОр Ло зни ца КД : 12.000,00 - по чла-
ну19.683,07 ди на ра,
ОпОр Зе мун МТ : 20.000,00 - по чла ну19.225,60
ди на ра,
ОпОр За је чар АЈ : 12.000,00 - по чла ну24.117,82
ди на ра,
ОпОр Кра гу је вац ЂП : 15.000,00 - по чла-
ну19.446,90 ди на ра,
ОпОр Пан че во МН : 20.000,00 - по чла-
ну19.024,61 ди на ра,
ОпОр Зве зда ра РЂ : 20.000,00 - по чла-
ну20.087,61 ди на ра,
ОпОр Во ждо вац СС : 8.000,00 - по чла-
ну14.098,53 ди на ра,
ОпОр Ра ко ви ца БМ : 8.000,00 - по чла ну24.061
ди на ра,
ОпОр Про ку пље ГА : 8.000,00 - по чла-
ну20.775,90 ди на ра,
ОпОр Но ви Сад ЈЂ : 10.000,00 - по чла-
ну6.699,45 ди на ра,
ОпОр Но ви Бе о град СС : 8.000,00 - по чла-
ну15.882,58 ди на ра,
ОпОр Но ви Бе о град ДД : 5.000,00 - по чла-
ну24.426,10 ди на ра
ОпОр Ча чак ЈМ : 8.000,00 - по чла ну 17.972,18 
ОпОр Ра ко ви ца ИВ : 10.000,00 - по чла ну
13.424,15 ди на ра,
ОпОр Кра ље во МА:15.000,00 - по чла ну
13.786,65 ди на ра,
Нов ча на сред ства су упла ће на на те ку ће ра чу не.

Из вр шни од бор
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АКТУЕЛНО

У Крушевцу обележена 
годишњица агресије НАТО-а

СЕЋАЊЕ 
НА ЗЛОЧИНЕ 
И ПОДВИГЕ

П
о во дом Да на се ћа ња на стра да ле у агре си ји НА -
ТО-a на СРЈ, у ка сар ни „Ра си на“ по ло же ни су
вен ци на спо мен-обележјe и одр жан па ра стос са

ко ме мо ра тив ним ску пом, ко ме су при су ство ва ли ко -
ман дант Гар ни зо на, гра до на чел ник Кру шев ца Дра ги
Не сто ро вић са са рад ни ци ма, пред став ни ци Ра син-
ског управ ног окру га, ве те ра на хе рој ске 125. мтбр,
Удру же ња вој них пен зи о не ра, Ор га ни за ци ја ре зер в-
них вој них ста ре ши на Кру шев ца, СУБ НОР-а Кру ше-
вац, Удру же ња РВИ Гра да Кру шев ца, Удру же ња за
не го ва ње сло бо дар ских тра ди ци ја Кру шев ца, Колa
срп ских се ста ра Кру шев ца, Удру же ња „Гра ди те љи
ми ра“,Од ре да извиђачa „Цар Ла зар“ из Кру шев ца, a
и чла но ви по ро ди ца по ги ну лих жр та ва у бом бар до ва-
њу 1999. го ди не. 

На кон ода ва ња по ште па лим бор ци ма, ми ну том ћу-
та ња, све штен ство кру ше вач ке епа р хи је одр жа ло је
па ра стос, а за тим су по ро ди це па лих бо ра ца упа ли-
ле све ће и по ло жи ли цве ће за сво је нај ми ли је. 

Отва ра ју ћи ко ме мо ра тив ни скуп ко ман дант гар ни-
зо на пу ков ник Сре тен За фи ро вић, под се тио је да је
НА ТО пакт по чео бом бар до ва ње СРЈ без по во да и
одо бре ња УН, кр ше ћи ху ма ни тар на пра ва. Овај дан
ни ка да не сме мо за бо ра ви ти, јер се пре 18 го ди на де-
сио ци ви ли за циј ски пре се дан, ка да је на пад ну та јед-
на ма ла др жа ва, ма ли, али по но сан на род. Обе ле жа-
ва мо овај дан у спо мен на све не ви но стра да ле у тој
агре си ји, дан ка да је си ла над ја ча ла ра зум. Овај спо-
ме ник по све ћен је сви ма њи ма, ко ји су за сло бо ду и
част на ше отаџ би не да ли сво је жи во те. На ша је ду ж-
ност и оба ве за да чу ва мо се ћа ње на на ше хе ро је, да
са по но сом ис ти че мо да су иде а ли за ко је су они да-
ли сво је жи во те и на ши иде а ли. 

‒ Да на шњи дан, не ка бу де на дах ну ће са да шњим и
бу ду ћим ге не ра ци ја ма, ка ко се бра ни сло бо де отаџ -
би не, као и опо ме на сви ма они ма ко ји се усу де да
нам уга се ог њи шта, по ку ша ју да не про те ра ју са кућ-
ног пра га и из бри шу на ше исто риј ско пам ће ње, ре-
као је За фи ро вић. 

У са рад њи са Кул тур ним цен тром Кру ше вац, одр-
жан је кра ћи умет нич ки про грам. На кон ко ме мо ра тив -
ног ску па усле ди ла је по се та Спо мен-со би и при јем
по ро ди ца по ги ну лих по ро ди ца и го сти ју код ко ман-
дан та.

мр Алек сан дар Си мо нов ски

П
ред сед ник УВПС Љу бо мир Дра-
га њац и пред сед ник Из вр шног од-
бо ра ГО Зо ран Вуч ко вић, по се ти-

ли су Град ски од бор УВП у Кру шев цу,
ра ди ин фор ми са ња чла но ва.

По сле по здрав не ре чи, пред сед ник
Ду шан Са мар џић оба ве стио је пред-
сед ни ка Дра гањ ца чи ме се све нај за-
на чај ни јим ба ви Град ска ор га ни за ци ја
Кру шев ца: оби ла зак ста рих и бо ле с-
них; пру жа ње по мо ћи КВП око ком-
пле ти ра ња и до ста вља ња зах те ва за
со ли дар ну ху ма ну по моћ и ве за но за
стам бе на пи та ња; уче шће у обе ле жа-
ва њу Да на др жав но сти, Да на по бе де,
Ви дов да на, Да на агре си је на СРЈ, Да-
на про бо ја Со лун ског фрон та, по ла га-
ње ве на ца на спо ме ни ке; уче шће у
обе ле жа ва њу да на је ди ни ца и слу жби
у Гар ни зо ну и у ра ду дру гих срод них
удру же ња и ор га ни за ци ја; обе ле жа ва-
ње 8. мар та; по де ла па ке ти ћа де ци
па лих бо ра ца и са мо хра них мај ки уз-
ра ста до де сет го ди на; ор га ни за ци ја
из ле та, тра ди ци о нал ног тур ни ра у ша-
ху и сто ном те ни су по во дом Да на по-
бе де; дру же ње чла но ва Град ског од-
бо ра ГрОд и КВП и дру гих пи та ња од
ви тал ног зна ча ја за Удру же ње. 

Пред сед ник Са мар џић је на гла сио
да ова кви ре зул та ти не би мо гли да се
оства ре без из у зет не са рад ње и по мо-
ћи Ко ман де гар ни зо на Кру ше вац,
Цен тра АБ ХО, 246. б АБ ХО, Оде ље-
ње за здрав стве ну за шти ту и Че твр те
гру пе Фон да за СО ВО. По себ но је по-
тен ци рао стал ну бри гу и по моћ ко ју је
ГрОд имао од пред сед ни ка Љу бо ми-
ра Дра гањ ца и пред сед ни ка ИзОд
УВПС Зо ра на Вуч ко ви ћа. Ова по моћ
је и да нас стал но при сут на, пре све га
у ис тра ја ва њу да се за шти те сте че на
пра ва КВП и вој них оси гу ра ни ка, не-
по сред но уче ство ва ње у ин фор ми са-
њу, а и по др шка у ре ша ва њу те ку ћих
про бле ма. 

Том при ли ком на гла ше но је да је
ве о ма те шка си ту а ци ја у здрав стве ној
за шти ти, да се спо ро ре ша ва ју стам-
бе ни про бле ми, да се не по шту ју за-
ко ни и уки да ју сте че на пра ва КВП. 

Пред сед ник Дра га њац ис та као је да
Град ски од бор УВП Кру ше вац до бро
ор га ни зо ван и да по сти же вр ло до бре
ре зул та те и да му је по себ но дра го
што је од зив чла но ва за ин фор ми са -
ње та ко до бар, што ин ди рект но ука зу -
је на за ин те ре со ва ност чла но ва за
рад Град ске ор га ни за ци је. По том је
ис црп но и са др жај но ин фор ми сао
при сут не чла но ве шта све пред у зи ма
Удру же ње на пла ну по бољ ша ња ста-
ту сних и дру гих пра ва из обла сти пен-
зи о ног, ин ва лид ског, здрав стве ног и
со ци јал ног оси гу ра ња, као и стам бе-
ног обез бе ђе ња КВП.  

Пред сед ник Дра га њац оба ве стио је
при сут не чла но ве ГрОд и КВП о то ме
шта Удру же ње пред у зи ма ка ко би се
уки нуо за кон ко јим су сма ње не пен зи -
је, а пре до чио је и чи ње ни це ве за не
за оства ри ва ње пра ва на пре о ста лих
4,21% за ки ну тих од 2008. го ди не. На-
гла сио је да се УВПС свр ста ва ме ђу

нај струч ни ја и нај о бра зо ва ни је ор га-
ни за ци је у зе мљи и да је став Удру же-
ња да се сва спор на пи та ња ре ша ва ју
по сред ством ин сти ту ци ја, а не на ули-
ци. Та ко ђе је по тен ци рао да Удру же-
ње пред у зи ма ме ре да се ускла де
пен зи је и ре ши по рав на ње раз ли ка у
пен зи ја ма из ме ђу чи но ва, као и да се
ко нач но ре ши про блем по ре за на
оруж је, ко је по се ду ју КВ, на исти на-
чин као и за при пад ни ке МУП-а. 

И по ред из ве сног на прет ка, здрав-
стве на за шти та КВП ни је на по треб-
ном ни воу. Ин сти ту ци је у Вој сци не
пра те про ме не за кон ске ре гу ла ти ве,
па су вој ним оси гу ра ни ци ма, у од но су
на ци вил не, ус кра ће на мно га пра ва.
Услед не до вољ но ис ка за не бри ге,
пре ма вој ним оси гу ра ни ци ма, по себ-
но пре ма КВП и про пу ста у ор га ни за-
ци ји вој не здрав стве не за шти те нео п -
ход но је, на гла сио је Дра га њац, да се
пра во вре ме но пре ду зму и ре ше сле-
де ћи про бле ми: ка дров ска не по пу ње-
ност упра жње них рад них ме ста; пре-
вре ме но пен зи о ни са ње вр хун ских ме-
ди цин ских струч ња ка; ума ње ње сред-
ста ва за ле ко ве и ме ди цин ски по тро -
шни ма те ри јал, а сред ства из до при-
но са за здрав стве ну за шти ту не на-
мен ски тро ше; хро нич но ло ша снаб-
де ве ност ле ко ви ма и не до ста так ма-
те ри ја ла за опе ра тив не за хва те; ду го
че ка ње на за ка зи ва ње пре гле да, по-
себ но за функ ци о нал не пре гле де и
кли нич ка ис пи ти ва ња. Нај зад је ре ше-
но да се на ВМА пре под не вр ше пре-
гле ди за ПВЛ и КВП, а за ци ви ле по -
сле под не.

За тим је пред сед ник ИзОд ГлОд,
Зо ран Вуч ко вић при сут не чла но ве
оба ве стио да стам бе но обез бе ђе ње
КВП, оно не са мо да стаг ни ра не го не-
ма на зна ка да ће се то ста ње уско ро
ра ди кал ни је по пра ви ти. По ред не до-
стат ка фи нан сиј ских сред ста ва за на-
бав ку ста но ва, при сут ни су и не ки ад-
ми ни стра тив ни про бле ми, ко ји ову си-
ту а ци ју још ви ше усло жа ва ју: тра же-
ње до пу не до ку мен та ци је при сва кој
по де ли ста но ва и не у ва жа ва ње пред-
ло га УВПС да се пре и спи та кри те ри -
јум за до но ше ње од лу ке о по де ли ста-
но ва по гру па ма, ко јом се фа во ри зу ју
по је ди не гру пе, а за по ста вља ју КВП,
ко ји на стан че ка ју ви ше го ди на од
њих. На ранг ли ста ма тре нут но се на-
ла зи 19.991 ли це од че га 8.843 ко ри с-
ни ка вој не пен зи је, ко ји не ма ју ре ше-
но ко нач но стам бе но пи та ње, док је
3.167 вој них пен зи о не ра без ика квог
ста на. По осно ву бес по врат ног кре ди-
та у из но су од 20.000 евра, до са да је
на овај на чин ре ше но укуп но 1.624
КВП. На ис пла ту се због огра ни че них
нов ча них сред ста ва че ка у про се ку
две и по го ди не, па се ме сеч но ис пла-
ћу ју са мо од 8-10 осо ба. 

Пред сед ник Дра га њац је од го ва рао
на сва пи та ња при сут них, а ин фор ми-
сао је и о дру гим обла сти ма ко ји ма се
УВП ба ви. 

мр Алек сан дар Си мо нов ски

Забележено у
Батајници

ОДАТА 
ПОШТА 

ПИЛОТИМА

П
о во дом го ди шњи це
агре си је НА ТО-а на
СРЈ ода та је по шта

по ги ну лим пи ло ти ма Ми-
лен ку Па вло ви ћу и Зо ра-
ну Ра до са вље ви ћу. У
име Ко ман де 204 ва зду-
хо плов не бри га де ве нац
је на спо мен-обе леж је
по ло жи ла де ле га ци ја ко -
ју је пред во дио пу ков ник

Жељ ко Би лић, а у име
Удру же ња вој них пен зи -
о не ра пот пред сед ник Оп
Од Зе мун Слав ко До ше-
но вић, пред сед ник МО
Ба тај ни ца Дра гош Бад-
њар и Ре фик Спа хић. 

Све ча но сти ода ва ња
по ште хра брим бра ни о-
ци ма не ба при су ство ва -
ле су и по ро ди це по ги ну-
лих пи ло та. Вен це су по-
ло жи ле и де ле га ци је оп-
шти не Зе мун, Ме сне за -
јед ни це Ба тај ни ца, СУБ-
НОР-а, удру же ња за не-
го ва ње тра ди ци ја осло-
бо ди лач ких ра то ва и
дру га удру же ња.

Т. Ми ту шев

Информисање у Крушевцу

ПРОБЛЕМИ СЕ И ДАЉЕ ГОМИЛАЈУ
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АКТУЕЛНО

Н
а спо ме ник па лим при-
пад ни ци ма ви да у агре си -
ји НА ТО-а 1999. го ди не, у

Зе му ну су 24. мар та вен це по-
ло жи ле број не де ле га ци је. У
име Ко ман де РВ и ПВО вен це
су по ло жи ли пу ков ни ци: Алек-
сан дар Бје лић, Ми ло рад Ми-
ха и ло вић и Дра ган Па нић. У
име Клу ба ге не ра ла и ад ми ра-
ла Ср би је ве нац је по ло жио
ге не рал-пу ков ник у пен зи ји
Спа со је Сми ља нић, рат ни ко -
ман дант РВ и ПВО. Де ле га ци -
ју Удру же ња пен зи о ни са них
ле та ча и па до бра на ца Ср би је
са чи ња ва ли су Во ји слав Сто -
ја но вић, Ри сто Шпи рић и Ми-
ло рад Ба ша ра гин. 

Све ча но сти су при су ство ва -
ле по ро ди це по ги ну лих бра ни-
ла ца, при пад ни ци РВ и ПВО,

пред став ни ци ви ше удру же ња
и гра ђа ни. Ње го во пре о све ш-
тен ство епи скоп То плич ки го с-
по дин Ар се ни је одр жао је опе-
ло. За тим је у са ли Ко ман де
РВ и ПВО при ре ђе на све ча-
ност на ко јој су ево ци ра не ус-
по ме не на да не агре си је 1999.
го ди не. На чал ник Шта ба Ко -
ман де РВ и ПВО пу ков ник
Алек сан дар Бје лић су ми рао је
78 да на ра та кроз деј ства РВ
и ПВО и одао по шту 41 при-
пад ни ку тог ви да ко ји су по ло-
жи ли жи вот на ол тар отаџ би-
не. 

У хо лу До ма РВ и ПВО отво-
ре на је из ло жба о агре си ји НА -
ТО-а на СРЈ ко ју су при ре ди-
ли чла но ви Удру же ња пен зи о-
ни са них ле та ча и па до бра на -
ца Ср би је.          Т. Ми ту шев

Mорнари обележили 76. годишњицу 
страдања ветерана речног монитора 

„Драва“

ПОМЕН ХЕРОЈИМА

О
бе ле жа ва ју ћи се дам де сет ше сту го ди шњи цу хе рој ског от по ра
фа ши стич ком агре со ру и по то ну ћа бро да Ју го сло вен ске кра-
љев ске мор на ри це, реч ног мо ни то ра Дра ва, са це ло куп ном по-

са дом са ко ман дан том офи ци ром Кра љев ске Мор на ри це по руч ни-
ком бој ног бро да пр ве кла се Алек сан дром Бе ри ћем,на че лу при пад-
ни ци Реч не фло ти ле пред во ђе ни пу ков ни ком Дра га ном Бо ји ћем за-
ме ни ком ко ман дан та Реч не фло ти ле, уз по стро је ну брод ску стра жу,
спу шта ње за ста ва ро да реч них је ди ни ца на по ла јар бо ла, зву ке
брод ских си ре на са бро да Ша бац и ин то ни ра ња Мар ша на Дри ну,
на по зи ци ји по то ну ћа спу сти ли су ве нац у во ду Ду на ва.

По мен про сла вље ном ко ман дан ту и мор на ри ма мо ни то ра, ве те-
ра ни ма април ског ра та, са па лу бе бро да Ша бац одр жао је вој ни све -
ште ник Реч не фло ти ле по руч ник Се ли мир Ва гић, а обе ле жа ва њу го-
ди шњи це при су ство ва ли су до са да шњи ко ман дан ти Реч не фло ти-
ле, Удру же ња ма ке та ра гра да Но вог Са да и број ни по што ва о ци је -
ди ни це.

О су прот ста вља њу по са де бро да да ле ко над моћ ни јем агре со ру и
ча сном жр тво ва њу, ка да је 12. апри ла 1941. го ди не на 1287 плов ном
ки ло ме тру ре ке Ду нав  у не по сред ној бли зи ни Че ла ре ва Алек сан-
дар Бе рић, ко ман дант мо ни то ра, за јед но је са сво јим бро дом и 76
чла но ва по са де по то нуо на дно Ду на ва, при сут ни ма је го во рио по-
руч ник фре га те Дра ган Спа со је вић.

У скло пу обе ле жа ва ња го ди шњи це стра да ња реч ног мо ни то ра
Дра ва и ње го ве по са де, на ме сном гро бљу сре мач ког се ла Бе ле-
гиш, где по чи ва ју зем ни оста ци Алек сан дра Бе ри ћа, сме ште ног уз
оба лу Ду на ва, при пад ни ци Реч не фло ти ле, уну ке Бе ри ћа, уче ни ци
Основ не шко ле „ Ве ра Ми шче вић“ и ме шта ни одр жа ли су по мен и
ода ли по част сла вом овен ча ном ко ман дан ту. Да се пам ти, за пам ти
и отрг не од за бо ра ва.                                    Бу ди мир М. ПО ПА ДИЋ

Помен погинулимa у агресији НАТО-а

ЈУНАЦИ НЕ УМИРУ

Д
е ле га ци ја УВПС ГрОр Сом бор по ло жи ла је ве нац на спо ме-
ник жр тва ма агре си је НА ТО-а. Обра ћа ју ћи се при сут ни ма
пот пу ков ник Ра до слав Ми ла ди но вић је ис та као: 

„Из под све сти и да ље до пи ру зву ци си ре на, бру ја ње ави о на и
екс пло зи је. Не ка они не бу ду пре пре ка опро шта ју. Са вре ме на
исто ри ја до би ја дру га чи ји ток, али из ње, сва ка ко, не мо же мо
ис трг ну ти име на оних ко јих не ма и ма те ри јал не до ка зе за све
што нам се де си ло. Ни ка да не би тре ба ло да за бо ра ви мо не-
прав ду и стра да ња до жи вље на то ком 78 стра шних да на про ле-
ћа 1999. го ди не.

Ср би јом ни чу но ве гра ђе ви не. Зе мља се об на вља, ра ђа се
но ви жи вот. Не и ма ри Ан дри ћев ског ду ха зи да ју но ве мо сто ве.
Чу вај мо успо ме ну на на ше по ги ну ле и се ћај мо се ка ко оних ко ји
сво је жи во те по ло жи ше бра не ћи  отаџ би ну, та ко и свих не ви но
стра да лих то ком агре си је НА ТО-а на Ср би ју. Сво јом жр твом се-
бе су угра ди ли у бу дућ ност зе мље. За то и ово спо мен-обе леж је
и но си на зив „Има смр ти не ма уми ра ња’’. По све ће но је нај бо-
љим си но ви ма и кће ри ма све те отаџ би не ко ји су ги ну ли за сло-
бо ду и бо љи жи вот. Оно нас под се ћа на на шу слав ну про шлост
и на на ше ве ли ке љу де ко ји су нас сво јим сил ним де ли ма за ду-
жи ли за сва вре ме на. Њи хо ва де ла су бе смрт на и ука зу ју на
слав ну срп ску исто ри ју и на ју на штво ви те зо ва, ко ји све сно стра-
да ше у име сло бо де, прав де и ча сти, бра не ћи свој на род и сво -
ју отаџ би ну Ср би ју. Сла ва па лим ју на ци ма’’!

С. Дри нић 

Семинар за новинаре

О СЛОБОДИ 
ИЗРАЖАВАЊА

С
а вет за штам пу и Са вет Ев-
ро пе не дав но су у Врд ни ку
ор га ни зо ва ли се ми нар за

но ви на ре и уред ни ке „Сло бо да
из ра жа ва ња, пра во на при ват-
ност и ме диј ска ети ка“.

Пре да ва чи су би ли прав ни ци,
пред став ни ци Европ ског су да за
људ ска пра ва у Стра збу ру и
пред став ни ци Са ве та за штам-

пу. Но ви на ри су, кроз кон крет не
при ме ре из ра да Су да и Са ве та
и ра ди о ни це, упо зна ти са прав-
ним и етич ким стан дар ди ма ко ји
се од но се на пра во на при ват-
ност, упо тре бу лич них по да та ка
и фо то гра фи ја, кле ве ту, го вор
мр жње, из ве шта ва ње о слу ча је -
ви ма по ро дич ног на си ља и ко-
руп ци је, раз ли ко ва ње чи ње ни ца
од вред но сних су до ва, као и са
иза зо ви ма у он лајн сфе ри.

У ра ду се ми на ра уче ство вао
је и пред став ник ре дак ци је ,,Вој -
ног ве те ра на“.

З. П.

Ваздухопловци на дан сећања

ПОЧАСТ РАТНИМ ДРУГОВИМА
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АКТУЕЛНО

Шта је показало једно 
истраживање

СТАРИ НЕДОВОЉНО 
ЗАСТУПЉЕНИ У МЕДИЈИМА

О
д 14.199 тек сто ва об ја вље них у днев ним но ви на-
ма ’По ли ти ка’, ’Ве чер ње но во сти’,’Да нас’, ’Блиц’ и
’Ку рир’ у де цем бру 2015. го ди не, 596 од но си ло се

на осо бе ста ри је од 65 го ди на“, на во ди се у ис тра жи ва-
њу „Ка ко ме ди ји ути чу на об ли ко ва ње ста во ва и схва та-
ња јав но сти о ста ри јим осо ба ма у Ср би ји“ ко је су спро-
ве ле пр о фе сор ке на уни вер зи те ту „Џон Не збит“ Љи ља-
на Ма нић и На та ша Си ме у но вић Ба јић.

Тек сто ви ко ји су о ста ри ма об ја вље ни ве ћи ном су би-
ле крат ке ве сти, у цр ној хр о ни ци, са сен за ци о на ли стич -
ким на сло ви ма и при ча ма ко је ни су ду бин ски ис тра жи-
ва не, ре зул та ти су ис тра жи ва ња ко је је су аутор ке об ја -
ви ле у збор ни ку „Јав ност, ста ри ји и љу ди“.

Ис тра жи ва ње „Ста во ви јав но сти о ста ро сти и пред-
ста вља њу ста рих осо ба у ме ди ји ма’’, ко је се та ко ђе на-
ла зи у збор ни ку, а ко је су спро ве ле На да Се нић и Сла-
ви ца Јо си фо вић из Цен тра за ис тра жи ва ње јав ног мне-
ња, пр о гра ма и ауди то ри ју ма Ра дио-те ле ви зи је Ср би је
на ве де но је да се на кон те ле фон ске ан ке те ко је су
спро ве ле, 63 од сто гра ђа на из ја сни ло да се ме ди ји не-
до вољ но ба ве жи во том ста ри јих љу ди и да се се о њи-
ма из ве шта ва углав ном не га тив но.

Оне су ис та кле да ме ђу гра ђа ни ма не ма ра ши ре них
сте ре о ти па и да пре о вла ђу ју по зи тив ни ста во ви о ста-
ри ма. Ан ке та је оба вље на ме ђу 1200 гра ђа на.

О ме диј ском из ве шта ва њу о ста ри ма, ТВ кри ти чар ка
Бран ка Ота ше вић ре кла је да на те ле ви зи ји тре ба да
по сто ји ви ше еми си ја са сер ви сним ин фор ма ци ја ма за
ста ре.

„За ста ре је нај ра спр о ста ни ји вид ко му ни ка ци је те ле-
ви зи ја, где се они нај ви ше ин фор ми шу. Тре ба да по сто -
ји ви ше еми си ја са сер ви сним ин фор ма ци ја ма о ста ри-
ма, ста ре не тре ба ста вља ти у ге то. Тре нут но по сто је
еми си је ‘Тре ће до ба’ и ‘До да ти жи вот го ди на ма’. Да нас
се пр о ду жио жи вот ни век и тре ба да до ђе до ра зно вр -
сни јег пр о гра ма. По сто је ста ри ко ји су ве за ни за ку ће
али та ко ђе и ак тив них ко ји мо гу да до при но су”, ре кла је
Ота ше вић.

Збор ник „Јав ност, ста ри ји и љу ди“ об ја ви ли су Ге рон-
то ло шко дру штво Ср би је и Уни вер зи тет „Џон Не збит’’ ,
а фи нан сиј ски га је по др жа ло Ми ни стар ства кул ту ре и
ин фор ми са ња.

Са сед ни це Скуп шти не
у Зре ња ни ну

ПО СЛЕ АНА ЛИ ЗЕ
УРУ ЧЕ НА 

ПРИ ЗНА ЊА

О
пш тинскa организацијa УВПС
Зре ња нин, 12. апри ла, одр жа-
ла је сед ни цу ре дов не го ди шње

Скуп шти не. Уз ве ли ки од зив чла но-
ва Скуп шти не, у про сто ри ја ма ре-
сто ра на „За плет’’ у Зре ња ни ну, скуп

је отво рио пред сед ник Ду шко Мај -
кић, ко ји је по здра вио при сут не чла-
но ве и го сте, а он да је ми ну том ћу-
та ња ода та по част за 22 чла на оп-
штин ске ор га ни за ци је пре ми ну ла од
по след ње сед ни це Скуп шти не.

Оп ши ран и са др жа јан из ве штај о
ра ду Оп штин ског од бо ра УВП за
про те клу го ди ну да на, под нео је
пред сед ник Ду шко Mајкић, освр ћу ћи
се по себ но на про бле ме у здрав-
стве ном, со ци јал ном и стам бе ном
обез бе ђе њу.

Из ве штај о ра ду Над зор ног од бо-
ра под нео је Са бри ја Ша ба но вић,

пред сед ник од бо ра, а План ра да за
2017. го ди ну из нео је Ла зар Ду бра-
вац, се кре тар Оп штин ског од бо ра.
Оба из ве шта ја и План ра да усво је -
ни су јед но гла сно

Ве ли ки до при нос успе шном ра ду
скуп шти не дао је пред сед ник ИзОд
ГО УВПС Зо ран Вуч ко вић, ко ји је де-
таљ но ин фор ми сао при сут не о ра ду
ор га на УВПС и на по ри ма ко је су у
про те клих го ди ну да на чи ни ли на
по бољ ша њу ста ту са и ре ша ва њу
на го ми ла них про бле ма у бор би за
оства ри ва ње сте че них пра ва КВП и
за очу ва ње је дин ства ор га ни за ци је,
о но ви на ма из обла сти стам бе ног

збри ња ва ња као и о
ни зу дру гих ак ту ел но-
сти.

На чел ник цен тра МО
Зре ња нин ппук Ра до-
ван Ја зић, из Сред ње-
ба нат ског управ ног
окру га Го ран Јо ва но-
вић, пред сед ник ГО
Удру же ња РВС, Та ња
Ду ло вић, из Фи ли ја ле
ПИО Зре ња нин, ди рек-
тор Ја сми на Жи во вић -
Се љин и на чел ник
ПИО Сла ви ца Ден да,
из Удру же ња РВИ и по-
ро ди ца по гну лих бо ра-
ца Ер не Денч и Је ли ца

Ер де љан, са чи јим удру же њи ма ова
ор га ни за ци ја успе шно са ра ђу је у ви-
ше обла сти, та ко ђе су да ли до при-
нос сед ни ци.

За успе шну са рад њу и афир ма ци -
ју УВПС до де ље не су и за хвал ни це
Ко ман ди за раз вој ба нат ске бри га-
де, Ме сном од бо ру удру же ња пен-
зи о не ра МЗ „Д.Об ра до вић“, Зре ња-
нин, Бра ни сла ву Же бе ља ну и Ра до -
ју Бан до ви ћу.

На кон зва нич ног де ла, на ста вље-
но је за јед нич ко дру же ње.

Л. Д.

У
Под го ри ци не дав но је одр жа на
пр ва ово го ди шња сјед ни ца
Управ ног од бо ра Удру же ња

вој них пен зи о не ра Цр не Го ре.
Раз ма тра на су број на пи та ња,
али и два ко ја се по на вља ју го-
ди на ма - стам бе на про бле ма ти -
ка и ис пла та за о ста ле раз ли ке
пен зи ја.

Пред сјед ник Удру же ња Па в-
ле Бан до вић отво рио је сјед ни-
цу, а за тим су под не ти из вје шта -
ји о ра ду и раз ви ла се рас пра-
ва. Ви ше од 20 го ди на 250 вој -
них пен зи о не ра че ка ју да до би -
ју стан. Ка да су се по на да ли да
ће Ми ни стар ство од бра не на
то ме по ра ди ти, вој ни пен зи о не -
ри су бри са ни са спи ска за ста-
но ве. Ка ко и за што? Не ко би мо-
рао зна ти за што су бра ни о ци

до мо ви не, уче сни ци ра то ва, не-
ки ра ње ни, а мно ги ин ва ли ди и
обо ље ли, до би ли ова кво „при-
зна ње”?. Упор ни су би ли у Удру-
же њу, ви ше пу та тра жен је раз-
го вор и об ја шње ње. Нај зад, ми-
ни стар од бра не при мио је де ле-
га ци ју Удру же ња вој них пен зи о-
не ра ЦГ и пред сјед ни ка НВО
„Вој ни бес кућ ни ци”. Ми ни стар је
до де та ља ин фор ми сан о овом
про бле му, а и о оба ве зи Ми ни-
стар ства од бра не. Све то у пи-
са ној фор ми пре да то је ми ни-
стру од бра не. 

За ис пла ту за о ста ле раз ли ке
пен зи ја до го во ре но је у Ми ни-
стар ству ра да и со ци јал ног ста-
ра ња 2015. го ди не, да пен зи о-
не ри под не су ту жбе уз упла ту
по 50 евра и да ће они по пре -

су да ма ис пла ти ти раз ли ку. Про-
шло је го ди ну и по од та да, али
без фи нан сиј ског по ма ка. Чуд-
на је та „ша хов ска та бла”. За ка-
же се суд ска рас пра ва, не ко од
адво ка та не до ђе. До не се се
пре су да, уло же жал бу. Та ко иде
и иде, а мно ги ће оти ћи за то
ври је ме да „од ма ра ју”. 

О ху ма ни тар ном ра ду у Удру-
же њу го во рио је се кре тар Ра ди-
во је Здрав ко вић и на гла сио да
је за вој не пен зи о не ре нај ва ж-
ни ја те ра пи ја за по од ма кле го-
ди не дру же ње, за тим па жња,
оби ла сци, раз го во ри, по сје те и
пру жа ње дру гар ске по мо ћи, у
од ре ђе ним си ту а ци ја ма. За учи-
ње не по сје те љу ди су не вје ро-
ват но за хвал ни јер ни је су за бо-
ра вље ни и он да по чи њу раз го-
во ри и пи та ња ко је гдје и ка ко
жи ви...

Ху ма ни тар на по моћ угро же-
ни ма до дје љу је се из сред ста ва
чла на ри не. У по след њем мје се-
цу да то је 10 по мо ћи по 100
евра по ро дич ним пен зи о не ри -

ма ‒ удо ви ца ма са нај ни жим
при ма њи ма, ко је су има ле смрт -
ни слу чај. 

До го во ре но је да се са оби ла -
сци ма и пру жа њем по мо ћи
угро же ним на ста ви ти, јер то на-
ла же и вој ни ка ети ка.

На кра ју крат ки су до не ти ја с-
ни и оба ве зу ју ћи за кључ ци и за-
да ци: упор но на ста ви ти са за -
хтје ви ма за рје ша ва ње стам бе-
ног пи та ња и ис пла ту раз ли ке
пен зи је, и да ље не го ва ти оби-
ла ске ста рих и обо ле лих пен зи -
о не ра и пру жа ти ху ма ни тар ну
по моћ угро же ни ма.

Од лу че но је и то да СРД „Вој -
ни ве те ра ни“ уче ству ју на спорт-
ским су сре ти ма ко је ор га ни зу је
Са вез ве те ра на Цр не Го ре и да
пред став ник Удру же ња вој них
пен зи о не ра Цр не Го ре уче ству -
је на ме ђу на род ној кон фе рен-
ци ји ИАЦ (Вој ни пен зи о не ри у
слу жби ми ра), ко ја се одр жа ва
9. ма ја у Бра ти сла ви.

Р. Здрав ко вић

Рапорт из Црне Горе

ОПТЕРЕЋЕНИ 
СТАРИМ ПРОБЛЕМИМА

Фо то гра фи ја: С. Ша ба но вић
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Конкурс за 
родољубиве војничке песме

БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА 
ЗБИРКА ПЕСНИЧКИХ 

ДЕЛА 
Текстове песама треба доставити Управи
за људске ресурсе Генералштаба Војске

Србије до 20. 10. 2017. године

У
пра ва за људ ске ре сур се (Ј-1) Ге не рал шта ба Вој ске
Ср би је, као но си лац мо рал но-пси хо ло шке функ ци је у
Вој сци Ср би је, по кре ну ла је ви ше про је ка та и за да та-

ка за раз ви ја ње мо ра ла Вој ске Ср би је и неговањe тради-
ција српске војске, од којих се један односи на прикупља-
ње родољубивих и војничких песама.

Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за
људске ресурсе, као носилац функције култура и традици-
је у Министарству одбране и Војсци Србије, у потпуности
подржава реализацију оваквог пројекта. Већина познатих
песника се афирмисала писањем родољубивих песама.
Поред њихових песама, које су ушле у многе антологије и
школске уџбенике, увек је било песама које су изашле из
пера припадника војске.

Уважавајући значај предметне активности, у плану је да
се током 2018. године објави Збирка родољубивих и вој-
ничких песама припадника МО и ВС, а поред песама ак-
тивних припадника Министарства одбране и Војске Срби-
је и чланова њихових породица, у наведену Збирку објав-
љених и одабраних родољубивих песама ће бити уврште-
не и песме како пензионисаних припадника Министарства
одбране и Војске Србије, тако и чланова удружења са ко-
јима Министарство одбране и Војска Србије имају оста-
врену сарадњу.

Позивају се војни пензионери да учествују у тој актив-
ности и да дају свој допринос акцији. 

Збирка објављених и одабраних родољубивих песама
биће још један показатељ успешне сарадње. 

Наведена активност ће се реализовати по следећем:
Достављање текстова песама из удружења у Управи за

људске ресурсе  (Ј-1) Генералштаба Војске Србије до 20.
10. 2017. године; Рад Комисије за избор најбољих песама
je од 1.11. до 15.12.2017. године. Председник Комисије ће
бити господин Милош Јанковић, вршилац дужности по-
моћника министра одбране за људске ресурсе. Чланови
Комисије ће бити лица из организационих јединица Мини-
старства одбране и Генералштаба Војске Србије и евенту-
ално лица из цивилних структура;

Припрема за штампу и штампање Збирке родољубивих
и војничких песама, промоција у МЦ „Одбрана“ и у гарни-
зонима ВС, који имају Дом војске, током 2018. године; У
зависности од броја достављених песама, израдиће се ви-
ше  тематских збирки песама.

Песме достављати на један од следећих начина:
˗на e-mail адресу: - sa sa.jan ko vic@vs.rs
˗писмом на адресу: Комисија за избор родољубивих и

војничких песама,- Управа за људске ресурсе (Ј-1) ГШ ВС,
Незнаног јунака 38, 11000 Београд.

Једно лице може доставити највише пет песама у фон-
ту Ti mes New Ro man, величине 12.

Поред текста песме, лице треба да достави и кратку пе-
сничку биографију: лични  подаци (име, име родитеља и
презиме, датум и место рођења,- породично стање); пес-
нички стаж (од када пише, где су му и када објављиване
песме,- називи збирки песама, коју врсту поезије пише
осим rодољубиве, да ли пише прозна  дела и која); повод
и инспирација за песме које ће доставити и време настан-
ка песми.

Цртица из свакодневног живота

ПРИМЕР ЗА УГЛЕД

О
вих да на вој ни пен зи о нер оти шао на ВМА да за ка же уро ло -
шки пре глед. Са знав ши да се на та кав пре глед че ка два,
три, па и че ти ри ме се ца, бо ја жљи во је пру жио упут ме ди-

цин ској се стри на шал те ру.
Ни је оче ки вао да ће га се стра љу ба зно пи та ти ка да је по след-

њи пут био на пре гле ду. Од го во рио је пре го ди ну да на. Оти шла
је код глав не се стре тра же ћи до де лу ван ред ног тер ми на. Ше фо-
ви ца је би ла не у мо љи ва. 

Пи та ла је па ци јен та по том да ли о пре гле ду пре го ди ну да на
има на лаз као до каз. Про на шао га је ста ри на и пру жио кроз от-
вор шал те ра.

А он да је се стра, за ко ју ка сни је са зна је мо да се зо ве Ке ти
Ђор ђе вић, ла вов ски от по че ла бор бу за што ско ри је за ка зи ва ње
пре гле да. Убе ђи ва ла је ко ле ги ни цу и упор но шћу и до бро том по-
бе ди ла. За слу жи ла је и име да јој се по ме не. Ве ру је мо да ни је
је ди на на шал те ри ма ВМА ко ја се та ко по на ша.

Вој ном пен зи о не ру је за ка зан пре глед за са мо шест да на!
По сле не ко ли ци не су мор них при ча са ВМА ова цр ти ца де лу је

као до каз о ва ља но сти ре фор ме ко ја се од ви ја у тој еми нент ној
здрав стве ној, обра зов ној и на уч ној уста но ви.

З. П. 

П
о во дом 18. го ди шњи це од
агре си је НА ТО-a на Ср би ју,
24. мар та у цен тру гра да,

ис пред га ле ри је На род ног му зе -
ја одр жан је ко ме мо ра тив ни
скуп, по све ћен па лим вој ни ци ма,
по ли цај ци ма и гра ђа ни ма.

На спо ме ник по ги ну лим у рат-
ним су ко би ма и ра ту од 1990.до
2005. го ди не, вен це и цве ће су
по ло жи ле: де ле га ци ја Удру же ња
по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца;
гра до на чел ник гра да др Сло бо-
дан Ми лен ко вић; ко ман дант 4.

бри га де КоВ пу ков ник Сло бо дан
Сто па; ПУ Вра ње; БИА Вра ње;
пред став ни ци оп шти не Врањ ска
Ба ња; СУБ НОР-а; Оп штин ског
од бо ра УВПС Вра ња ( Бу ди мир
Стри ко вић, Вла ди мир Бран да и
Јо ви ца Ди ми три је вић); Удру же-
ња по то ма ка рат ни ка у ра то ви ма
од 1912. до 1918. Го ди не, слу ж-
бе бо рач ко-ин ва лид ске за шти те
гра да Вра ња и још не ких удру-
же ња и стра на ка.

В. Бран да

Пред став ни ци УВПС пред по ла га ње вен ца

Kомеморативна свечаност у Врању

СЛАВА ЈУНАЦИМА ОДБРАНЕ



ПВО: де ло ве аеро дро ма, хан га ре, ра-
ди о ни це... У Ко ман ди РВ ПВО био је
над зор ни ор ган. На про сто ру Но вог
Бе о гра да, где је не ка да био ста ри
аеро дром и да нас, као спо ме ник кул-
ту ре, сто ји хан гар ко ји је са гра ђен пре-
ма Ми лан ко ви ће вом про јек ту, ко ји је
та да сво јим ра спо ном био нај ве ћи. Ра-
дио је раз не објек те у Кра ље ву, Ско-
пљу, За гре бу и дру гим гра до ви ма пр -
ве Ју го сла ви је. И у Рат ној мор на ри ци
је, нпр. у Ди ву ља ма, пре ма ње го вим
про јек ти ма, са гра ђен је дан број обје -
ка та ин фра струк ту ре, на во ди Сло бо-
дан Сто ја но вић, пот пред сед ник Удру-
же ња. 

Ве ли кан на ше на у ке док то ри рао је
1904. го ди не и све до 1909. го ди не ра-
дио је у Бе чу, при ме њу ју ћи са зна ња о
ар ми ра ном бе то ну. По том је до шао у
Бе о град, где је од 1909. до 1955. био
уни вер зи тет ски про фе сор. Пр ви свет-
ски рат про вео је у за ро бље ни штву.
Ви ђе ни ји Ср би у то вре ме би ли су у
Пе шти. Го во ри ли су му да је Ми лан ко-

вић у Ср би ји ви ђен за по сла ни ка. Ни је
хтео да се ба ви по ли ти ком. За ни ма ла
га је са мо на у ка. Му дар је био. Пре жи-
вео је Дру ги свет ски рат за хва љу ју ћи
сво јој ин те лек ту ал ној ве шти ни. Од
1941. до 1945. го ди не ра дио је на се-
би и ин тен зив но се ба вио ис тра жи ва-
њи ма, од би ја ју ћи сва ку по ну ду за би-
ло ка кво усто ли че ње, укљу чу ју ћи и
оно да га уна пре де у рек то ра Бе о град-
ског уни вер зи те та.

За ни мљи во је да је у не ким бе о град-
ским по рат ним кру го ви ма ко ла ла при-
ча да је Ми лан ко вић био у не ми ло сти
но вих вла сти.

-Ис тра жи ва ња су по ка за ла да то ни -
је та чан по да так. Пе де се тих го ди на
пред сед ник СФРЈ Јо сип Броз по звао
је Па вла Са ви ћа, Алек сан дра Бе ли ћа
и Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа да раз го ва-
ра ју о атом ској бом би. Тре ба ло је, по-
том, да по во дом атом ске бом бе от пу-
ту је у СССР. Да је био у не ми ло сти не
би га Ти то по звао. И још је дан до каз
да је ни је би ло сум њи ча во сти пре ма

ДРУШТВО

У
глав ном гра ду Ср би је, бли зу чу ве-
ног Бран ко вог мо ста, на ла зи се не-
о бич на и спе ци фич на ин сти ту ци ја,

по све му дру га чи ја од мно гих ко је ег-
зи сти ра ју у на шем дру штву. Реч је о
Удру же њу гра ђа на Ми лу тин Ми лан ко-
вић, ода кле се на све че ти ри стра не
све та ши ре ма ло по зна те чи ње ни цу о
ве ли ка ну свет ске на у ке и ње го вом
гран ди о зном де лу, ко је сва ко га но вог
да на на о ко по ста је ве ће, јер се све ви-
ше при ме њу је у све ту, а љу ди по ста ју
све сни ји до кле се жу ти на уч ни до ме-
ти.

Ма да је реч о удру же њу са од ли ка-
ма на уч не и кул тур не уста но ве, та мо
не ће те за те ћи ни јед ног ис тра жи ва ча,
слу жбе ни ка, во ди ча, ку сто са... ко ји
при ма ју пла ту. До че ка ће вас до бри
до ма ћи ни мр Слав ко Мак си мо вић, не-
гда шњи ди рек тор Са ве зног хи дро ме-
те о ро ло шког за во да и пу ков ник у пен-
зи ји Сло бо дан Сто ја но вић, до пре не-
ко ли ко го ди на на чел ник Упра ве за мо-
рал Ге не рал шта ба на ше вој ске. 

-Ка да нас је пре не ко ли ко го ди на
при мио гра до на чел ник Бе о гра да и ка-
да смо му из ло жи ли шта смо све до
та да ура ди ли, а да ни про сто ри ју за
рад ни смо има ли, ни је мо гао чу дом да
се на чу ди. Од 2004. до 2007. го ди не
ра ди ли смо та ко ре ћи на ди вље, по
ста но ви ма. Има ли смо по др шку При-
вред не ко мо ре Ср би је ко ја нам је по-
вре ме но омо гу ћа ва ла да се са ста је мо
у њи хо вом про сто ру. И Удру же ње Кра-
гу јев ча на нам је у том сми слу по мо г-
ло. Јед на при ват на фир ма омо гу ћи ла
нам је да по слу је мо пре ко њи хо вог ра -
чу на, на во ди пред сед ник Удру же ња
мр Слав ко Мак си мо вић.

Вр хун ски Ми лан ко ви ће ви 
на уч ни до ме ти
А ка ко је све по че ло?
-Сло бо дан (Сто ја но вић) и ја смо се

са Ми лан ко ви ћем „сре ли” 1999. го ди-
не, ка да смо ра ди ли филм по во дом
го ди шњи це хи дро ме те о ро ло шке слу -
жбе. Та да се у јав но сти, го то во сти д-
љи во, по ја ви ло не што о Ми лан ко ви ћу.
Уне ли смо не ке еле мен те у филм. Ре-
жи сер Го ран Ко стић, ко ји нам је ра дио
филм, има ју ћи на уму чи ње ни це ко је
смо из ло жи ли, ре као је да би би ло до -
бро да се сни ми по се бан филм о Ми-
лан ко ви ћу. При хва ти ли смо ту иде ју 4-
5 го ди на ка сни је. Са гле да ли смо све
шта би мо гли да ра ди мо и ура ди мо,
ре зо но ва ли до бро и... У де цем бру
2006. го ди не одр жа ли смо осни вач ку
скуп шти ну Удру же ња. Ре ги стро ва ни
смо у ја ну а ру 2007, та ко да ове го ди не
обе ле жа ва мо де се то го ди шњи цу по-
сто ја ња и ра да, ис ти че Мак си мо вић.

По ред вр хун ских на уч них до ме та
ка да је реч о кли мат ским про ме на ма
и о до са да нај пре ци зни јем ка лен да-
ру, Ми лан ко вић је дао ве ли ки до при-
нос и на шој вој сци.

-Ми лан ко вић је, нај пре, гра ђе вин ски
ин же њер. Не до вољ но је у нас по зна то
да је он „отац“ ар ми ра ног бе то на. За-
пра во, он је па тен ти рао не ко ли ко про-
на ла за ка у ве зи са ар ми ра ним бе то-
ном. Та чи ње ни ца се не до вољ но екс-
пло а ти ше у на сту пи ма зва нич ни ка и
на уч ни ка Ср би је ши ром све та. Из гра-
дио је Ми лан ко вић мно го гра ђе вин-
ских обје ка та за по тре бе на шег РВ и

Удружење Милутин Миланковић 
у Београду

СВЕТИОНИК ИСТИНЕ 
О НАШЕМ ВЕЛИКАНУ

Како време пролази, све жешће на површину светског 
океана испливава истина о научнику светског формата, који

нас је планети представио у најбољем светлу, а ми, 
изгледа, још увек нисмо пронашли начина како да 

валоризујемо те непроцењиве вредности 
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Ми лан ко ви ћу: Вла да Ре пу бли ке Ср би -
је га је сво је вре ме но на гра ди ла са
500.000 ди на ра за афир ма ци ју на у ке,
на гла ша ва Мак си мо вић.

Мла ди ма пру жи ти 
рад ну шан су
Ми лу тин Ми лан ко вић је по те као из

бо га те по ро ди це, ко ја је, из ме ђу оста-
лог рас по ла га ла са 57 хек та ра об ра-
ди ве по вр ши не. Пре ми нуо је 1958. го-
ди не и са хра њен у Бе о гра ду. Ка сни је
су ње го ви зем ни оста ци пре ба че ни у
род ни Даљ. 

Удру же ње је, пре не ко ли ко го ди на,
до би ло про стор за рад, ко ји су чла но-
ви сво јим до бро вољ ним ра дом при ве-
ли на ме ни. Љу ди до бре во ље по кло-
ни ли су им на ме штај, та ко да је све то
до при не ло раз гра ња ва њу ак тив но сти.
Из ме ђу оста лог ура ђе на је све о бу-
хват на и ве о ма до бро осми шље на из-
ло жба о ли ку и де лу Ми лу ти на Ми лан-
ко ви ћа. Од штам па на је у два ком пле-
та и са да кру жи ре ги о ном. Ста нов ни-
ци пе де се так гра до ва у Ср би ји, Цр ној
Го ри и Ре пу бли ци Срп ској ви де ло је то

де ло. Тре нут но се мо бил на из ло жба
на ла зи у Гра ча ни ци, на Ко со ву и Ме-
то хи ји.  

Ка ко је Удру же ње Ми лу тин Ми лан-
ко вић на уч но-стручнa ор га ни за ци ја, у
ко ју се до бро вољ но удру жу ју гра ђа ни
и прав на ли ца ра ди оства ри ва ња за -
јед нич ких ци ље ва у обла сти про мо ви-
са ња на уч ног ства ра ла штва, пе да го -
шког, књи жев ног и ин же њер ског де ло-
ва ња тог ве ли ка на срп ске и свет ске
на у ке, нај ви ше се ра ди на при бли жа-
ва њу те за о став шти не што ве ћем бро -
ју љу ди. 

-На осно ву при ку пље них до ку ме на -
та и њи хо вог из у ча ва ња по пу ла ри ше -
мо лик и де ло на шег ве ли ка на на у ке.
Ор га ни зу је мо из ло жбе и пре да ва ња и
број не дру ге ак тив но сти. Оку пља мо
око 400 чла но ва. У Ср би ји их је ре ги -
стро ва но око 300, а оста ли су у Цр ној
Го ри и Ре пу бли ци Срп ској. Ра ду је нас
по да так да се све ве ћи број мла дих
љу ди учла њу је у на ше удру же ње. Са-
да их је два де се так од сто од укуп ног
бро ја чла но ва. До бро ра де ка да им се
пру жи шан са. Ор га ни зу ју ра ди о ни це,

зна ју на при мер да на пра ве мо де ле
мо ста пру ге Ниш-Кња же вац ко је је
про јек то вао Ми лу тин Ми лан ко вић.
По сред ством об ја вље них пу бли ка ци ја
из ло жби, пре да ва ња и дру гих ак тив-
но сти, ре дов но из ла зи мо у јав ност.
Има ли смо кон так те са над ле жним ин-
сти ту ци ја ма у Ма ђар ској и Ру му ни ји,
ко је за ни ма Ми лан ко ви ће во де ло. У
кон так ту смо и са на шом ди ја спо ром у
Бе чу, Ци ри ху и Па ри зу. Ре дов но им
до ста вља мо ма те ри ја ле. Ин те ре со ва -
ње по ка зу ју и на уч ни ци Ја па на, на по-
ми ње Мак си мо вић. 

До са да је об ја вље но око 15 за ни м-
љи вих књи га, као и де се так фил мо ва
о Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу. Пет ка пи-
тал них де ла на пи са ли су чла но ви
удру же ња. Има и не ко ли ко Ми лан ко-
ви ће вих књи га ко је су при ре ди ли ауто-
ри та тив ни чла но ви удру же ња. Нај зна-
чај ни ји до при нос из да вач кој де лат но-
сти Удру же ња не се бич но пру жа др
Вла до Ми ли ће вић, ко ји жи ви и ра ди у
да ле кој Ка на ди.

Шта је Удру же ње до са да по сти гло,
пи та ње је, ко је се на ме ће са мо по се-
би?

-Пет на е стак ули ца у Ср би ји но си
име Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа. Нај по-
зна ти ји је сва ка ко Бу ле вар Ми лу ти на
Ми лан ко ви ћа на Но вом Бе о гра ду. На
Вра ча ру ће мо уско ро отво ри ти спо-
мен-обе леж је у пар ку на Вра ча ру ко је
но си име не пре ва зи ђе ног ве ли ка на
на у ке. Де се так шко ла и два де се так
ин сти ту ци ја у Ср би ји но се ње го во
име. На ини ци ја ти ву на шег удру же ња,
јед на нов ча ни ца пре по зна тљи ва је по
Ми лан ко ви ће вом ли ку. Иза све га је ог-
ро ман рад ко ји се обич но не ви ди.
Ство ри ли смо усло ве и уско ро по кре -
ће мо ини ци ја ти ву да се фор ми ра му-
зеј по све ћен Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу.
Ма ло се зна да је он је дан од нај ци ти-
ра ни јих свет ских на уч ни ка свих вре-
ме на, на гла ша ва Сло бо дан Сто ја но-
вић.

За са да, спас у ше ши ру
Нај по сле, удру же ње чи ни ве ли ку

гим на сти ку ка ко би обез бе ди ло нов ча-
на сред ства за про сту ре про дук ци ју.
На име гре ја ња, ки ри је, елек трич не
енер ги је и за дру ге еле мен тар не по-
тре бе нео п ход но је обез бе ди ти ми ли -
он ди на ра го ди шње, што је ве о ма те-
жак за да так. За са да по тре бе ни су
пре по зна те на др жав ном ни воу. Вре-
ме пред на ма ве ро ват но ће до не ти то-
ли ко оче ки ва не про ме не, а по себ но
мо гућ ност да ба рем је дан мла ди чо-
век бу де за по слен у том удру же њу, ка-
ко би до бри ре зул та ти би ли уна пре ђе-
ни.

Ка да смо пи та ли во лон те ре у удру-
же њу ка ко „на ми чу” по треб на нов ча на
сред ства, у ша ли су нам ре кли да је
Ми лан ко вић по се до вао ко лек ци ју ше-
ши ра, па ка да за шкри пи узму је дан од
њих и при не су они ма ко ји се свр ста-
ва ју у љу де до бре во ље. 

На да мо се да још има та квих љу ди
и да ће их у на ред ном пе ри о ду би ти
још ви ше. Јер Ми лан ко вић је са мо је -
дан.

З. Пе шић

ДРУШТВО
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Са јед не од ак тив но сти Удру же ња 

Мр. Слав ко Мак си мо вић, 
пред сед ник Удру же ња

Пу ков ник у пен зи ји Сло бо дан 
Сто ја но вић, пот пред сед ник Удру же ња



И
з ве сни Бил Ме слер об ја вио је ре зул-
та те ис тра жи ва ња у ча со пи су „The na-
tion” (26. 6. 1997). под на сло вом „Пен -

та гон ски отров ‒ ве ли ко за та шка ва ње ра-
ди о ак тив ног на о ру жа ња”. По ње му, у до-
ку мен ти ма ар ми је САД из 1990. го ди не,
по ка зу је се да је Пен та гон био све стан за-
бри ну то сти јав ног мње ња за здрав стве не
ефек те и ути цај оси ро ма ше ног ура на (ОУ)
на жи вот ну сре ди ну, што би мо гло при си-
ли ти вој ску САД да пре ста не да ко ри сти
оруж је са ОУ. За то се у из ве шта ју Ар миј -
ске ра ди о ло шке гру пе кон ста ту је да ду го-
роч ни ефек ти ма лих до за ОУ мо гу да про-
у зро ку ју рак, и сто га се пре по ру чу је да се
ар ми ја ви ше ан га жу је у „од но си ма са јав-
но шћу,’’ ка ко би се спре чи ле мо гу ће „не по-
вољ не ме ђу на род не ре ак ци је’’. 

Бри тан ски фи зи чар Кит Ба вер сток твр -
ди да је имао увид у ре зул та те ис тра жи ва -
ња др Алек сан дре Ми лер из ра ди о ло шке
ла бо ра то ри је МО САД, ко ји су не дво сми с-
ле но по ка за ли ге но ток сич ност ОУ. 

Апри ла 2013. го ди не у Дру штву Ср би је
за бор бу про тив ра ка, одр жан је са ста нак
са не мач ком пар ла мен тар ном де ле га ци -
јом, ко ју је пред во ди ла ви со ко по зи ци о ни-
ра на пред став ни ца стран ке Зе ле них. На
са стан ку су раз ме ње на ис ку ства и про бле-
ми у ре ша ва њу пи та ња по сле ди ца ОУ, јер
се код њи хо вих вој ни ка ко ји су бо ра ви ли
на про сто ри ма бив ше СФРЈ ја вља ју про-
бле ми ко ји се мо гу ве за ти за ОУ. За кљу чак
је био да смо сви све сни ути ца ја ОУ на
здра вље вој ни ка и ци ви ла, али да не по-
сто ји по ли тич ка во ља да се та пи та ња ре-
ша ва ју.

Ови, а и дру ги при ме ри ја сно по ка зу ју да
је НА ТО упо тре бом му ни ци је са ОУ на мер-
но про у зро ко вао зна чај но, ду го трај но и
опа сно ра ди о ак тив но за га ђе ње жи вот не
сре ди не у на шој зе мљи са трај ним по сле-
ди ца ма по ста нов ни штво. Овим је у по је -
ди ним ре јо ни ма до ве де но у пи та ње нор-
мал но и без бед но жи вље ње, а та опа сност
ће тра ја ти ду же не го што је до са да тра ја -
ла људ ска ци ви ли за ци ја. 

Си сте мат ско об ма њи ва ње
свет ске јав но сти

Зва нич ни ци НА ТО-а зна ли су за опа с-
ност, па су при пад ни ке сво јих је ди ни ца
оба ве сти ли о опа сно сти ма, а ста нов ни -
штво Ср би је и да нас об ма њу ју да опа сно-
сти не ма. У то ме им на жа лост и са ми по-

ма же мо. А „Сре бр ни ме так’’ си гур но и по-
ла ко уби ја оног ко је био у кон так ту са њим
ње го вим оста ци ма или про дук ти ма са го-
ре ва ња и на тај на чин био кон та ми ни ран
ОУ. У име че га и ко га је не ко до зво лио а
не ги ра њем по сле ди ца и ћу та њем и да нас
се до зво ља ва да се та ко ужа сна смрт се је
по све ту? 

Про фе сор Dag Roc ke на пи та ње, да ли
је упо тре ба му ни ци је са ОУ рат ни зло чин
од го ва ра: „Ап со лут но! За што у САД, ви у
ни чи је дво ри ште не би сте мо гли да ба ци-
те ни 500 g ОУ, а да не оде те на ду го у за-
твор. За што он да САД и Ве ли ка Бри та ни ја
мо гу да ба ца ју на то не ОУ у не чи ја дво ри -
шта, ни ко ме не од го ва ра ју, од би ја ју да пру-
же ме ди цин ску по моћ  или очи сте жи вот ну
сре ди ну’’.  

И ми, без дво у мље ња, тре ба ја сно и не-
дво сми сле но да ка же мо: Упо тре ба му ни-
ци је са ОУ, као оруж ја за ма сов но уни шта-
ва ње, на те ри то ри ји СР Ју го сла ви је, од но-
сно Ср би је, пред ста вља ла је по вре ду ос-
нов них прин ци па ме ђу на род ног ху ма ни-
тар ног пра ва и нај те же кри вич но де ло –
зло чин про тив чо веч но сти, због „веч не’’
ра ди о ло шке кон та ми на ци је, еко ло шке ка-
та стро фе и ње ног ути ца ја на ци вил но ста-
нов ни штво у то ку и ве ко ви ма по сле агре-
си је. 

Да, то је рат ни зло чин, јер су план ски и
без дво у мље ња на те ри то ри ју СР Ју го сла-
ви је (Р. Ср би је) по се ја ли 10-15 то на ра ди -
о ак тив ног от па да, иако су зна ли за по сле-
ди це ко је ће ду го трај но, ве ко ви ма има ти
на ста нов ни штво ко је не уче ству ју у рат-
ним су ко би ма, а све сво је рат не за дат ке
су мо гли из вр ша ва ти кон вен ци о нал ним
сред стви ма из ар се на ла ко јим су рас по ла-
га ли.  

Ко има пра во на та кво вар вар ство? Ве-
ро ват но они ко ји су моћ ни. Ма да су зе мље

Евро пе зна ле ка кве се еко ло шке ште те на-
но се, оне у да том тре нут ку ни су хте ле, или
ни су сме ле, да се ак тив но су прот ста ве
пла не ри ма рат них опе ра ци ја јед не та ко
„моћ не си ле’’. Про бле ме ко ји су ство ре ни
осе ћа ће углав ном на ше ста нов ни штво. 

Аме рич ки ар миј ски из ве шта ји из ра жа ва -
ју ве ћу за бри ну тост због про те ста јав но сти
и бу ду ће ре стрик ци је упо тре бе му ни ци је
са ОУ, не го за кон та ми на ци ју стра них зе-
ма ља и тро ва ње ци ви ла. Они су све сни да
бри га за здрав стве не ефек те и ути цај ОУ
на око ли ну, мо гу да учи не да му ни ци ја са
ОУ по ста не „по ли тич ки не при хва тљи ва’’ и
да их при мо ра да пре ста ну са ње ном упо-
тре бом. У из ве шта ју Ар миј ске ра ди о ло шке
гру пе кон ста ту је се да ду го роч ни ефек ти
ма лих до за ОУ мо гу да про у зро ку ју рак, и
за то пре по ру чу је да се ар ми ја ви ше ан га-
жу је у „од но си ма са јав но шћу,’’ ка ко би се
спре чи ле мо гу ће „не по вољ не ме ђу на род -
не ре ак ци је’’. Пен та гон, функ ци о не ри аме-
рич ке вој не ин ду стри је и ме ди ји са ра ђу ју у
при кри ва њу по сле ди ца при ме не ОУ. „Од-
нос из ме ђу кор по ра ци ја, Пен та го на и ме-
ди ја чи ни сна жно трој ство, при че му вој на
по ли ти ка Пен та го на во ди ра чу на о фи нан-
сиј ским ин те ре си ма кор по ра ци ја, док вла -
сни ци ме ди ја де фи ни шу из да вач ку по ли-
ти ку’’.

Не пре ста но за та шка ва ње 
те шких по сле ди ца
Аме рич ка ад ми ни стра ци ја и на кон ко ри -

шће ња му ни ци је са ОУ на те ри то ри ји СР
Ју го сла ви је, на ста ви ла је са прак сом „не
гле дај и не тра жи’’. Скри ва ин фор ма ци је о
упо тре би и на сто ји да за та шка или ума њи
опа сно сти од ОУ, да би из бе гла сва ку вр -
сту од го вор но сти за по сле ди це и огром не
тро шко ве за ле че ње вој ни ка и ци ви ла ко ји
су би ли из ло же ни про дук ти ма упо тре бе
ове му ни ци је, те чи шће ње те ри то ри је где
је „де по но ва ла’’ и „оста ви ла на чу ва ње’’
свој ра ди о ак тив ни от пад. „Чи шће ње ра ди -
о ак тив ног не ре да ко шта ло би ми ли јар де
до ла ра, чак и ако би то би ло мо гу ће’’.

Под при ти ском САД, не ке ме ђу на род не
ор га ни за ци је на сто је да ре ла ти ви зу ју
здрав стве не ути ца је и за та шка ју те шке по -
сле ди це ко ри шће ња му ни ци је са ОУ, дру-
ге од у ста ју од из ра де из ве шта ја или по-
вла че ура ђе не, за ме њу ју их но вим вер зи -
ја ма у ко ји ма ума њу ју опа сно сти од ОУ. 

На ме ће се на су шна по тре ба да се што
пре на др жав ном ни воу де фи ни шу ак тив-
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ПОГЛЕДИ

Употреба пројектила са осиромашеним 
ураном 1999. године

„СРЕБРНИ МЕТАК” 
ТИХО УБИЈА
Професор Dag Rocke на питање, да ли је употреба муниције са ОУ
ратни злочин одговара: „Апсолутно! Зашто у САД ви у ничије 
двориште не бисте могли да баците ни 500 g ОУ, а да не одете на
дуго у затвор. Зашто онда САД и Велика Британија могу да бацају
на тоне ОУ у нечија дворишта, никоме не одговарају, одбијају да
пруже медицинску помоћ  или очисте животну средину’’.  

Про на ђе ни ,,сре бр ни ме так“

ПИШЕ:

Слободан
Петковић
генерал-мајор
у пензији



но сти за ор га ни зо ва но ре ша ва ње про бле-
ма због при су ства ОУ и дру гих отров них и
кан це ро ге них суп стан ци у жи вот ној сре ди-
ни Ср би је. 

С тим у ве зи нео п ход но је са чи ни ти на-
ци о нал ни про грам за пра ће ња здрав стве-
ног ста ња и де фи ни ци је сте пе на ути ца ја
при ме не му ни ци је са ОУ и ра за ра ња по-
стро је ња хе миј ске ин ду стри је на здра вље
вој ни ка, по ли ца ја ца ко ји су у тим ре јо ни ма
бо ра ви ли по ра зним осно ва ма у то ку и на-
кон бом бар до ва ња и ста нов ни штва ко је
жи ви по ред ре јо на што су би ли или су и
да ље кон та ми ни ра ни. При то ме, при о ри-
тет но је обез бе ди ти и од го ва ра ју ће ле че-
ње обо ле лих од оче ки ва них бо ле сти.

У скло пу пре го во ра ко ји се во де за ре-
ша ва ње ста ту са КиМ, По треб но је сна жно
ин си сти ра ти на де кон та ми на ци ји кон та ми-
ни ра них по вр ши на на КиМ и ис ка зи ва ти
ве ћи ин те рес за здрав стве но ста ње и за-
шти ту ста нов ни штва на КиМ. То је про стор
Ре пу бли ке Ср би је, са ко га део во до то ко ва
про ти че кроз дру ге де ло ве Ср би је. 

Нео п ход но је на ба ви ти опре му нај но ви -
је ге не ра ци је за пра ће ње при су ства ОУ и
дру гих ште тих ма те ри ја у жи вот ној сре ди-
ни. 

На ме ђу на род ном пла ну се на ме ће по-
тре ба за до би ја ње ма те ри јал но-фи нан сиј -
ске по мо ћи, за уче ство ва ње у ле че њу и
дру гим ак тив но сти ма ве за ним за про блем
ОУ. Ва ља се ак тив но укљу чи ти и по др жа-
ти ини ци ја ти ву ОУН за за бра ну про из вод-
ње, упо тре бу и уни ште ње сто ко ва оруж ја
ко је са др жи ОУ.

У кон так ти ма са за ин те ре со ва ним зе м-
ља ма чи ји су вој ни ци бо ра ви ли или још
увек ло ци ра ју на про сто ри ма бив ше СФРЈ
и да на шње Ср би је, ин си сти ра ти на фор-
ми ра њу ме шо ви тих ме ђу на род них екс-
перт ских ти мо ва под окри љем ОУН, за из-
ра ду про јек та и утвр ђи ва ње кон та ми на ци -
је и сте пе на ути ца ја на здрав стве но ста ње
вој ни ка и ци ви ла, за са на ци ју по сле ди ца и
пра ће ње здрав стве ног ста ња ста нов ни шт-
ва, али уз оба ве зу да у њи ма уче ству ју и
на ши  струч ња ци, јер до са да то ни је био
слу чај. Фор му ли са ти и пред ла га ти ду го-
роч ни про грам ис тра жи ва ња и план мул-
ти ди сци пли нар них ин тер на ци о нал них сту-
ди ја за овај про блем.

Прав да ће кад-тад сти ћи 
крив це
Сва ка ко тре ба тра жи ти пут и на чин да

се пру жи мо рал на и ма те ри јал на са тис-
фак ци ја стра да ли ма. Без о се ћај ност и од-
су ство сва ке вр сте гри же са ве сти ру ко вод-
ства НА ТО-а и ње го вих чла ни ца, огле да се
у чи ње ни ци да до са да пра ве ре чи из ви-
ње ња због агре си је и ње них по губ них по -
сле ди ца, ни су пре шле пре ко уса на ни јед-
ног чел ни ка тог са ве за у кон так ти ма са на-
шим др жав ним ор га ни ма са њи ма. Још
ма ње је ве ро ват но да ће би ти спрем ни да
Ср би ји на док на де ште те и уче ству ју у ле -
че њу ста нов ни штва. У мо дер ној исто ри ји
има при ме ра да су се „ја ке’’ др жа ве из ви-
ни ле сво јим жр тва ма због по чи ње них зло-
чи на то ком агре си ја (Не мач ка-Изра ел, На-
ми би ја, Ру си ја-Пољ ска, Фран цу ска-Ал-
жир). Шта то спре ча ва САД да се мо рал но
из диг ну и при зна ју да су про тив Ср би је по-

ве ле и во ди ле про тив прав ни рат и да на
тај на чин стек ну кре ди би ли тет за по зи ва-
ње Ср би је да за јед но са њи ма гра ди но ву
бу дућ ност? Ако их мо жда спре ча ва ју ин те-
ре си, ко ји су на ши ин те ре си да ћу ти мо и
не тра жи мо од го ва ра ју ћи на чин да се то
учи ни? 

Пра вед но би би ло ка да би се тра си рао
пут за утвр ђи ва ње од го вор но сти оних ко ји
су од лу чи ли да упо тре бе оруж је-му ни ци ју
са ОУ. По себ но је зна чај но уста но ви ти вр -
сту и сте пен од го вор ност оних ко ји су до-
но си ли од лу ке о упо тре би те му ни ци је, јер
су зна ли ње не ка рак те ри сти ке и по сле ди-
це ко је мо гу да иза зо ву код вој ни ка и ци-
вил ног ста нов ни штва, по себ но оних ко ји
не уче ству ју у рат ном су ко бља ва њу, те да
је то у су прот но сти са ме ђу на род ним кон-
вен ци ја ма, а рат не за дат ке су мо гли из вр -
ша ва ти и кон вен ци о нал ним сред стви ма из
ар се на ла ко јим су рас по ла га ли.

Ве о ма ва жан про цес пра ће ња здрав-
стве ног ста ња при пад ни ка вој ске и по ли-
ци је Ср би је за пао је у кри зу због про бле ма
ма те ри јал но-ка дров ске при ро де, па је и
об у ста вљен. Та да, 2003. го ди не, кон ста то-
ва но је да су „код по је ди на ца и чла но ва
њи хо вих по ро ди ца, уоче не не ке про ме не
ко је се мо гу ве за ти за про блем ко ји се пра-
ти, да не ма обо ле лих од оче ки ва них бо ле-
сти, али да је, с об зи ром на дуг ла тент ни
пе ри од за на ста нак ра ди ја ци о них озле да,
нео п ход но ду го го ди шње пра ће ње’’. За што
се он да ста ло?

Про бле ме здрав стве ног ста ња ста нов-
ни штва у по је ди ним ре јо ни ма на те ри то-
ри ји Ср би је ни ко на ни воу др жа ве план ски
и ор га ни зо ва но не пра ти и не ана ли зи ра,
иако је у дра стич ном по ра сту број обо ле-
лих од од ре ђе них бо ле сти ко је мо гу би ти у
узроч но-по сле дич ној ве зи са упо тре бом
му ни ци је са ОУ.

Очи сти ти жи вот ну сре ди ну 
од ОУ
И за то не сме мо ћу та ти, све док се не

раз ја сне све ди ле ме и док по сто ји и јед но
људ ско би ће ко је па ти због по сле ди ца
упо тре бе ОУ!

Не до ста так фи нан сиј ских сред ста ва, по-
ли тич ка при стра сност, ни ти би ло шта дру-
го, не мо же да бу де оправ да ње за не бри гу
о љу ди ма ко ји су као пра ве па три о те бра-
ни ли сво ју зе мљу, бо ра ви ли или жи ве у и
по ред кон та ми ни ра них ре јо на, и не сво јом
кри ви цом до ве де ни у си ту а ци ју да су или
мо гу би ти кон та ми ни ра ни и да они и њи-
хо во по том ство, мо гу да има ју по сле ди це
по здра вље. Њи ма се мо ра да ти пра ви и
си гу ран од го вор и пру жи ти по моћ, по себ-
но у на ред ном пе ри о ду, ка да се због све
ве ћег про то ка вре ме на ја вља ју бо ле сти
чи ји узрок мо же би ти кон та ми на ци ја са ОУ.
Ни ко не ма пра во да им то ус кра ти. Ако се
то де си, ге не ра ци је ко је до ла зе, су ди ће
им!

Ан га жо ва ни јим при сту пом на ре ша ва њу
на ве де них про бле ма  мо гу ће је обез бе ди-
ти при хва тљив ни во за шти те жи вот не сре-
ди не и здрав стве ног ста ња ста нов ни штва.
То је за кон ска али и мо рал на оба ве за оних
ко ји су на од го ва ра ју ћим функ ци ја ма, пре-
ма овим и бу ду ћим ге не ра ци ја ма, ко ји ма
су жи вот на сре ди на у не ким де ло ви ма зе -
мље, жи вот и здра вље ве о ма угро же ни.

За то не сме мо би ти па сив ни и мир но
спа ва ти. Ако то не ре ши мо, ни ко нас не
мо же оправ да ти, а ге не ра ци је ко је до ла зе,
не ће нам опро сти ти.
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ПОГЛЕДИ

На ши струч ња ци при ли ком чи шће ња те ре на са осиромашеним ураном

Про бле ме здрав стве ног
ста ња ста нов ни штва у 
по је ди ним ре јо ни ма на 
те ри то ри ји Ср би је ни ко
на ни воу др жа ве план ски
и ор га ни зо ва но не пра ти
и не ана ли зи ра, иако је у
дра стич ном по ра сту број
обо ле лих од од ре ђе них
бо ле сти ко је мо гу би ти у
узроч но-по сле дич ној 
ве зи са упо тре бом 
му ни ци је са ОУ.



У
об ја вље ним тек сто ви ма нај ви ше је ис-
ти цан На по ле о нов став да мо рал ни
фак тор има вред ност три че твр ти не

по бе де, док сви оста ли че твр ти ну. О из не-
том зна ча ју мо рал ног фак то ра ду бље се
про ми шља ло и нај ви ше пи са ло. Мо рал се
и та да тре ти рао ин те грал но са „гво зде-
ном” ди сци пли ном, али је све сна вој на ди -
сци пли на све ви ше до би ја ла зна чај и да
се тре ти ра као „пр ви основ” мо рал не сна-
ге.

У овом пе ри о ду по чео се све ви ше упо-
тре бља ва ти аде кват ни ји тер мин (син таг-
ма) „мо рал на сна га”  уме сто „вој нич ки дух”
под ко јим су се пре те жно под ра зу ме ва ле
вој нич ке вр ли не. По ста вљао се зах тев за
мо рал ним је дин ством, за чи је су се из во-
ри ште узи ма ли све сна вој на ди сци пли на и
је дин ство у при хва та њу нај ви ших ци ље ва
за ко је се мо ра ра то ва ти. Прин ци пи на ко -
ји ма оп ста је и раз ви ја се сва ка вој ска и да-
ље су се афир ми са ли, али су обо га ћи ва -
ни ху ма ни јим са др жа ји ма. Основ на ка рак-
те ри сти ка при ло га о мо рал ној сна зи је ин-
те гра тив но раз ма тра ње, а по себ но у ве зи
са при ме ном зна ња у прак си - ра ту. Основ-
ни зах тев, ко ји се че сто ис ти цао, био је да
се мо рал на сна га из гра ђу је и ја ча стал но:
у сва кој си ту а ци ји, у сва кој ак тив но сти и
од свих.

У опи си ма мо гу ћих бу ду ћих си ту а ци ја у
ра ту, из но си ле су се та кве си ту а ци је ко је
су се баш де ша ва ле срп ској вој сци по чев
од Ку ма нов ске бит ке 1912. до Со лун ске
офан зи ве 1918. го ди не. Та ква пред ви ђа-
ња ука зу ју на ква ли тет и кван ти тет зна ња
ауто ра, по себ но њи хо ву ре ал ност, од но-
сно, за сни ва ње на из у ча ва ној рат ној прак-
си.

Због огра ни че ног про сто ра не мо же мо
се освр ну ти на број не при ло ге у ко ји ма се
из ла жу ско ро сва пи та ња мо рал ног вас пи-
та ња и уло ге у то ме свих су бје ка та у др жа-
ви и вој сци. Про све ти је да ван трет ман од-
мах иза вој не по ли ти ке.

Оспо со бља ва ње 
вој ске за рат
Уло га др жа ве нај ви ше је ис ти ца на у ве-

зи са шко ло ва њем и да љим оспо со бља-
ва њем офи ци ра и фи нан си ра њем ве ћих
ма не ва ра. На ве де на уло га др жа ве и у
овом слу ча ју нај ви ше је при ка зи ва на на
при ме ри ма су сед них и мо дер них европ-
ских вој ски. При ло зи срп ских ауто ра пред-
ста вља ли су ве ћи ну у при ват ној вој ној
штам пи. Нај ви ше је би ло при ло га о зна ча -
ју оспо со бља ва ња офи ци ра, а по себ но ка-
да је при пре ман и до шао на днев ни ред
На род не скуп шти не Пред лог за ко на о из-
ме на ма и до пу на ма За ко на о устрој ству
Вој не ака де ми је. Нај ви ше је би ло при мед-
би и пред ло га у ве зи са Ви шом шко лом
ВА.

Кри ти ко ва не су од ред бе мно гих уред би
ко ји ма је би ло ре гу ли са но шко ло ва ње у
број ним вој ним шко ла ма, по ла га ње ис пи-
та за чи но ве и др. Зна чај не су би ле кри ти-
ке и пред ло зи у ве зи са ге не рал штаб ним
уса вр ша ва њем и уоп ште ства ра њем ге не-
рал штаб них офи ци ра. Ти офи ци ри су да-
ле ко нај зна чај ни ји за срп ску вој но по ли тич -
ку исто ри ју у од но су на све дру ге вој не ста-
ре ши не.

Из дво ји ће мо увод ник  Срп ске вој ске (бр.
2 од 6.де цем бра 1911), у ко јем се она сла-
же са по след њим де лом го во ра та да шњег
пред сед ни ка Вла де, М. Ми ло ва но ви ћа, у
На род ној скуп шти ни, а слич но го во ру ко-

мен та ри са ла га је Сто ја на Но ва ко ви ћа:
„да сна жи мо и ор га ни зу је мо на шу вој ску,
са ко јом има мо да од бра ни мо на шу др -
жав ну не за ви сност и на шу на род ност”. Да-
ље се кри ти ку је „ра ди кал на по ли ти ка” што
је из вој ске укло ни ла спо соб не офи ци ре и
чи ни ла дру ге рад ње ко ји ма је сла би ла вој -
ску.

Иако се „ма те ри јал на спре ма вој ске”
тре ти ра ла као дру го ра зред на у од но су на
„мо рал ну спре му”, вој на штам па Ср би је је
и њој да ва ла ве ћи зна чај. Број ни су при ло-
зи са зах те ви ма за ве ћи вој ни бу џет, на-
бав ку но вог на о ру жа ња, бо ље уни фор ме
и др, а све у скло пу кон крет не вој не по ли-
ти ке.

Зна чи, Срп ска вој ска је ди рект но или ин-
ди рект но ука зи ва ла на пред сто је ћи рат и
на нео п ход ност да се вој ска ор га ни зу је,
опре ми, мо рал но оја ча, уства ри оспо со би
за во ђе ње ра та.

По ли ти ка Ср би је у 
Срп ској вој сци
Иако је вој на штам па Кра ље ви не Ср би -

је, пре ма Пра ви лу слу жбе из 1901. го ди не,
про пи си ма о из да ва њу зва нич не вој не
штам пе и про грам ским ори јен та ци ја ма
при ват них вој них ли сто ва ни је тре ба ло да
об ра ђу је чи сто по ли тич ка пи та ња, у њој је
об ја вљен и зна тан број при ло га из те
обла сти. У ве ћи ни слу ча је ва би ли су у ве-
зи са вој ском. Мно ги срп ски ауто ри, по себ-
но ка да су пи са ли о мо рал ном вас пи та њу,
тре ти ра ли су и афир ми са ли др жав не ци-
ље ве, те у скло пу то га раз ма тра ли про-
свет ну по ли ти ку, пра во су ђе и дру го слич-
но, али су чи ни ли и „ис па де” (чак и пре во-
ди о ци), освр ћу ћи се на не ка чи сто уну тра -
шња по ли тич ка пи та ња.

Спољ но по ли тич ка пи та ња су не за о би-
ла зна у вој ној ли те ра ту ри, јер је та де лат-
ност др жа ве по ли тич ки чи ни лац ко ји има
нај не по сред ни ји ути цај на вој ску.  

Срп ски вој ни пи сци, ве ћи ном ак тив ни и
пен зи о ни са ни офи ци ри, из гра ђи ва ни као
ро до љу би, ан га жо ва но су пи са ли о осло-
бо ђе њу и ује ди ње њу Срп ства као нај ве-

ћем на род ном иде а лу и на чи ни ма ње го вог
оства ре ња.

У сво јим члан ци ма, рас пра ва ма и по је -
ди ним дру гим при ло зи ма у ве зи са мо рал-
ним вас пи та њем на ро да и вој ске и са дру-
гим при пре ма ма за рат, ис ти ца но је да је
осло бо ђе ње и ује ди ње ње Срп ства нај ви-
ша ду жност Ср би на, као и сло бо да та да ш-
ње Ср би је.

На ци о нал ни иде ал: осло бо ђе ње и ује -
ди ње ње Срп ства и ра ни је се ис ти цао не
са мо као нај ве ћа вред ност, већ и као циљ
око ко га мо ра да се по стиг не на ци о нал но
је дин ство и сло га, и је дин ство ми сли и ра-
да у вој сци.

Угро жа ва ње Ср би је и Срп ства
Срп ска вој на штам па не пре ста но је упо-

зо ра ва ла др жав ни и вој ни врх и јав ност
Ср би је да ће до ра та не ми нов но до ћи и
пред ла га ла ме ре (од по треб ног је дин ства
до опре ма ња вој ске).

Срп ска вој ска по че ла је из ла зи ти на по-
чет ку Анек си о не кри зе, те је об ја ви ла нај -
ви ше оп шир них чла на ка, где су се из но си-
ла аустро у гар ска угро жа ва ња Ср би је и да
је рат не из бе жан. Са мо ће мо на бро ја ти те
члан ке: „Мо же ли би ти ми ра на Бал ка ну” и
„Дан це ров вој ни лист” (2/1908), „Да ни ис-
ку ше ња” (11/1909); „Не сло га и раз дор у
вој сци нај бо љи је са ве зник про тив ни ку”
(39/1909. У том на пи су је,  по ред оста лог,
на ве де но:  „На ма Ср би ма пред сто ји ве ли-
ка бор ба за одр жа ње и бор ба за на ци о-
нал но ује ди ње ње. Не ће мо има ти успе ха
ако се не ис так не за ста ва љу ба ви и сло-
ге”); „О вој нич ком вас пи та њу на ро да”
(1/1910: „... ве ли ке си ле ус пе ле (су) да са-
мо мо мен тал но от кло не рат из ме ђу Кра-
ље ви не Ср би је и Аустри је, а да се он мо-
ра ипак да нас или су тра од и гра ти, јер га у
бу дућ но сти ни ко не ће мо ћи от кло ни ти”);
„Опа сно се ко ло во ди око на ше ку ће”
(23/1910);  „Бал кан ска др жа ва “ (38/1910);
„Бу дућ ност Ср би је” (2/1911); „Рат  се при-
ми че” (4/1911);  „Чу вај мо се из не на ђе ња”
(21/1911);  „По ли ти ка не на си то сти”
(23/1911,. „Ср би у Аустри ји” (32/1911) и
чла нак од ско ро де сет стра ни ца: „Рат нам
је не из бе жан, по бе да нам нео п ход на”
(1/1912), ко ји је пот пи сао Ду шан Ђ. из Кра-
гу јев ца. 

Из нај ду жег члан ка из ове те ма ти ке од
укуп но 12 стра ни ца, ко ји је из ла зио у на-
став ци ма (од бр. 12 до 24/1911) „План гер-
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ИСТРАЖИВАЊА

Војни ветерани и недељник ,,Српска војска“
од 1908. до 1912. године

ЈАЧАЊЕ МОРАЛНЕ 
СНАГЕ ВОЈСКЕ
Принципи на којима опстаје и развија се свака војска и даље су се
афирмисали, али су обогаћивани хуманијим садржајима. Основна
карактеристика прилога о моралној снази је интегративно 
разматрање, а посебно у вези са применом знања у пракси - рату.
Основни захтев, који се често истицао, био је да се морална снага
изграђује и јача стално: у свакој ситуацији, у свакој активности 
и од свих.

ПИШЕ: Велимир ИВЕТИЋ,
пуковник у пензији



ман ски или рат на пра гу” од ђе не рал штаб-
ног пу ков ни ка у пен зи ји Ми лу ти на Г. Ми ш-
ко ви ћа, ви ди се из ван ред но пред ви ђа ње
ауто ра, иако је чла нак пи сан 1909. го ди не.
Чак је од лич но пред ви део др жа ње Сло ве-
на из Аустро-Угар ске пре ма Ср би ји у бу ду-
ћем ра ту. 

Срп ска вој ска у пр вим при ло зи ма не ис-
ти че ди рект но др жав не од но се Ср би је,
већ из но си си ту а ци о не про ме не, ре ле-
вант не за спољ ну по ли ти ку и ја ча ње вој -
ске. То су увод ник бр. 15/1909. (по во дом
са ве та Евро пе у ве зи Бо сне и Хер це го ви-
не); увод ник „Збли же ње Ита ли је и Ру си је”
(42/1909), под ли стак „Од бра на Ин ди је на
Бал ка ну” и увод ник „Иде ја о бал кан ском
са ве зу” (47/1909) где се по др жа ва та иде -
ја, али ис ти че да то тре ба би ти у пр вом ре-
ду вој ни са вез. 

Ме ђу др жав ни од но си 
Ср би је
На ред не две го ди не Срп ска вој ска из но-

си ди рект не кри ти ке и пред ло ге у ве зи са
спољ ном по ли ти ком. У увод ном ко мен та-
ру „Шта че ка Ср би ју и срп ску вој ску по сле
кра ље ве по се те ру ском ца ру?” (12/1910)
за кљу чу је се „да Ср би ја и ње на вој ска не
мо гу од Ру си је оче ки ва ти ни до би ти оно
че му смо се до пре крат ког вре ме на мо гли
још и на да ти... на по сао ви др жав ни ци и
по ли ти ча ри, дај те нам мо гућ ност да у
пред сто је ћем окр ша ју са не при ја те љем
на шим из ве де мо 300 хи ља да ва ља но
спрем них бо ра ца... а по сле на ше по бе де
ја ви ће се но ви при ја те љи. Он да ће и вред-
ност на ша те жњом па да ти на кан тар ре ал-
не европ ске по ли ти ке...„Слич ни су увод ни-
ци: „Бал кан ски са вез” (15-16/1919); „По се-
та прин ца Изе ди на” (19/1910 – о од но си ма
са Тур ском); „Ба ро ме тар ско ста ње у вој -
сци” (30/1910); „Ен гле ско – не мач ко ри вал-
ство” (34/1910); „Осврт на спољ не при ли-
ке на Бал ка ну” (37/1910); „Да ли Мла до-
Тур ци на ги њу Не мач кој” (41/1910); „Дан це-
ро ва вој но по ли тич ка сту ди ја” (43/1910);
„Вој ска ћу ти, али осе ћа” (15/1911) у ко јем
оштро, а де ли мич но оправ да но,  кри ти ку је
кра ље ва пу то ва ња у стра не зе мље, с тим
да је по ву кла кри ти ку пред ви ђе ног па од-
ло же ног пу то ва ња кра ља у Пе шту уз из но-
ше ње опа сно сти за Ср би ју (стр.116); „Бал-

кан ска фе де ра ци ја” (18/1911); „Ма ро кан-
ско пи та ње” (32/1911); „Ср би ја и си ту а ци ја
у све ту” (36/1911); „Срп ско-бу гар ско збли-
же ње “ (38/1911); „Са пред стра жа”
(43/1911), и др.   

Уну тра шња по ли ти ка 
Ср би је
О уну тра шњој по ли ти ци Ср би је, од ко је

је за ви си ла ње на вој на моћ, би ло је ве о ма
ма ло при ло га у вој ној штам пи, али је за то
био ве ли ки број ста во ва о њој у број ним
дру гим при ло зи ма. Без об зи ра на иде о ло -
шку ори јен ти са ност вој них пи са ца, јед но-
гла сност је би ла еви дент на у зах те ву да
уну тра шња по ли ти ка Ср би је бу де у функ-
ци ји на прет ка, осло бо ђе ња и ује ди ње ња
срп ског на ро да и да је вој ска глав но или
јед но од нај глав ни јих сред ста ва (ин стру-
мен та) др жа ве за оства ре ње тог основ ног
ин те ре са и ци ља. 

Осим Срп ске вој ске, вој на штам па Ср -
би је је од 1903. го ди не об ја вљи ва ла о кра-
љу Пе тру I Ка ра ђор ђе ви ћу и пре сто ло на-
след ни ку Ђор ђу, за тим пре сто ло на след-
ни ку Алек сан дру ис кљу чи во афир ма тив не
при ло ге. И Срп ска вој ска је афир ма тив но
пи са ла о на ве де ним лич но сти ма и функ-
ци ја ма, уко ли ко они ни су не чим по вре ди-
ли ин те рес срп ске вој ске. Из дво ји ће мо са-
мо пр ви афир ма тив ни при лог Срп ске вој -
ске о кра љу, вест „Краљ се прет пла тио на
„Срп ску вој ску” (4/1909).

Пр ви при лог у ко ме си из но се и не га тив-
но сти чла на кра ље ве по ро ди це је увод ник
у бр. 6 од 08.02.1910. „Срп ска вој ска као
ко рек тив”. На по чет ку су из не ти по зи тив ни
при ме ри кра ља, а за тим сум ња у ис прав-
ност кра ље ве од лу ке (уства ри од лу ке Ми-
ни стар ског са ве та) што је си на, бив шег
пре сто ло на след ни ка Ђор ђа упу тио у гар-
ни зон Гор њи Ми ла но вац да оба вља ду ж-
ност пре ма чи ну („... да ли вој ска тре ба да
бу де ко рек тив за прин ца Ђор ђа или екс пе-
ри мент ко ји је по тре бан или ни је вој сци?”).
У увод ни ку бро ја 28/1910. Срп ска вој ска је
бра ни ла прин ца Ђор ђа од на па да из срп -
ске штам пе.

Не ра зу ме ва ју ћи до вољ но циљ зва нич-
них кра ље вих пу то ва ња у ино стран ство
1910. и 1911. го ди не, Срп ска вој ска га је
кри ти ко ва ла што ни је у Пе тро град, Рим и

Па риз по вео и ми ни стра вој ног (9/1910. и
3/1911).  

Не мо же мо од го во ри ти шта је био мо тив
са др жа ја увод ни ка „Вр хов но ко ман до ва ње”
(СВ, 17/1909) у ко јем се ис ти че да сва ка вој -
ска и у ми ру мо ра да има вр хов ног ко ман-
дан та и да је нај бо ље да то бу де вла дар. Да
ли ано ним ни и ве о ма обра зо ван аутор ни је
знао са др жај чл. 46 Уста ва Кра ље ви не Ср -
би је из 1903. („Краљ је вр хов ни за по вед ник
све зе маљ ске си ле”) или је хтео, што је нај -
ве ро ват ни је, да под се ти кра ља на од го вор-
не оба ве зе као вр хов ног ко ман дан та, с об-
зи ром на то да је краљ већ три ме се ца ку-
по вао Срп ску вој ску.

Ми ни стар ски са вет 
и На род на скуп шти на 
Ср би је 
Срп ска вој ска обра ћа ла  су се увод ни-

ци ма Вла ди и На род ној скуп шти ни као
„нај од го вор ни јим др жав ним чи ни о ци ма”
кри ти ка ма и зах те ви ма у ве зи са ја ча њем
вој не мо ћи др жа ве. Она је оштри цу кри ти-
ке усме ри ла пре ма Вла ди, с об зи ром на то
да су „рат на и вој на по ли ти ка де ла Вла де”
(38/1909). Из два ја мо још два увод ни ка у
ко ји ма је оштри је кри ти ко ва на Вла да. У
бр. 3/1910 по ста вља се пи та ње „Да ли нам
је по треб на ова ква вој ска” и упу ћу је се, по-
ред оста лог, по ру ка Вла ди да ра ди у ин те-
ре су др жа ве и на ро да, а не „пр вен стве но
пар тиј ског”. У увод ни ку „Ср би ја и си ту а ци -
ја у све ту” (бр. 36 од 20. 10. 1911.) за кљу-
чу је се: „Ду жност је срп ске Вла де: да тра-
жи Ср би ји са ве зни ка и да по вра ти у вој сци
ред, сло гу и мо рал, ако не ми сли мо да Ср -
би ја у на сту па ју ћим до га ђа ји ма из гу би
сво ју са мо стал ност”.

Срп ска вој ска је ре а го ва ла у бро ју
7/1908 на број не кри ти ке гра ђан ске штам-
пе на ра чун ми ни стра вој ног, ге не ра ла (вој -
во де) Сте пе Сте па но ви ћа, по себ но због
пен зи о ни са ња по је ди них офи ци ра „по ути-
ца ји ма ра зних не слу жбе них чи ни ла ца”.
Ре а го ва ње је би ло у прав цу сми ри ва ња
„по ма ло уз бу ње ног” јав ног мње ња и да се
са че ка вре мен ска дис тан ца ка ко би се ви-
де ло да ли је јав ност у пра ву. Ге не рал Сте-
па но вић је дао остав ку на ду жност ми ни-
стра вој ног, а Срп ска вој ска је на кон два
да на у бро ју 9-10/1908. из но си ла штет ност
че стих про ме на ми ни ста ра вој них. То је
исто по но ви ла и у на ред ном бро ју (1/1909)
и ар гу мен то ва но до ка за ла да у Ср би ји ми-
ни стар вој ни мо ра би ти спо соб но вој но, а
не ци вил но ли це. 

Срп ска вој ска је пре ко пи са ма чи та ла ца
об ја ви ла ви ше кри ти ка ми ни ста ра вој них:
тро ше нов ча на сред ства за пре ме шта је, па
не до ста је за уна пре ђи ва ње офи ци ра; по-
све ти ли се на о ру жа ва њу но вом ар ти ље ри -
јом, а за бо ра ви ли на љу де; пен зи о ни са ња
спо соб них пот пу ков ни ка и др. Је дан стал ни
са рад ник Срп ске вој ске хва лио је ми ни стра
пу ков ни ка Ми хај ла Жив ко ви ћа што је вр шио
смо тре вој ске (32/1909), а ни је из не то да
због то га ни је при су ство вао сед ни ца ма Вла-
де. Пу ков ник Или ја Гој ко вић био је, без спо-
ми ња ња, ме та оштрих кри ти ка у два увод-
ни ка. У бр. 5/1911 ми ни стар се кри ти ку је
што је у го во ру не тач но из нео да је вој ска
спрем на да ре а гу је на евен ту ал ну опа сност,
а у бр. 7/1911 ин ди рект но се убра ја у оне
ми ни стре ко ји се „хва та ју све га и сва че га,
чи ме би хте ли да до ка жу сво ју моћ ум ну и
знан стве ну бр зо па да ју, не учи нив ши мно го
да би на род срп ски што бо ље и ви ше вој -
нич ки спре ми ли”.
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На ,,ме ти“ вој не штам пе био је и вој во да Сте па Сте па но вић
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О
феномену Косова у српству, косов-
ском завету, видовданској етици и са-
мом Косовском боју, писали су са на-

учног, историјског, религијског и филозоф-
ског аспекта бројни наши и страни аутори
светског угледа и гласа.

Већина од њих феномен Косова насто-
јала је анализирати објективно и најчешће
као универзалну појаву, која је значајна не
само за српски народ, него и шире, за
укупну хришћанску цивилизацију и култу-
ру Европе.

Међутим, неки аутори, међу којима на-
жалост, и припадници српског народа, ни-
су разумели или нису хтели да дубље са-
гледају суштину и трајну универзалну
вредност феномена Косова у српству (Ко-
совског завета и видовданске етике). Они
су овој појави прилазили прагматично и
крајње упрошћено као једном од историј-
ских догађаја који имају пролазну вред-
ност. А неки су злонамерно, тенденциозно
и потцењивачки косовски феномен сма-
трали обичним митом, упроштено га сво-
дећи на Косовску битку 1389. Они сматра-
ју да је косовска трагедија, погибија цвета
младости и српског племства 1389, прера-
сла у митоманију смрти, односно да су Ср-
би једини народ на свету који слави свој
пораз и масовно изгинуће. Оваква тумаче-
ња која су доминирала за време комуни-
стичке власти имају, поред осталог, злона-
мерне политичке и идеолошке циљеве да
би се обезвредила окосница српске наци-
оналне патриотске свести, и оно што је ве-
ковима српска национална светиња. 

Шта је у главама оних 
којима је слободарство 
највиша вредност
„Косовски завет није филозофија пора-

за и смрти. Тај завет је створен у народу
који је имао снаге да пораз призна, али да
се никада не помири с понуђеном чињени-
цом да је у томе и његов крај“, написао је
Радован Самарџић („Косовско опредеље-
ње“, СКЗ, Београд, 1990, стр. 58). Дакле,
то није слављење пораза већ страдања
учињеног свесно и намерно како би се
смрћу за идеју сама идеја сачувала од
смрти, како би се смрћу за идеју она обе-
смртила. Идеја „царства небеског“, идеја
је вечне слободе, слободе која се не по-
клања, већ се до ње стиже „борбом непре-
станом“, мучеништвом и жртвом. Срби се
нису предавали након пораза у Косовској
бици, већ су битку пренели на виши духов-
ни план. 

„У свом опредељењу на Косову за Цар-
ство небеско српски је народ испољио
свој хришћански православни идентитет.
То косовско опредељење Србаља поста-
ло је историјска судбина тог народа јер је
пресудно одредило свенародно понаша-
ње у кључним моментима тешке али
славне српске историје“ (Атанасије Јеф-
тић: „Свети Сава и косовски завет, СКЗ,
Београд, 1992, стр. 237).

Након трагичних искустава, која смо до-
живели током последњих двадесет и не-
што година, за жаљење је да таквих и
сличних тумачења има и данас код не ма-
лог броја српских интелектуалаца и поли-

тичара. Реномирани интелектуалац, врсни
новинар и уредник Милорад Вучелић се
поводом тога с правом пита: „Одакле та
потреба српским модерним политичарима
да се упорно спрдају са небеском Србијом
и Лазаревим избором. Ко их то и где нау-
чи?! Нема школе и куће у којој се то могло
научити. Школа стварно није магаре, како
би рекли у Херцеговини, а важи подједна-
ко и за Топлицу и за Шумадију и за било
који део српства. Актуелно схватање ре-
алности које демонстрирају наши полити-
чари је афирмација рајинског потчињава-
ња и стога је више него отужно, када се
они питају шта је у главама оних којима је
слободарство највиша вредност.” 

Колевка и срце српске 
државности
Косово је 200 година пре Косовске бит-

ке 1389. било не само наша духовна ко-
левка, него колевка и срце српске држав-
ности. Пуна два века Немањићи су на Ко-
смету имали преко десет престоних места
(Призрен, Приштина, Пећ...), што је више
него у било ком делу Србије и српских зе-
маља после Косовске битке 1389.

Многе су се битке и бојеви одиграли на
Косову, али српски народ памти само ону
која се догодила у уторак 28 (15) јуна на
Видовдан 1389. И турски историчари дају
већи значај Косовској бици него Бици на
Марици 1371. где је прегажена тада најја-
ча хришћанска снага у југоисточној Евро-
пи. 

Много пре Косовске битке, на Косову је
била већина српских културноисторијских
споменика који представљају бисере срп-
ског градитељства, уметности и културе.
Данас су неки од њих заштићени од УНЕ-
СКО-а као светске вредности и уврштене
су у светску баштину културе (Пећка па-
тријаршија, Високи Дечани, цркве Богоро-
дица Љевишка и Грачаница). У повељи ко-
ја се налази у Високим Дечанима („Дечан-
ска повеља”) пише да је у 14. веку на Ко-
сову живело 98 одсто српског православ-
ног становништва.

Када је у питању сама Косовска битка
1389, погибија кнеза Лазара и највећег де-
ла елитне српске војске, српски народ,
предвођен својом православном црквом
као трајним ослонцем, је од почетка Лаза-
рево жртвовање схватао као својеврсно
жртвовање за Божију правду, православну
веру, слободу и част народа и отаџбине и
као пример како се ваља жртвовати за те
идеале. Све до данашњих дана то је усме-
но, писмено, а нарочито преко епске пое-
зије и гусала преношено и усађивано у
свест и психу свим генерацијама Срба као
косовски завет и видовданска етика. Пре-
ношено је са колена на колено Лазарево
приклањање „Царству небескоме”, њего-
ва чувена клетва и витешка етика жртво-
вања за узвишене идеале своје вере, сло-
боде и части народа ( „за крст часни и сло-
боду златну”). Током историје та су схва-
тања и примери косовских јунака (Милош
Обилић и други) дубоко ушла у свест и ду-
шу сваког национално и духовно освешће-
ног Србина као трајни етички и витешки
постулати. Тим примером вековима су се
напајали наши нараштаји, што је и допри-
нело да српски народ опстане кроз своју
бурну историју и да у правом смислу те ре-
чи постане историјски народ. Косовски за-
вет и видовданска етика су тако постали
својеврсно јеванђеље српског народа. 

О феномену Косова и косовском завету

ЗА КРСТ ЧАСНИ 
И СЛОБОДУ ЗЛАТНУ

Идеја „царства небеског“, идеја је вечне слободе, слободе која се
не поклања, већ се до ње стиже „борбом непрестаном“,

мучеништвом и жртвом. Срби се нису предавали након пораза у
Косовској бици, већ су битку пренели на виши духовни план. 

Газиместан је поприште чувене битке и место ходочашћа слободара
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Све су наше јуначке 
песме о Косову
Две године после Косовске битке Срп-

ска православна црква је прогласила кне-
за Лазара за свеца. Жртвовање кнеза Ла-
зара за Божију правду, хришћанску веру и
част свога народа у историји хришћанске
цивилизације остаће као јединствен при-
мер духовне победе хришћанске цивили-
зације. Ради тога многи косовску битку
третирају као судбоносну Армагедон бит-

ку (Откровење Јованово 16-18, Библија) и
упоређују је са битком у Термопилском
кланцу (480. године прије нове ере), бит-
ком код Поатиеја (732 године) и Куликов-
ским пољем 1380. 

Наша народна епска поезија, без прем-
ца у свету, је на префињен и симболичан
начин опевала косовску трагедију (Косов-
ски циклус епских песама – „Косовијада”)
и преселила је у легенду. 

Академик и пјесник Рајко Петров Ного,
један од најбољих живих познавалаца на-
ше епске народне поезије и феномена Ко-
сова, је написао: „Све су наше јуначке пје-
сме о Косову, оне преткосовске косово
слуте, оне послије косово памте као усуд-
но мјесто са којег се из моћи и сјаја нема-
њићког падало у таму ропства. Уз гусле је
јуначка пјесма косовску битку била пет вје-
кова. Гусларев сан о слободи и јесте небе-
ско царство. Оно није на небу већ у поези-
ји“ И додаје „наша повјесница и народна
пјесмарица окупила се у јединствену рап-
содију. Стожар те рапсодије је: „на убаву
на пољу Косову – грдном судилишту – ка-
ко вели Његош...“

Ного, луцидно, истиче стихове чија ак-
туелност је убитачно очигледна: 

„Цареви се отимљу о царство,
међусе се  хоће да поморе,
злаћенима да пободу ножи“.
И пророчки констатује: „Ови су стихови

јамачно пролог косовској трагедији и „по-
шљедњем“ времену. Закон је погажен,
силни од силнијих у цркву коње нагоне и
канџијама читају књиге староставне. Са
немоћним свирепи, а пред моћним пони-
зни ови су бабови чауши и звекири, достој-
ни вјесници надолазеће „тмуше азијат-
ске...

„Илијада је значајна по свом широком
епском оквиру, по љепоти описа, грандио-
зности и херојству јунака који су личили
боговима или су сами богови, али су њени
основни мотиви отимачина, увријеђено са-
мољубље, подлост и преваре (Владимир
Ћоровић, Историја Срба, Октоих Подгори-
ца, 2005, стр.301), док су у нашем епском
косовском циклусу основни мотиви свесно

жртвовање за идеале хришћанске божије
правде, слободе и витешког људског до-
стојанства. 

Витешки кодекс људског 
живљења
Многи блистави умови света: Гете, бра-

ћа Грим, Герхард Геземан и бројни други
научници, књижевници, историчари и фи-
лозофи, дивили су се и диве се лепоти и
универзалним етичким порукама, вите-
шком кодексу људског живљења, жртво-
вању за узвишене идеале, подношењу му-
ка у ропству и преживљавању српског на-
рода у скоро немогућим условима за жи-
вот, што је садржано у нашој епској поези-
ји која се пева уз гусле. 

Наше епске песме када описују историј-
ске догађаје су у основи тачне. Када им се
отклони песничка форма, остаје чиста
историја. Стихована историја. Историч-
ност је у свим нашим епским песмама ва-
жнија од поетичности и поетичне фразе.
Српски народ од своје епске песме тражи
да чује истину, моралну и витешку поуку, а
не забаву. Ради тога се епска песма када
се пева уз гусле или се рецитује, пажљиво
слуша у потпуној тишини (попут симфониј-
ског концерта). Када су у питању други ин-
струменти и песме које се уз њих певају,
слушаоци неретко запевају заједно са пе-
вачем (певачима). То нити је могуће нити
дозвољено када гуслар пева епску песму. 

Владимир Ћоровић као косовски завет
наводи следеће речи кнеза честитога: „Бо-
ље нам је у подвигу смрт, него ли са сти-
дом живот. Боље нам је у борби примити
смрт од маља, него ли дати плећа не-
пријатељима нашим. Много смо живели
за свет (на свету), стога се потрудимо
за кратко да поднесемо подвиг страдал-
нички, да поживимо вечно на небесима.”

А славни косовски витезови су му одго-
ворили, као и безброј пута касније многи
српски јунаци приликом одбране своје ве-
ре, државе и слободе: „Нећемо штедети
наше животе, ако треба умрећемо за
отачаство наше. Принесимо себе Богу
као живу жртву…. Не поштедимо живот
наш, да живописан образац после овога
будемо другима” (Владимир Ћоровић:
„Историја Срба” Октоих, Подгорица, 2005,
стр. 301)

Косовски завет трајно је присутан и уре-
зан у свест српског народа као свето пре-
дање. Без тог завета Срби би изгубили
идентитет и не би постојали као Срби. 

Koсовски завет и уопште косовски фе-
номен у српству, без обзира на разна обја-
шњења и претензије појединих аутора да
ове феномене апсолвирају, и даље остају
нека врста мистичне тајне увијене у ениг-
му. Они су истовремено опомена свима
који силом оружја покушавају наметнути
другима своје вредности, начин живота и
веровања.

И данас национално и духовно осве-
шћени Срби било где да живе у себи носе
косовски завет. У противном, престали су
да буду Срби. 

Вукота Вртикапа

Приказ Боја на Косову

Речи које опомињу и обавезују цео народ 



Д
а на 07. 9. 2016. го ди не ми је од у-
зе та сло бо да кре та ња због по ли-
циј ске „ма ри це“, ко ја је би ла пар-

ки ра на ис пред су да у Мла де нов цу.
Тра жио сам по моћ пред сед ни ка су да
и јав ног ту жи о ца, уме сто то га до био
сам ба ти не од по ли ци је. Све то је по-
сма трао рад ник обез бе ђе ња. Са сви-
ме ти ме су упо зна ти пред сед ник оп-
шти не Вла дан Гли шић, ко ман дир по-
ли ци је Иван Па вло вић и но ви јав ни ту-
жи лац мр Иван Ко на тар. Да ли је у ре-
ду да се та ко по сту па са чо ве ком од
75 го ди на ко ји је, при том, имао мо ж-
да ни удар?“ – сто ји на на слов ној ФБ
фо то гра фи ји ад ми ра ла у пен зи ји Ду-
ша на Ра ки ћа из Мла де нов ца. Исте
ове на во де је Ра кић по но вио и у раз-
го во ру за сајт Mladenovac Info

Ин ци дент се до го дио 7. сеп тем бра
2016. го ди не, ка да је Ра кић ко ји се
кре тао уз по моћ шта ка био оне мо гу-
ћен да на ста ви кре та ње тро то а ром у
ули ци Алек сан дра Обре но ви ћа, ис-
пред Пре кр шај ног су да у Мла де нов цу,
због пар ки ра не по ли циј ске „ма ри це“.
Ра кић је због то га ушао у про сто ри је
су да, где је по ку шао да се жа ли на за-
те че ни про блем, ода кле је ка ко ка же
из ба чен од стра не обез бе ђе ња. Убр зо
за тим, два уни фор ми са на ли ца су му
ис пред су да, где је остао да про те-
ству је, за тра жи ла лич на до ку мен та.
Ра кић твр ди да је од био да се ле ги ти-
ми ше јер ни је ви део пло чи це са име-
ни ма и ка пе на гла ва ма тих уни фор-
ми са них ли ца ма да, ка же, прет по ста -
вља да су би ли по ли цај ци. У из ја ви за
Мла де но вац Ин фо ад ми рал Ра кић да-
ље твр ди да су му та ли ца, због од би -
ја ња да се ле ги ти ми ше, ци ти ра мо: „на
си лу из ву кла шта ке из ру ку, ста ви ла
му ли си це и од ву кла га по ули ци до
по ли циј ског ауто мо би ла, ко јим су га
по том од ве зли у ПС Мла де но вац“.

У из ве шта ју ле ка ра спе ци ја ли сте
ко ји је то га да на, 7. 09. 2016. го ди не
пот пи са ла др Дра га на Не дић из Хит не

слу жбе мла де но вач ког До ма здра в-
ља, а у ко ји је ре дак ци ја пор та ла
Mladenovac Info има ла увид, из ме ђу
оста лог сто ји: „Од ви дљи вих по вре да
хе ма то ми там но – пла во љу би ча сте
бо је на на дла ни ца ма – по два хе ма то-
ма у пре де лу ко ре на пал ца и на сре-
ди ни на дла ни це де сно и ле во у пре -
де лу сре ди не до руч ја. У пре де лу руч-
них згло бо ва све тло цр ве ни хе ма то ми
и огре бо ти не тра ка стог из гле да“ У из-
ве шта ју се по ми њу и хе ма том де сног
ла кат ног згло ба и огу љо ти на на пред-
њој стра ни ле ве пот ко ле ни це.

Због на ве де ног ин ци ден та, Пре кр -
шај ном су ду у Мла де нов цу је са мо пет
да на на кон ових де ша ва ња сти гао За-
х тев за по кре та ње пре кр шај ног по-
ступ ка про тив Ду ша на Ра ки ћа од стра-
не МУП РС, ПУ за град Бе о град, ПС
Мла де но вац због из вр ше ног пре кр ша -
ја из чла на 29 став 1 тач ка 6, За ко на о
лич ној кар ти. Као све док, по зван је
Иван Ко ва љев, рад ник обез бе ђе ња у
су ду. Још је дан Зах тев за по кре та ње

пре кр шај ног по ступ ка про тив Ду ша на
Ра ки ћа, а по во дом ин ци ден та од 7. 09.
2016, под нет је овај пут од стра не Ос-
нов ног јав ног ту жи ла штва у Мла де-
нов цу, на осно ву чла на 127 став 2 тач-
ка 2, За ко на о пре кр ша ји ма, 31. 10.
2016. го ди не. На на ред на три ро чи ш-
та, ко ја су одр жа на 21. 12. 2016, 24. 1.
2017. и 07. 3. 2017. по ја вљу је се оп ту-
же ни Ду шан Ра кић са бра ни о цем и на
пр вом ро чи шту (21. 12. 2016.) све док
Иван Ко ва љев док се, у свој ству све-
до ка, по ли цај ци Злат ко Ми лој кић и Зо-
ран Ба ба ра дић, ко ји су уче ство ва ли у
ин тер вен ци ји  7. 9 .2016. го ди не ни су
ода зва ли на на ред на два са слу ша ња.

Ко ва љев је, из ме ђу оста лог, по све-
до чио да је Ра кић од био да се ле ги ти-
ми ше, а на пи та ње бра ни о ца окри в-
ље ног ка ко су окри вље ног од ве ли до
по ли циј ских ко ла, све док од го ва ра:
„да су га по ли цај ци из ме ђу се бе ухва-
ти ли ис под ми шке, је дан с јед не стра-
не, дру ги с дру ге и од ве ли у во зи ло и
ста ви ли на зад ње се ди ште, при че му
је шта ке но сио у ру ци...“, пи ше у За пи -
сни ку о са слу ша њу све до ка.

На дру га два са слу ша ња, на ко ји ма
се не по ја вљу ју у свој ству све до ка по-
ли цај ци Злат ко Ми лој кић и Зо ран Ба-
ба ра дић, бра ни оц окри вље ног тра жи
да суд об у ста ви по ступ ке ко ји се во де
про тив окри вље ног и да, ци ти ра мо:
„не по кло ни ве ру ис ка зу све до ка Ива-
на Ко ва љев јер је исти не и сти нит“
Бра ни лац у на став ку до да је: „Из при-
ло же не до ку мен та ци је про из и ла зи и
да су по ли циј ски слу жбе ни ци на не ли
те ле сне по вре де окри вље ном кри тич-
ном при ли ком“, сто ји у За пи сни ку о са-
слу ша њу све до ка одр жа ном 24. 1.
2017. го ди не.

Ад ми рал Ду шан Ра кић је 1992. био
на чел ник Шта ба Рат не мор на ри це у
Кум бо ру. Као ми ни стар од бра не Ре пу -
бли ке Срп ске Кра ји не, 29. мар та 1994.
го ди не, тач ни је у ра но ју тро 30. мар та,
пот пи сао За гре бач ки спо ра зум о пре-
ки ду ва тре из ме ђу Хр ват ске и пред-
став ни ка по бу ње них Ср ба. Ка ко се на-
во ди у зва нич ним спи си ма, „у име срп -
ске стра не спо ра зум је пот пи сао кра -
ји шки ми ни стар об ра не ад ми рал Ду-
шан Ра кић, а у име Хр ват ске Хр во је
Ша ри нић”. По сле тач но 23 го ди не од
пот пи си ва ња За гре бач ког спо ра зу ма,
ад ми рал Ра кић, са да пен зи о нер без
јед не но ге, сам и у ко ли ци ма, дао је
ин тер вју за пор тал Mladenovac Info у
ко јем је из ме ђу оста лог ре као: „Дао
сам мно го за Ср би ју, ни сам за слу жио
да ме са 75 го ди на као псе то ву ку по
ули ци”.

Текст: Пре драг Алек сен дрић

Фо то: mladenovacinfo.рс/ар хи ва
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ДРУГИ ПИШУ

(Не)слобода кретања 

АДМИРАЛ 
ДУШАН РАКИЋ:
,,НИСАМ ПСЕТО
ДА МЕ ВУКУ 
ПО УЛИЦИ“

Ча сно је оба вљао све вој не 
ду жно сти: кон тра ад ми рал 

у пен зи ји Ду шан Ра кић



Н
и је реч о 30 ру ских тен ко ва Т-72 ко је
оче ку је мо да до би је мо као до на ци ју
из Ру си је, већ о 30 срп ских тен ко ва Т-

55, ко је ће мо ми по кло ни ти Ира ку као наш
до при нос бор би про тив ИД-а. На и ме, та ко
су ја ви ле аген ци је из Ва шинг то на са ме ђу-
на род ног ску па по све ће ног бор би про тив
свет ског те ро ри зма. Ср би ја до ни ра 30 тен-
ко ва Ира ку.

По зна ју ћи ирач ку вој ску, то је скро ман
број тен ко ва на по клон.

За пра во, ни сам упо знат о ка квом је то
по слу, или до на ци ји реч. Је ли то у ве зи с
не ким бу ду ћим на шим из во зом оруж ја у
Ирак по прин ци пу „ви на ма до ни рај те ово,
а ми ће мо да ку пи мо оно“?

Ср би ја је пре ско ро де сет го ди на, на на-
го вор Аме ри ка на ца, опро сти ла Ира ку дуг
од не ких 700 ми ли о на до ла ра, исти на, по -
сле то га смо до би ли од ре ђе не по сло ве
око из во за на о ру жа ња у Ирак, опет уз до з-
во лу Аме ри ка на ца. Али ни сам си гу ран да
је то би ло у вред но сти од 700 ми ли о на до-
ла ра, ко ли ко је от при ли ке из но сио опро ш-
те ни дуг Баг да ду. Из ме ђу оста лог, Ирак је
ку пио и 20 на ших школ ских ави о на „ла ста-
95“, што је би ла и пр ва про да ја тих ави о на
у ино стран ству.

Да кле, во лео бих да знам да ли на ша
до на ци ја од 30 тен ко ва Т-55, ко ји ће код
нас си гур но би ти и ре мон то ва ни, а не знам
ко пла ћа ре монт, иде ди рект но ар ми ји
Ира ка, или се то од ви ја пре ко не ке по сред-
нич ке ино стра не ком па ни је?

Ис ку ства из БиХ го во ре да су све до на-
ци је на о ру жа ња из БиХ за Ав га ни стан и
Ирак ишле пре ко аме рич ких при ват них
ком па ни ја, ко је су то на о ру жа ње пре у зи-
ма ле без ика кве на док на де и он да јед но-
став но све то про да ле Ав га ни ста ну и Ира-
ку. За пра во, ка да из за пад них ам ба са да у
Са ра је ву до ђе на ре ђе ње за до на ци је на о -
ру жа ња и вој не опре ме, ни ко ни јед но пи-
та ње не сме да из у сти. А де таљ ни ја ана-
ли за по ка за ла би и ко је све од слу жбе ни-
ка ам ба са де у вр ло те сним по слов ним ве-
за ма с од ре ђе ним ком па ни ја ма ко је ли фе-
ру ју до на ци је. Бал кан је ово...

Тен ко ви Т-55 за ирач ку ар ми ју? Ирач ка
коп не на вој ска са да бро ји 54.000 при пад-
ни ка и рас по ла же с укуп но 318 тен ко ва, од
че га је 100 тен ко ва М-1А1 „абрамс“ аме-
рич ке про из вод ње, те 168 ру ских Т-72 и 50
тен ко ва Т-55. Пре ко фир ме „Екс ка ли бур
груп“ на ру че не су и до дат не ко ли чи не по-
лов них тен ко ва Т-72 и бор бе них во зи ла
пе ша ди је БМП-1, та ко да не ви дим не ку ја -
ку, па ни ло гич ну по тре бу да ирач ка ар ми -
ја до би ја, ма кар и бес плат но, по лов не срп -
ске тен ко ве Т-55.

Осим, ако ни је у пи та њу фор му ла: „Ви
Ср би до на ци ју, а ви Ира ча ни ту до на ци ју
мо ра те да пла ти те аме рич кој ком па ни ји.“
Јер, Ирак има па ра за ку по ви ну вр ло мо-
дер ног на о ру жа ња: од САД је по ру че но 36

ави о на Ф-16 у вред но сти од ско ро две ми-
ли јар де до ла ра, од Ју жне Ко ре је 24 ави о-
на ФА-50 у вред но сти од ви ше од ми ли јар-
ду до ла ра, од Ру си је 15 хе ли коп те ра Ми-
28НЕ и 28 хе ли коп те ра Ми-35М, од Че шке
15 школ ских мла зних ави о на Л-159, од
Ита ли је две фре га те...

Бо ра вио сам три пу та у је ди ни ца ма
ирач ке ар ми је у вре ме ирач ко-иран ског
ра та, у пе ри о ду 1983–1988. го ди не. Био
сам у би ци за по лу о стр во Фао на са мом ју -
гу Ира ка, као и у шта бу ко ман дан та 4.
ирач ког кор пу са ге не ра ла Ма хе ра Ра ши-
да. Ле тео сам из Ум Ка сра на ирач ком хе-
ли коп те ру „су пер фре лон“, на о ру жа ном
фран цу ским ра ке та ма „ег зо сет“, у ак ци ју
из ви ђа ња иран ских по зи ци ја на дру гој
стра ни Шат-ел Ара ба. Гле дао сам на
фрон ту код Сла них је зе ра, се вер но од Ба -
сре, ка ко ирач ки вој ни ци оста вља ју тенк Т-
55 у јар ку по ред пу та са мо за то што је пу-
као је дан чла нак на гу се ни ци тен ка. Ка кво
по пра вља ње, до би ће они од мах дру ги
тенк.

Та ко да до бро знам тех нич ку кул ту ру
ирач ке ар ми је. И он да и да нас. Ту ни Мел
Гип сон не би по мо гао. Ипак, то је са да ар-
ми ја ко ја рас по ла же ПВО си сте мом „пан-
цир“, ко ји ми још не ма мо, аме рич ким ра-
ке та ма АГМ-114 „хел фа јер“ и аме рич ким
ла сер ски во ђе ним бом ба ма ГБУ-12 (ми
мо же мо да их ви ди мо са мо на фил му), нај -
мо дер ни јим не мач ким АБХ оклоп ним во-
зи ли ма „фукс“, хе ли коп те ри ма „ка јо ва“ и
тран спорт ним ави о ни ма Ц-130 „хер ку лес“,
ави о ни ма Су-25.

Но, без об зи ра на све то, ирач ка вој ска,
па и вла да, пред стал ним су кул ту ро ло -
шким иза зо ви ма. Ко руп ци ја је сву да при-
сут на, ирач ки офи ци ри че сто се би ра ју по
прин ци пу не по ти зма, про фе си о нал на ети-
ка је сла ба. Ви ше тен ко ва си гур но не ће за-
у ста ви ти сва ко днев не екс пло зи је бом ба-
ша са мо у би ца по Баг да ду, па ни на ших 30
по кло ње них Т-55. Ни НА ТО не ће спре чи ти
на па де ми ли тант них исла ми ста од луч них
да ка зне За пад због оно га што је исто ри ја
учи ни ла му сли ман ском све ту.

Ка да ка жем „исто ри ја“, не ми слим на
фа та ли зам. По што ни ко на За па ду још ни -
је по ште но и искре но од го во рио ка ко се то
сти гло од те ро ри стич ких на па да 11. сеп-
тем бра 2001. до ово га што се са да до га ђа
у Ира ку, Ли би ји, Је ме ну, Си ри ји, па ево и у
Лон до ну. Са мо де ли ми чан од го вор је у ти-
ра ни ји пу те ва и на чи на бор бе про тив те-
ро ри зма. Јер ни јед не ору жа не сна ге у све-
ту не мо гу трај но и ком плет но да ре ше
про блем те ро ри зма.

Баш као што ми је ре као је дан Ира ча нин
2009. го ди не у Баг да ду: „Не пла ши мо се
ми вас. Пла ши мо се ва шег стра ха.“ Док
сам сти гао да му об ја сним да не до ла зим
са За па да, већ је оти шао...

Из вор: По ли ти ка
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ДРУГИ ПИШУ

Пише: 
Мирослав 
Лазански

По клон Ира ча ни ма: тенк Т-55

Овде и данас

СРПСКИ ТЕНКОВИ 
НА ПОКЛОН

Волео бих да знам да ли наша донација од 30 тенкова Т-55 иде
директно армији Ирака или се то одвија преко неке посредничке

иностране компаније?
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СА СВИХ СТРАНА

П
о во дом ме ђу на род ног
пра зни ка же на Оп штин -
ски од бор УВПС у Вра њу

ове го ди не пр ви пут је за сво -
је чла ни це - по ро дич не пен -
зи о не ре, као и за са рад ни це
ко је уче ству ју у ра зно вр сним
ак тив но сти ма ор га ни зо вао
при јем са кок те лом у ре сто -
ра ну ВУ ,,Де ди ње”.

Да ме је до че као вр ши лац
ду жно сти пред сед ни ка Оп Од
Бу ди мир Стри ко вић, са се -
кре та ром и пред сед ни ком Ко -
ми си је за кул тур но-за бав не
ак тив но сти Вла ди ми ром
Бран дом, ко ји је био за ду жен
за ор га ни за ци ју и при пре му
осмо мар тов ског дру же ња.

Стри ко вић је по здра вио
при сут не го шће, че сти тао им
пра зник и под се тио на чи ње -
ни це из исто ри је, а за тим су
при јат ној ат мос фе ри он и се -
кре тар уру чи ли по јед ну цр ве -
ну ру жу и скро ман по клон
при пад ни ца ма леп шег по ла,
по же лев ши им до бро здра -
вље, дуг жи вот и лич ну и по -
ро дич ну сре ћу, чи ме су ле пу
ат мос фе ру учи ни ли још при -

јат ни јом. То се ви де ло на за -
до вољ ним ли ци ма при пад ни -
ца леп шег по ла, али и на ли -
ци ма чла но ви ма Оп штин ског
и Над зор ног од бо ра Оп штин -
ске ор га ни за ци је ко ји су та ко -
ђе, уче ство ва ли у при јат ном
осмо мар тов ском дру же њу.

Су срет је за вр шен уз швед -
ски сто и при јат но ме ђу соб но
ћа ска ње ко је је тра ја ло око
три са та, са же љом да се на
овај на чин скре не па жња су -
пру га ма пре ми ну лих пен зи о -
не ра, ко је су пре жи вља ва ле
све те шко ће ко је пра те вој -
нич ки по зив, да ни су за бо ра -
вље не, те да ово дру же ње
убу ду ће бу де тра ди ци о нал но
и још ма сов ни је.

На ред них да на, чла но ви
Оп штин ског и Над зор ног од -
бо ра, сва ки у свом ре јо ну, по -
се ти ли су чла ни це - по ро дич -
не пен зи о не ре (њих 35) ко је
из здрав стве них и дру гих
објек тив них раз ло га ни су би -
ле у мо гућ но сти да се ода зо -
ву про сла ви, уру чи ли им
скро ман по клон и че стит ку.

В. Бран да

Осмомартовско дружење

ПО КАРАНФИЛ НА ДАР

Г
рад ски од бор УВП Кру ше вац, ор га ни зо вао је по во дом Да на
же на дру же ње за при пад ни це леп шег по ла – по ро дич не пен -
зи о нер ке. Скром но, али до сто јан стве но у про сто ри ја ма ци -

вил них пен зи о не ра, обе ле жен је и ове го ди не тај пра зник.По зи -
ву се ода зва ло ви ше од три де сет же на. Пред сед ник ГрОд Ду -
шан Са мар џић са чла но ви ма ГрОд, по бри нуо се за при јат но дру -
же ње же на, а ка ран фи ли, че стит ке и же ље за до бро здра вље,
дуг жи вот, лич ну и по ро дич ну сре ћу, при јат ну ат мос фе ру учи ни -
ли су још при јат ни јом.Чла но ви ОпОд УВП Кру ше вац по се ти ли
су осо бље Гар ни зон ске ам бу лан те у ка сар ни „Цар Ла зар“ у Кру -
шев цу и при пад ни ца ма леп шег по ла, уз при год не по кло не, че -
сти та ли пра зник. У по по днев ним ча со ви ма чла но ви ОпОд по се -
ти ли су де се так же на, ко је из здрав стве них раз ло га ни су мо гле
да се ода зо ву про сла ви.И ове го ди не же на ма из ме сних од бо ра
Тр сте ник, Алек сан дро вац, Брус, Вар ва рин и Ћи ће вац, по штом
су упу ће не че стит ке. По сред ством РТК Кру ше вац 7. и 8. мар та
свим же на ма Град ске ор га ни за ци је УВП Кру ше вац, че сти тан је
пра зник, та ко да ни јед на при пад ни ца леп шег по ла ни је би ла за -
бо ра вље на.                                                     мр А. Си мо нов ски

Помен стрељанима у Шицари

БЕСМРТНА ДЕЛА 
РОДОЉУБА

П
ре 75 го ди на, ка да је це ла Евро па дрх та ла пред фа ши стич ком
Не мач ком, на Бал ка ну се по бу ни ла јед на ма ла др жа ва – Ју го -
сла ви ја. Нај пре се на бунт по ди гла Ср би ја. На род Ср би је, са

он да шњом КПЈ, ско јев ском ор га ни за ци јом и број ним ро до љу би ма
ни је се пре да вао. Та да се од мах кре ну ло са ор га ни за ци јом на ро да
за бор бу про тив оку па то ра за сло бо ду. Све што се де ша ва ло у он -
да шњој Ју го сла ви ји, по чи ња ло је у Ср би ји. Та ко је у Бе о гра ду, по -
чет ком ју ла 1941. го ди не, Пар ти ја до не ла од лу ку о ди за њу устан ка.
И од мах је, у Бе лој Цр кви, од јек ну ла уста нич ка пу шка. У сеп тем бру
исте го ди не одр жа но је вој но по ли тич ко са ве то ва ње ко ман да на та
пар ти зан ских је ди ни ца. По че ли су ши ром Ју го сла ви је да се ор га ни -
зу ју пар ти зан ски од ре ди. Ме ђу пр ви ма осно ва ни су Ва љев ски пар -
ти зан ски од ред и Ма чван ски пар ти зан ски од ред. У дру гим кра је ви ма
зе мље то се до го ди ло ма ло ка сни је. С ци љем да се угу ши бун тов на
Ср би ја, од Шап ца је кре ну ла Пр ва не при ја тељ ска офан зи ва. На све
стра не мла ди вр ше ди вер зи је, све са ци љем да успо ре кре та ње не -
при ја те ља. Пр ва осло бо ђе на те ри то ри ја у зе мљи и на Бал ка ну би -
ла је Ужич ка ре пу бли ка.

Да би све то спре чио, не при ја тељ је пред у зео низ бру тал них ме ра
ка ко би ура зу мио бун тов нич ки на род. Ор га ни зо вао је ви ше ма сов -
них стре ља ња ста нов ни штва, по пут оних у Кра гу јев цу и Кра ље ву,
за тим „Кр ва ви марш” од Шап ца до срем ског се ла Ја рак. И ка да по -
сле све га ни је до био же ље не ре зул та те, до но си у исто ри ји не за бе -
ле же ну од лу ку: за сва ког по ги ну лог Нем ца стре ља сто ти ну не ви них
гра ђа на, за ра ње ног ‒ пе де сет.

Ак тив но сти про тив не при ја те ља ор га ни зо ва ла је КПЈ, а из вр ши о -
ци су ве ћи ном би ли ско јев ци. У Ма чви, ка сни је и у Бе о гра ду, нај по -
зна ти ја ско јев ка би ла је сту дент ме ди ци не Ве ра Бла го је вић. Она је
за сво је де ло ва ње пре и у по чет ку ра та у окви ру СКОЈ-а, иако ни је
до че ка ла ту по част, 1953. го ди не про гла ше на за на род ног хе ро ја.

По во дом го ди шњи це стре ља ња те хе ро и не Дру гог свет ског ра та,
18. мар та у Ши ца ри, у Кле нач ком ата ру, одр жа но је се ћа ње и по мен
Ве ри и свим не ви но стре ља ним гра ђа ни ма, а би ло их је из ме ђу 1200
и 5000. По мен су за јед нич ки ор га ни зо ва ли СУБ НОР Ша бац и Кле -
нак, СПС и Ме сна за јед ни ца Кле нак, а сво јим уче шћем тај до га ђај
уве ли ча ли су при пад ни ци Вој ске Ср би је, пред став ни ци гра да Шап -
ца, СУБ НОР-а Бо га тић, Ру ме и вој ни пен зи о не ри. У де ле га ци ји УВП
би ли су Ми лан Бр кић, Рад ми ла Ко са но вић и Сло бо дан Мар ко вић. 

Ме ђу пр ви ма при сут не је по здра вио и о Ве ри Бла го је вић го во рио
пред сед ник ГО СУБ НОР Ша бац Вла ди мир Нин ко вић. Сви они на нај -
бо љи на чин осли ка ли су лик Ве ре Бла го је вић. На спо мен-обе леж је
по ло же но је де се так ве на ца и бу ке та све жег цве ћа, мeђу ко ји ма и
ве нац УВП Ша бац.

Све ча ност је по бро ју при сут них, око сто ти ну гра ђа на, би ла ре ла -
тив но скром на. По оно ме што је ре че но о Ве ри и оста лим не ви но
стре ља ним ро до љу би ма би ла је ве ли чан стве на, баш она ко ка ко за -
слу жу је Ве ра и дру го ви стре ља ни у Ши ца ри.

По мен су, ре ци то ва њем нај бо љих пе са ма Де сан ке Мак си мо вић,
укра си ли уче ни ци ОШ „23. ок то бар” из Клен ка.

Сте ван Сто ја но вић

Дан жена у Врању

ПОЧЕТАК ТРАДИЦИЈЕ
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СА СВИХ СТРАНА

К
а да слу жбе но или при ват но
кро чи те у кан це ла ри ју се кре -
та ра Град ског од бо ра УВПС

Пи рот, пот пу ков ни ка у пен зи ји
Дра га на Жи ва но ви ћа, сти че те
ути сак да се на ла зи те у ка квом
ет но му зе ју.

У очи ће вам па сти ви ше од
600 фла ши ца пи ћа, ле по сре ђе -
них и не ко ли ко ико на, па се мо -
жда мо же кон ста то ва ти по оној
на род ној ‒ ка кав до ма ћин та ква
ку ћа.

Дра ган Жи ва но вић, ко ји и ина -
че во лон тер ски оба вља ду жност
се кре та ра, схва тио је да сре ди -
на – кан це ла ри ја у ко јој ра ди нај -
ма ње три пу та сед мич но, а по
по тре би и че шће, пру жа зна ча -
јан ам би јент, та ко да про ве де но
вре ме у кан це ла ри ји тре ба учи -
ни ти што леп шим и при јат ни јим.

Жи ва но ви ћа смо за те кли не -
дав но док је до пу ња вао сво ју ко -
лек ци ју, ужи ва ју ћи у њој и тру де -
ћи се да што леп ше из гле да, за
ње га и за сва ко га ко до ђе слу -
жбе но или при ват но. Уоста лом,
чу ли смо од ње го вих ко ле га из
вре ме на вој ни ко ва ња, да је он и
у слу жби био рев но стан у ра ду и
да је и та да ужи вао у ле по ти
сво је рад не про сто ри је и оне у
ко јој су се оку пља ли вој ни ци.

У кан це ла ри ји Жи ва но ви ћа
на мер ник го то во оба ве зно бу де
за ди вљен пре ле пим ам би јен том
ви ше ко лек ци ја. Са са ку пља -
њем ко лек ци је фла ши ца по чео
је 1992. го ди не. Узор му је био

те ча Или ја. Кад год би ми се пру -
жи ла при ли ка, он је сво ју ко лек -
ци ју обо га ћи вао но вим екс по на -
ти ма. Сте као је и но ва по знан -
ста ва и при ја тељ ства у Ср би ји и
ино стран ству. Кон так ти ра са ко -
лек ци о на ри ма из Бе ло ру си је,
Ма ке до ни је, Швај цар ске, Не -
мач ке...

Од ла ском у пен зи ју 2015. го -
ди не ни је се мо гао по ми ри ти са
пра зним пен зи о нер ским да ни -
ма. Јед ног да на ре шио је да се -
би при ба ви ма ши ну за гра ви ра -
ње. Пр во је на оп ште за до вољ -
ство ње го ве по ро ди це из гра ви -
рао на ста клу ико ну Све тог Ни -
ко ле. А он да, као по не ком не пи -
са ном пра ви лу, кре нуо је да ље:
ко ри сте ћи бо је за ста кло, по чео
је да бо ји ико не. Та ко да нас ње -
го ву и про сто ри ју пред сед ни ка
удру же ња кра си ве ли ки број
ико на. У ре ла тив но крат ком пе -
ри о ду ура дио је ви ше од 50 ико -
на. Да ри вао их је цр ква ма Све ти
Са ва у Ве ли ком Јо ва нов цу и
Све ти Ни ко ла у Круп цу код Пи -
ро та. 

О се кре та ру Дра га ну Жи ва но -
ви ћу, пред сед ник Град ског од бо -
ра УВПС Пи ро та Да ра ган Пе тро -
вић крат ко је ре као: Жи ва но вић
је пре све га из ван ре дан чо век
ко ји уме да ра ди са љу ди ма. Он
је унео пу но све жи не и кре а тив -
ност у ра ду. Ство рио је ам би јент
ко ме се ди ве чла но ви на шег
удру же ња и сви по се ти о ци.

Сте во Па на ки јев ски

Обраћање генерала у пензији 
Јеврема Цокића ,,Војном ветерану“

ПРИЗНАТО АЛИ НЕОСТВАРЕНО
ПРАВО

К
ао це ње ном и ра до чи та ном гла си лу вој них пен зи о не ра „Вој -
ни ве те ран” у име чла но ва по ро ди ца па лих бо ра ца и сво је
име, обра ћам Вам се с мол бом за по моћ у оства ри ва њу бо -

рач ког и ин ва лид ског пра ва, пу тем об ја вљи ва ња при ло же ног
члан ка о чи ње њу ви ше го ди шње не прав де.

Ти ме би сте над ле жне и од го вор не др жав не и ло кал не ин сти ту -
ци је и ор га не из вр шне вла сти под ста кли на по што ва ње Уста ва и
за ко на и на од го вор но из вр ша ва ње ду жно сти и оба ве за, а на ма
по мо гли у окон ча њу хро нич ног про бле ма.

Као до каз осно ва но сти тек ста по ну ђе ног члан ка, уз при ло же но
ре ше ње о свој ству рат ног вој ног ин ва ли да и од го во ра Упра ве ЈКП
„Ин фо стан”, из ло жио сам по те шко ће и раз ло ге ис по ље не у мом
слу ча ју не у спе шног ре ша ва ња овог про бле ма.

Од лу ка ма и уред ба ма Скуп шти не гра да Бе о гра да о утвр ђи ва -
њу ка те го ри ја ко ри сни ка ко ји пла ћа ју суб вен ци о ну це ну гре ја ња,
по ред оста лих гра ђа на об у хва ће ни су рат ни вој ни ин ва ли ди (РВИ)
и по ро ди це па лих бо ра ца ра та, ко ји су оства ри ли то свој ство као
уче сни ци у ору жа ним ак ци ја ма по сле ав гу ста 1990. го ди не, ко ји -
ма и сам при па дам.

Из ме на ма и до пу на ма по ме ну тих од лу ка и до не тим уред ба ма и
за кључ ци ма, РВИ и по ро ди це па лих бо ра ца ра та за др жа ва ју пра -
во на суб вен ци ју на гре ја ње, ина че сма ње ног из но са са 50% на
30% (од апри ла 2014. го ди не). Ме ђу тим, по чет ком 2011. го ди не
јед ном бро ју по ро ди ца па лих бо ра ца и РВИ, ме ђу ко ји ма сам и ја,
то пра во је уки ну то из на ма не по зна тих раз ло га? Ти ме је учи ње на
не прав да, чи је мо рал не, па и ма те ри јал не по сле ди це сно си мо
већ пу них шест го ди на!

У на сто ја њу да про блем ре ши мо ре дов ним за кон ским пу тем ни -
смо ус пе ли, јер смо од над ле жних до би ја ли од го во ре по оној на -
род ној из ре ци „бри го мо ја пре ђи на дру го га” у сти лу да до тич на
ин сти ту ци ја „ни је над ле жна” или да од го вор но ли це „ни је до ступ -
но”?

На усме не и пи сме не зах те ве над ле жним ин сти ту ци ја ма Упра -
ве гра да и Оп шти не Сав ски Ве нац за до би ја ње зва нич ног ре ше -
ња у за кон ској фор ми (као управ ног ак та) о уки да њу пра ва на суб -
вен ци ју гре ја ња, Упра ва ЈКП „Ин фо стан” не зва нич но је од го ва ра -
ла да по сту па по на ло гу Упра ве Гра да као сво јој над ре ђе ној ин -
сти ту ци ји.

На кон жал бе Ди рек то ру ЈКП „Ин фо стан” због не до но ше ња ре -
ше ња, усле дио је од го вор ак том у сло бод ној фор ми, што ни је у
скла ду са ЗУП, уз об ја шње ње да је то ме раз лог чи ње ни ца да смо
за гре ја ње при кљу че ни на то пла ну у ка сар ни Топ чи дер, ко ја ни је
при вред на ор га ни за ци ја. Уства ри, Упра ва ЈКП „Ин фо стан” упор но
од би ја да до ста ви ре ше ње о уки да њу суб вен ци је, ко је би се ко ри -
сти ло у управ ном по ступ ку као ре дов ном прав ном ле ку.

С об зи ром на то да тро шко ве гре ја ња ко ри сни ци пла ћа ју ЈКП
„Ин фо стан”, пи та ње је ка кве ве зе ин ди ви ду ал ни ко ри сник услу га
има са вој ном и то пла ном? По сле ди це евен ту ал ног спо ра из ме ђу
Упра ве гра да и ЈКП „Ин фо стан” са Ми ни стар ством од бра не не
мо гу и не сме ју сно си ти гра ђа ни, јер они не уче ству ју у од лу чи ва -
њу ко ће их гре ја ти.

Чла но ви по ро ди ца па лих бо ра ца и ја лич но, као РВИ, осе ћа мо
се не за шти ће ним, по ни же ним и не моћ ним, јер као гра ђа ни у сво -
јој др жа ви до жи вља ва мо и тр пи мо не прав ду. Не мо же мо да ре -
ши мо про блем ко ји нам је на мет нут од стра не нео д го вор не би ро -
крат ске ад ми ни стра ци је. Не мо же мо чак ни до ћи до зва нич ног до -
ку мен та са обра зло же њем не по што ва ња за ко ном при зна тог ста -
ту са ко ри сни ка и кр ше ња да тих пра ва, а ка мо ли њи хо вих оства -
ре ња!

Да кле, у Ср би ји про кла мо ва ној устав но-прав ној и на исти ни и
прав ди за сно ва ној др жа ви, очи глед но је у пи та њу се лек тив на и
дис кри ми на тор ска по ли ти ка у при ме ни Уста ва, за ко на и по зи тив -
них спи са, крај ње нео д го вор но по на ша ње и са мо во ља ин сти ту -
ци ја и ор га на из вр шне вла сти и не по што ва ње уста вом за га ран то -
ва них људ ских пра ва, ко ја по је ди нац че сто не мо же да оства ри.

Сто га као од ба че ни и из дво је ни од оста лих ко ри сни ка зах те ва -
мо ис пра вља ње учи ње не не прав де и вра ћа ње на сна гу пра ва ко -
ри шће ња по пу ста за гре ја ње од 30%, као и сви оста ли ко ри сни ци
ко ји ни су на сло ње ни на вој ну то пла ну. Рат ни вој ни ин ва лид ге не -
рал-пу ков ник у пен зи ји

Је врем М. Цо кић

Секретар Градског одбора 
УВПС Пирот Драган Живановић

ЧОВЕК ОД УГЛЕДА 
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СА СВИХ СТРАНА

П
ре ли ста ва ју ћи ста ре књи ге на и ђох на
фо то гра фи ју на чи ње ну дав не 1958. го -
ди не у До му вој ске у Да ни лов гра ду.

На фо то гра фи ји су под о фи ци ри тог гар -
ни зо на, по нос и ди ка вој ске и ли је пе мла до -
сти. Би ли смо као бра ћа, као јед на по ро ди -
ца. Ко њи ма смо 1. ма ја пре ска ка ли пре по -
не на ста ди о ну „Искре”, игра ли фуд бал за
свој клуб „Ар ти ље рац”, так ми чи ли се у би -
ли ја ру, су бо том ор га ни зо ва ли плес у До му
вој ске а сви ра ли су на ши вој ни ци.

У овом гар ни зо ну смо од ра ста ли, ста са -
ва ли, ко ман до ва ли. Сво је вој ни ке из у зет но
смо во ље ли, ци је ни ли, вас пи та ва ли и учи -
ли вој нич ким вје шти на ма.

Слу шао сам број не при че о вој ном дру -
гар ству. При чао ми ђед и отац. У вој ној шко -
ли ‒ та ко ђе.

У ра то ви ма је дру гар ство по себ но ва жно.
При сје ти мо се Ко лу ба ре, Це ра, Мој ков ца,
Та ра бо ша, Со лун ског фрон та, Су тје ске,
Бит ке за ра ње ни ке.

Тај фе но мен, вој нич ко дру гар ство, у ра ту
је не вје ро ват но чвр сто. Ги не друг за дру га,
ди је ли се ци га ре та, пар че хље ба, чу ту ри ца
во де. Ко ли ко дру гар ство тра је? Ду го, ду го ‒
до кра ја жи во та.

Дру го ви на фо то гра фи ји жи ве у свим кра -
је ви ма не ка да шње Ју го сла ви је, али одр жа -
ва мо ве зу и чу ва мо дра ге успо ме не из вој -
нич ког жи во та.

Је дан сам од нај ста ри јих из те ге не ра ци је
под о фи ци ра. Жи вим у Под го ри ци. Из у зет но

во лим дру же ње,
љу де око се бе али
и то по ве сво је ар -
ти ље ри је. Ре дов но
при су ству јем по ча -
сним паљ ба ма,
она кви ма ка кве
сам не ка да спро -
во дио. Ре дов но по -
сје ћу јем ка сар ну у
Да ни лов гра ду, уз
не из о став но фо то -
гра фи са ње по ред
сво јих то по ва.

Сва ке го ди не у
ок то бру ор га ни зу -
јем дру же ње ар ти -
ље ра ца да ни лов град ског гар ни зо на. У
Удру же њу вој них пен зи о не ра Цр не Го ре
при пре ма се мо но гра фи ја о тој ар ти ље риј -
ској је ди ни ци. Из штам пе ће иза ћи у ок то -
бру ове го ди не.

За ни мљив је од нос вој ни ка и офи ци ра
ре зер вног са ста ва ко ји су у то ку ра та би ли у
тим је ди ни ца ма. По се до ва ли су ви со ки па -
три от ски од нос пре ма до мо ви ни и дру го ви -
ма.

Био сам про шле го ди не У Бе о гра ду и ка -
да сам до шао у по шту да за ми је ним 50
евра, чо вјек сред њих го ди на та ко ђе је за ме -
нио ва лу ту и за мо лио ме да при че кам. По -
ми слио сам да је, мо жда, нов ча ни ца фал -
си фи кат. Он је иза шао, вој нич ки по здра вио,

за гр лио и про го во рио: „Код Вас сам 1963.
го ди не слу жио вој ску у Да ни лов гра ду у ми -
но ба цач кој ба те ри ји. Хва ла Вам за све!” Био
сам из не на ђен и ис пу њен не ким див ним за -
до вољ ством што сам при па дао та квој вој -
сци.

Пре по ру чу јем на шим мла дим стар је ши -
на ма да се у овом вре ме ну оту ђе но сти, дро -
ге, кри ми на ла и не мо ра ла, зду шно ба ве
сво јом ча сном про фе си јом и да вој ни ке вас -
пи та ва ју на тра ди ци ја ма на ших ра то ва и
ње гу ју злат но вој нич ко дру гар ство ко је вој -
ни ке хра бри у љу тим бор ба ма и ја ча мо рал
је ди ни це.

По здра вљам све жи ве дру го ве са ове фо -
то гра фи је а пре ми ну лим ‒ вјеч на сла ва.

Ра ди во је Здрав ко вић

Н
е дав но ус по ста вљен кон -
такт са Клу бом пен зи о не -
ра уну тра шњих по сло ва у

Шап цу на до гра ђен је уче шћем
вој них пен зи о не ра на њи хо вој
го ди шњој скуп шти ни. У пр вим
раз го во ри ма из ра же на је же ља
за са рад њом, јер обе ор га ни за -
ци је има ју при ли чан број слич -
них пи та ња око ко јих мо гу да
са ра ђу ју. 

Раз го во ре су у име вој них
пен зи о не ра Шап ца во ди ли
пред сед ник Гр Од Ђор ђе Мом -
чи ло вић и се кре тар Ми лан Бр -
кић, а у име Клу ба пен зи о не ра
СУП-а пред сед ник Жи во рад
Га ло нић. 

На го ди шњој скуп шти ни Клу -
ба пен зи о не ра уну тра шњих по -
сло ва гест ус по ста вља ња са -
рад ње по здра вљен је апла у -
зом. Та ко су вој ни пен зи о не ри
у свој го ди шњи план ак тив но -
сти уне ли још јед ну став ку - са -
рад ња са Клу бом пен зи о не ра
уну тра шњих по сло ва, што зна -
чи да ће убу ду ће мно ге за јед -
нич ке ак тив но сти би ти ма сов -
ни је и са др жај ни је.

С. Сто ја но вић

Живот режира догађаје

ЖАР ВОЈНИЧКОГ ДРУГАРСТВА

УВП Шабац

САРАДЊА СА
ПЕНЗИОНЕРИМА

ПОЛИЦИЈЕ 

Aктивности МО УВП Батајница

НЕГОВАЊЕ 
ТРАДИЦИЈА НОР

П
ре ма  Пла ну ра да ме сне ор га ни за ци је УВП
Ба тај ни ца за 2017. го ди ну,  у окви ру са рад -
ње са МО СУБ НОР ве за ном за обе ле жа ва -

ње зна ме ни тих до га ђа ја и би та ка из Дру гог свет -
ског ра та, пред став ни ци вој них пен зи о не ра Дра -
гош Бад њар, Ре фик Спа хић, Слав ко До ше но вић,
Са во Бо гу но вић и Ра до мир То шић, 12. апри ла
при су ство ва ли су све ча но сти обе ле жа ва ња го -
ди шњи це про бо ја Срем ског фрон та код Ши да и
ода ла по шту бор ци ма ко ји су да ли жи во те то ком
за вр шних опе ра ци ја  за осло бо ђе ња  Ју го сла ви -
је од не при ја те ља и до ма ћих из дај ни ка.

Ор га ни зо ван је од ла зак ауто бу сом до ме ста
на ко јем је обе ле же но по при ште чу ве не бит ке,
за јед но са чла но ви ма МО СУБ НОР Ба тај ни ца.
Ба тај ни ча ни су при су ство ва ли по ла га њу ве на ца
на спо мен-обе леж је у Ада шев ци ма и тра ди ци о -
нал ном на род ном збо ру.

Пред став ни ци два удру же ња по се ли ли су и
раз гле да ли стал ну по став ку Му зе ја Срем ског
фрон та , а по том кра ће вре ме бо ра ви ли у Ши ду,
где су и ру ча ли.

Тај ми ну ли 12. април са исто риј ског, ху ма ног и
ро до љу би вог гле ди шта, оста ће за пам ће ње као
је дин стве на и по мно го че му исто риј ска бор ба
на ших на ро да у Дру гом свет ском ра ту про тив
фа ши зма и до ма ћих из дај ни ка.

Из све га ово га про ис ти че же ља и им пе ра тив
жи во та да се ви ше ова ко не што ви ше ни ка да не
по но ви. 

Р. Спа хић



И
з гра ђен је у бро до гра ди ли шту „Бро до -
тех ни ка“ у Бе о гра ду за по тре бе Реч не
рат не фло ти ле Ју го сло вен ске рат не

мор на ри це и, под име ном „Мо та ји ца“, по -
ри нут у ду нав ске во де 14. де цем бра 1976.
го ди не. У опе ра тив ну упо тре бу ушао је 31.
ја ну а ра 1997. го ди не и још увек, под са да -
шњим име ном „Ти тел“, бес пре кор но из вр -
ша ва за дат ке на срп ским плов ним реч ним
то ко ви ма и ка нал ској мре жи.

То ком че тр де се то го ди шње опе ра тив не
упо тре бе, ми но ло вац је пло вио под за ста -
ва ма че ти ри др жа ве, Со ци ја ли стич ке Фе -
де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је, Са ве -
зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, Др жав не За -
јед ни це Ср би је и Цр не Го ре и Ре пу бли ке
Ср би је. Из вр ша вао је број не зна чај не и ра -
зно вр сне за дат ке на ре ка ма и ка на ли ма,
уче ство вао на ви ше ме ђу на род них ве жби,
на ар ти ље риј ским га ђа њи ма брод ским на -
о ру жа њем. За око шест хи ља да рад них
са ти ори ги нал них мо то ра пре пло вио је ви -
ше од 61 хи ља де ки ло ме та ра (пут од око
1,5 оби ма Зе мљи не ку гле), об у чио мно -
штво па нон ских мор на ра, и из не дрио број -
ни офи цир ски и под о фи цир ски ка дар Реч -
не фло ти ле. 

Са ко манд ног мо ста ко ман до ва ло је де -
сет ко ман да на та, од пр вог, по руч ни ка кор -
ве те Ми ле та Па ри по ви ћа, пре ко по руч ни -
ка кор ве те Ива на Кла ри ћа, пот по руч ни ка
Не џа да Ду до је ви ћа и Зо ра на Јан ко ви ћа,
по руч ни ка фре га те Ма риа Бог да но ви ћа,
по руч ни ка кор ве те Вла да на Ни ко ли ћа, Ду -
ша на Ри сти ћа, Сло бо -
да на Ше бе за, Ми ло ра -
да Те ша но ви ћа, до са -
да шњег Алек сан дра
Ка ла би ћа.

-Има се ћа ња и успо -
ме на и ова квих, и она -
квих. Ипак вре ме чи ни
сво је, па оста ну са мо
она ле па. Ру жна се, и
ако их је би ло, за бо ра -
ве. По ста ром мор на -
рич ком оби ча ју за ко -
ман дан та реч ног ми но -
лов ца 332 по ста вљен
сам та да ка да је у бе о -
град ском бро до гра ди -
ли шту „Бро до тех ни ка“
по ста вље на ко би ли ца
бро да. Kако смо та да
би ли сви по но сни на
тај наш, но ви брод. Био
је та ко до бар да смо га
про да ва ли и Ма ђа ри -
ма, и Ира ча ни ма. Дра -

го ми је да је мо ја „Мо та ји ца“, са да „Ти тел“,
до жи ве ла ове го ди не. Па са мо сам ја, пло -
ве ћи на њој, на пра вио око 14 хи ља да ки -
ло ме та ра. Пло ви ло се стал но, Ду на вом,
Са вом, це лом њи хо вом плов ном ду жи ном
у он да шњој Ју го сла ви ји. То су, ваљ да као
и са да, нај леп ши тре ну ци за мор на ра. - с
по ма ло се те ка же са да вој ни ве те ран, пен -
зи о ни са ни по руч ник бој ног бро да Па ри по -

вић, ко ме је, у име је ди ни це на упри ли че -
ној скром ној ро ђен дан ској про сла ви нај -
ста ри јег срп ског ми но лов ца у упо тре би,
ко ман дант Пр вог реч ног од ре да Реч не
фло ти ле ка пе тан фре га те Ро мео Гр бо вић
уру чио скром не по кло не

Бу ди мир М. ПО ПА ДИЋ
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СА СВИХ СТРАНА

ШЕСТ МИ НО ЛО ВА ЦА 

За по тре бе не ка да шње Реч не рат не
фло ти ле Ју го сло вен ске рат не мор на -
ри це у бро до гра ди ли шту „Бро до тех ни -
ка“ у Бе о гра ду, под раз вој ном ши фром
С-25/Б-47, из гра ђе но је шест реч них
ми но ло ва ца ти па 331 кла се „Не штин“,
уве де них у упо тре бу од 31. мар та
1975. до 29. ју на 1979. го ди не. Бро до -
ви су но си ли име на РМЛ-331 „Не -
штин“, РМЛ-332 „Мо та ји ца“, РМЛ-333
„Бе ле гиш“, РМЛ-334 „Бо сут“, РМЛ-335
„Ву че дол“ и РМЛ-336 „Ђер дап“.

У упо тре би, у са ста ву Пр вог реч ног
од ре да са да шње Реч не фло ти ле оста -
ла су три, 332 са но вим име ном „Ти -
тел“, 335  са но вим име ном „Апа тин“ и
336 „Ђер дап“.

Пр ви ко ман дант
реч ног ми но лов ца
332 Ми ле 
Па ри по вић са 
ко ман дан том 
Пр вог реч ног 
од ре да ка пе та ном
фре га те Ро ме ом
Гр бо ви ћем и 
са да шњим 
ко ман дан том 
ми но лов ца 
по руч ни ком 
кор ве те 
Алек сан дром 
Ка ла би ћем 

Реч ни ми но ло вац
332 на ве жби 

Четири деценије речног миноловца 332

БРОД СЛАВЉЕНИК
Борба против положених мина на водним путевима, полагање

минских препрека, тегљење пловних објеката, превожење,

патролирање, извиђање и бродска ватрена подршка снагама

Копнене војске, данас представљају основне задатке и намену

брода који је у четири деценије свакодневне употребе претрпео

модификације и осавремењавања 



С
рем ски фронт се свр ста ва у јед ну од
нај ва жни јих и нај те жих опе ра ци ја На-
род но о сло бо ди лач ке вој ске Ју го сла-

ви је. По свом стра те шком по ло жа ју био је
од из у зет ног зна ча ја у за вр шним опе ра ци -
ја ма за ко нач но осло бо ђе ње Ју го сла ви је.
По себ но и за то што је пред ста вљао део
са ве знич ког фрон та ко ји се фор ми рао та-
ко што је на де сном кри лу, у Ма ђар ској, во-
ди ла бор бе Цр ве на ар ми ја, а на ле вом
кри лу ан гло а ме рич ке сна ге (на фрон ту у
Ита ли ји). 

Нем ци су фор ми ра ли Срем ски фронт.
Ге не рал Мак си ми ли јан де Ан ге лис, ко ман-
дант не мач ке 2. оклоп не ар ми је, на ре дио
је да 24. сеп тем бра 1944. го ди не поч ну ра-
до ви на уре ђи ва њу по себ них по ло жа ја у
Сре му – по ду би ни око 100 ки ло ме та ра –
од Ру ме до Вин ко ва ца. На том про сто ру
Нем ци су убр за ним тем пом из гра ди ли се-
дам уза стоп них ли ни ја, фор ти фи ка циј ски
уређених за од бра ну и шра фи ра ли њи хо-
ва име на: бра он, зе ле на, жу та, цр на, цр -
ве на, ни бе лу шка, и на кра ју опет зе ле на
ли ни ја. Основ ни циљ тих од брам бе них ли-
ни ја био је да за шти те из вла че ње гру пе
ар ми ја „Е“ из Грч ке до ли ном Ибра, по том
Сан џа ка и Дри не, ка ко би се про би ле пре-
ко Са ве на те ри то ри ју Хр ват ске. 

Све те ли ни је Нем ци су бра ни ли, по не-
кад их на пу шта ли, па вр ши ли про тив на па-
де. Фронт је тра јао чи та ву по ло ви ну го ди-
не, тач ни је 172 да на. На ше сна ге (Пр ви
про ле тер ски и Вој во ђан ски кор пус) су то-
ком но вем бра и пр вих да на де цем бра по-
ти сну ли Нем це до иза Ши да и до пру ге
Вин ков ци – Брч ко. Ме ђу тим, Нем ци су из-
вр ши ли и два сна жна про тив на па да. Пр ви
по чет ком ја ну а ра 1945. и дру ги по чет ком
дру ге по ло ви не тог ме се ца.

21. ди ви зи ја  на пр вом уда ру
Не ма ца

У пр вој по ло ви ни де цем бра 1944. го ди-
не сна ге НОВ су про др ле ду бо ко у не мач-
ку од бра ну – од Ши да, па у се ла: Ни јем ци,
Ком пле тин ци и Оток, ко ји се на сла њао на
же ле знич ку пру гу Брч ко-Вин ков ци. Том
пру гом су се по вла чи ле сна ге не мач ких
Ар ми ја „Е“. Пру га је де ли мич но по ки да на,
али су је Нем ци по пра вља ли. Да би је са -
чу ва ли, Нем ци су из са ста ва Гру пе ар ми ја
„Е“ из дво ји ли две ја ке ди ви зи је: 7.СС
„Принц Еуген“ и 41. пе ша диј ску ди ви зи ју
да би од ба ци ли на ше је ди ни це и за шти ти-
ли пру гу. Та гру па ци ја, оја ча на са 25 тен-
ко ва, 3. ја ну а ра 1945. го ди не на па ла је по-
ло жај на ше 21. ди ви зи је. Не мач ки удар
био је из не на дан и си ло вит и 21. ди ви зи ја
је пре тр пе ла ве ли ке гу бит ке у по вла че њу.
Пре ма јед ном не мач ком из ве шта ју, за ро б-
ље ни бу гар ски вој ник (ра ни је су на тим по-
ло жа ји ма би ле и бу гар ске сна ге), дао је по-
да так Нем ци ма да се вр ши сме на је ди ни-
ца на по ло жа ју, па су Нем ци ис ко ри сти ли
тај тре ну так и из не на ди ли 21. ди ви зи ју ко -
ја је у то вре ме вр ши ла пре о ру жа ње је ди-
ни ца (при ма но ру ско оруж је, уме сто не-
мач ког). У то ку јед ног да на Нем ци су за у -
зе ли се ла Ком пле тин це и Ни јем це и из би-
ли на ре ку Бо сут. 

Два де сет пр ва ди ви зи ја пре тр пе ла је
стра хо ви те гу бит ке: 182 мр тва, 308 ра ње-
них и 315 не ста лих (мно ги су се ка сни је
вра ти ли у је ди ни це). Због пре тр пље них гу-
би та ка и не буд но сти по сле тог из не над ног
не мач ког про тив на па да, сме њен је Штаб
21. ди ви зи је. У тој бор би ко ман дант ди ви-

зи је пу ков ник Ми ло је Ми ло је вић (ме сец
да на ра ни је про гла шен за на род ног хе ро -
ја) при ско чио је у стре љач ки строј са про-
тив тен ков ском пу шком и био ра њен, а
ипак сме њен и он и ко ме сар ди ви зи је пот -
пу ков ник Мла ден Ма рин. 

Ка да је овај не мач ки про дор за у ста -
вљен, на фрон ту је на ста ло за тиш је, ко је
је по тра ја ло ско ро две сед ми це. Ме ђу тим,
не мач ко ко ман до ва ње је при пре ма ло опе-
ра ци ју ши ро ких раз ме ра, ско ро дуж це лог
фрон та. Вр хов ни штаб и Ко ман да 1. ар ми -
је, ту не мач ку на ме ру ни су от кри ли на вре-
ме. Вр хов ни ко ман дант Ти то, са не ко ли ко
чла но ва Вр хов ног шта ба, 16. ја ну а ра, дан
пре но вог не мач ког на па да, по се тио је
Срем ски фронт. У шта бу 5. кра ји шке ди ви-
зи је Ти то је пи тао ко ман дан та ге не ра ла
Ми лу ти на Мо ра чу ода кле оче ку је не мач ки
мо гу ћи на пад, а ко ман дант је од го во рио –
да на пад нај ве ро ват ни је мо же би ти из ве-
ден се вер ним де лом фрон та, пре ма То-
вар ни ку и Ло ва су. Ти то је са мо до дао да се
тре ба чу ва ти не мач ких из не на ђе ња. 

„Зим ска олу ја“ 
са три ди ви зи је

Али, опе ра ци ју „Зим ска олу ја“ Нем ци су
по че ли већ су тра дан у зо ру 17. ја ну а ра, си-
ло ви тим уда ром са три ја ке ди ви зи је у пр -
вом еша ло ну. На пад је био то ли ко јак да је
не при ја тељ у то ку тог да на за у зео: То вар-
ник, Мо хо во, Ло вас, Шид ске Ба нов це и
Ила чу. У та квој си ту а ци ји но ћу из ме ђу 17.
и 18. ја ну а ра, Ти то је по но во до ла зио на
Срем ски фронт да са Шта бом 1. ар ми је
раз мо три ме ре ко је тре ба пред у зе ти за да-
ље бор бе. По по врат ку у Бе о град де пе-
шом је на ре дио Шта бу 1. ар ми је да пре ду -

зме про тив на пад низ ко му ни ка ци ју Со тин-
То вар ник и по вра ти се ла Опа то вац, Мо хо-
во и Ло вас и на ре дио Шта бу 2. про ле тер-
ске ди ви зи је, ко ја се на ла зи ла на од мо ру у
Бе о гра ду, да уси ље ним мар шем кре не на
фронт. У про тив на па ду, у ко ме је уче ство-
ва ла и на ша ави ја ци ја, не мач ко на ди ра ње
је за у ста вље но, део те ри то ри је по но во је
осло бо ђен, ме ђу њи ма и Шид. Бор бе су
би ле те шке и за и ста кр ва ве, јер се на па-
да ло и да њу и по ме се чи ни, а не мач ка од-
бра на је би ла већ утвр ђе на. Про тив на па -
ди су за у ста вље ни 24. ја ну а ра, па се
фронт ста би ли зо вао и ни је се по ме рао до
12. апри ла, до про бо ја Срем ског фрон та. 

За тиш је у фе бру а ру и мар ту
За тиш је је траја ло два и по ме се ца. Не-

ко ли ко зна чај них до га ђа ја у том пе ри о ду
се до го ди ло. Мар шал Ха ролд Алек сан дер,
ко ман дант са ве знич ких сна га на Сре до зе -
мљу, 26. фе бру а ра по се тио је Срем ски
фронт, где му је до ма ћин био ко ман дант 1.
ар ми је ге не рал-лајт нант Пе ко Дап че вић.
На за вр шет ку по се те, мар шал Алек сан дер
из ја вио је „да је На род но о сло бо ди лач ка
вој ска Ју го сла ви је је ди на са ве знич ка вој -
ска у Евро пи ко јој је по ве рен по се бан
фронт и ко ја во ди са мо стал не опе ра ци је“. 

За тиш је ко је је вла да ло то ком фе бру а-
ра, мар та и де ла апри ла, је ди ни це Ју го-
сло вен ске ар ми је на Срем ском фрон ту ис-
ко ри сти ле су за обу ку но во мо би ли са них
бо ра ца и за ин тен зи ван ин фор ма тив ни
рад. У то вре ме ја сно се на зи рао крај ра-
та. Круп ни по ли тич ки до га ђа ји су се ре ђа-
ли сва ког да на. У је ди ни ца ма су одр жа ва-
не кон фе рен ци је бо ра ца, че та и ба та љо-
на, кул тур не при ред бе за вој ску и на род.
Ме ђу тим ску по ви ма нај зна чај ни ја је пар-
тиј ска кон фе рен ци ја 6. лич ке ди ви зи је ко -
ја је одр жа на 27. фе бру а ра у Ши ду. Њен
зна чај је уто ли ко ве ћи што су јој при су ство-
ва ли Едвард Кар дељ, члан По лит би роа
ЦК КПЈ, Бла го је Не шко вић, се кре тар По-
кра јин ског ко ми те та КПЈ за Ср би ју, Франц
Ле ско шек, се кре тар ЦК КПЈ Сло ве ни је,
Дра ги Ста мен ко вић, се кре тар По кра јин-
ског ко ми те та СКОЈ-а за Ср би ју и Ми јал ко
То до ро вић, по ли тич ки ко ме сар 1. ар ми је.

Ко ји дан по том у Срем ској Ми тро ви ци
одр жа на је кон фе рен ци ја омла ди не Сре-
ма. У ра ду те Кон фе рен ци је уче ство ва ли
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ИСТОРИЈА

ПИШЕ: 
Јован 
Радовановић, 
пуковник 
у пензији, 
историчар 
и књижевник

72. годишњица пробоја Сремског фронта

„ОД ИЛОКА ПА ДО ШИДА,
ТУ СЕ БОРБА 

НЕ ПРЕКИДА...“
Тито је двапут боравио на Сремском фронту за време „Зимске

олује“. Маршал Харолд Александер, командант трупа на фронту у
Италији рекао је: „НОВЈ је једина савезничка војска којој је 
поверен посебан део фронта...“ Пробој Сремског фронта је 

увршћен у једну од најзначајнијих победа Народноослободилачке
војске, односно Југословенске армије и народа Срема, против 
окупатора и за ослобођење од фашизма, за бољи, срећнији 

и праведнији живот.



су и де ле га ти свих бор бе них је ди ни ца са
Срем ског фрон та.

Ду го при пре ман на пад у ци љу про бо ја
Срем ског фрон та по чео је у зо ру 12. апри-
ла. Пре ма од лу ка ма Ге не рал шта ба Ју го-
сло вен ске ар ми је (до не тим на са стан ци ма
кра јем фе бру а ра и од 25. до 27. мар та) од-
лу че но је да се про бој из вр ши ком би но ва-
ним об у хва ти ма ма не вром кри ла и про бо -
јем утвр ђе не зо не. 

Пред про бој Срем ског фрон та фор ми-
ра на је Ју жна опе ра тив на гру па (2. про ле-
тер ска, 5. кра ји шка и 17. ис точ но бо сан ска
ди ви зи ја) под ко ман дом ге не ра ла Пе ка
Дап че ви ћа, ко ја је из Ма чве, од но сно Сем-
бе ри је уда ри ла у ле во кри ло Срем ског
фрон та. Је ди ни ца ма на прав цу глав ног
уда ра – из ме ђу Ду на ва и Са ве, ко ман до-
вао је на чел ник Шта ба 1. ар ми је ге не рал
Ми лу тин Мо ра ча. 

Про бој фрон та уз 
ар ти ље риј ску и ави ја циј ску

по др шку
Ар ти ље риј ска при пре ма про бо ја из вр -

ше на је из 120 ору ђа у тра ја њу од 15 ми-
ну та и авио-при пре ма од два на ле та по 50
ави о на. У јед но вре ме ном на пре до ва њу
свих де ло ва: Се вер не, Сред ње и Ју жне
опе ра тив не гру пе ди ви зи ја и ма не ври ма
не мач ки фронт је сло мљен. У то ку 12. и
13. апри ла осло бо ђе ни су Вин ков ци и Жу-
па ња, а прет ход них да на чи та ва Сем бе ри -
ја и Брч ко, чи ме је опе ра ци ја би ла за вр ше-
на. Не мач ке сна ге су се по вла чи ле на но-
ве од брам бе не ли ни је. За успе шан про бој
Срем ског фрон та, већ су тра дан, Вр хов ни
ко ман дант мар шал Ти то по себ ном на ред-
бом по хва лио је све је ди ни це уче сни це те
опе ра ци је.

У чи та вом тра ја њу Срем ског фрон та (од
23.ок то бра 1944. до 13.апри ла 1945. го ди-
не), пре ма ис тра жи ва њи ма, уз уче шће ис-
то ри ча ра Вој но и сто риј ског ин сти ту та,
пред став ни ка рат них је ди ни ца и ор га ни за-
ци ја Са ве за бо ра ца са те ри то ри је чи та ве
Ју го сла ви је, до шло се до укуп них гу би та-
ка на Срем ском фрон ту (ко ји су име ном и
пре зи ме ном уне ту у „Але ју ча сти“ Спо мен-
обе леж ја „Срем ски фронт“), по ги ну ло је
14.826 бо ра ца и ста ре ши на ЈА, )од ко јих
су 163 Ита ли ја ни), а та ци фра ни је ко нач-

на, за тим 1.046 бо ра ца Цр ве не ар ми је и
630 вој ни ка и ста ре ши на Бу гар ске на род-
не ар ми је. 

Гу би ци по је ди ни ца ма су сле де ћи: из 1.
про ле тер ске ди ви зи је 3.415, из 2. про ле-
тер ске 1.035, 5. кра ји шке 2.262, 6. лич ке
1.733, 11. кра ји шке 726, 17. ис точ но бо сан-
ске 1.445, 21. срп ске 2.212, 22. срп ске 396,
16. вој во ђан ске 125, 36. вој во ђан ске 492,
Срем ске опе ра тив не зо не 122, 42. ма ке-
дон ске 217, 48. ма ке дон ске 197, 2. тен ков -
ске бри га де 71, 1. ко њич ке бри га де 29, из
гру пе ва зду хо плов них ди ви зи ја 20, из ита-
ли јан ске бри га де „Ита ли ја“ 163 бор ца и
ста ре ши на 1.046 бо ра ца Цр ве не ар ми је и
630 бо ра ца и ста ре ши на Бу гар ске на род-
не ар ми је. Нај ва жни ји из вор по да та ка је
пу бли ка ци ја пу ков ни ка Дра го љу ба Тму ши-
ћа, про фе со ра исто ри је.

Но во ком по но ва ни исто ри ча ри
о Срем ском фрон ту

По след њих го ди на, у ра зним пу бли ка ци -
ја ма, но ви на ма, ра диј ски и ТВ ко мен та ри-
ма, па и на стра нач ким ску по ви ма, по ја в-
љу ју се по је ди ни ауто ри ко ји, без ар гу ме-
на та, про ту ра ју при че о стра вич ним по ги-
би ја ма срп ске мла до сти на Срем ском
фрон ту, па да тај фронт чак и ни је био по-
тре бан, јер је све тре ба ло на вод но „пре пу-
сти ти Цр ве ној ар ми ји“. Је дан аутор, на жа-
лост ака де мик, у јед ној хро ни ци, на вео је
да је на Срем ском фрон ту по ги ну ло чак
80.000 бо ра ца, што је не са мо фал си фи-
кат, не го и то тал на глу пост!

Дру га вр ста „кри ти ке“ Срем ског фрон та
су „оце не“ да је у Ср би ји из вр ше на мо би-
ли за ци ја и ма ло лет ни ка за Срем ски
фронт, што та ко ђе пред ста вља кле ве ту.
Мо би ли за ци ја је сте вр ше на, али по про пи-
си ма ко ји су ва жи ли у Кра ље ви ни Ју го сла-
ви ји, зна чи мо би ли за ци ја пу но лет них. И
тре ћа фалш по ја ва ти че се фло ску ле да
су мо би ли са ни бор ци „те ра ни“ од мах на
фронт, без обу ке. И то је фал си фи кат. Но-
ви бор ци су об у ча ва ни основ ним бор бе-
ним рад ња ма пре уво ђе ња у бор бу. Лич но
мо гу то да по све до чим. Кад је по чет ком ја -
ну а ра 1945. го ди не при спео но ви „кон тин-
гент“ мо би ли са них бо ра ца у мо ју 2. про ле-
тер ску бри га ду (та да смо би ли на дво не-
дељ ном од мо ру у Бе о гра ду), Бри га да је
упу ће на на Срем ски фронт (у вре ме не-

мач ке офан зи ве „Олу ја“), а но ви бор ци
оста ли су у Бе о гра ду на обу ци. Та да сам
био је дан од ста ре ши на, ме ђу ко ји ма су
би ли и Ко стја Ђу ра ши но вић, Сте во Цви ја -
но вић, Мех мет Ха џи са и ло вић, да об у чи мо
но ве бор це, па смо по сле ме сец да на до-
шли у Илок у са став Бри га де. На сли чан
на чин ра ди ле су и дру ге је ди ни це. Уоста-
лом, та кви по да ци се мо гу на ћи у „рат ним
днев ни ци ма“ свих је ди ни ца у ко ји ма је за-
бе ле же но све шта је ко ја је ди ни ца ра ди ла
из да на у дан. Раз у ме се, те при пре ме ни-
су тра ја ле, ни ти су мо гле тра ја ти као оне у
мир но доп ским усло ви ма, али основ не
рад ње сва ки бо рац је на у чио пре сту па ња
у бор бе. Од ово га мо же би ти са мо по је ди-
нач них из у зе та ка. Да кле, од го вор но твр -
дим да ни су вр ше не мо би ли за ци је ма ло-
лет ни ка и да су сви мла ди но ви бор ци за-
вр ши ли основ ну бор бе ну обу ку пре уво ђе-
ња у бор бу. 

Мо рам да на гла сим да је у вре ме ну у ко-
ме жи ви мо мно го не га то ра НОБ, па и
Срем ског фрон та о ко ме, опро сти те на из-
ра зу, „ко мен та ри ше“ и „за кљу чу је“ сва ка
шу ша и фал си фи ка тор? Али, то у пра вој
исто ри ји не ће про ћи?!

Тре ба ре ћи да су се на Срем ском фрон-
ту бо ри ле је ди ни це НОВ, од но сно ЈА, из
свих кра је ва Ју го сла ви је: нај ве ћим де лом
срп ске, цр но гор ске, хр ват ске, бо сан ско-
хер це го вач ке, ма ке дон ске, вој во ђан ске и
сло ве нач ке, а и ита ли јан ска бри га да „Га-
ри бал ди“. Ра ме уз ра ме бо ри ли су се:
Мар ко, Јо ван, Сти пе, Ма те, Ју ре, Кон рад,
Ми ло, За ри ја, Ју суф, Слав че, Да на, Мил-
ка, Фра на, Бар ба ра, Ка ча вен да, Фа ти ма...
при пад ни ци свих на ро да Ју го сла ви је. Ра-
то ва ло се у те шким усло ви ма. Бор ци су
све из др жа ли. Ра до ва ли се по бе да ма, ту-
го ва ли за па лим са бор ци ма. Али, чи ни ли
су и под ви ге. Де се ти на бо ра ца 21. срп ске
ди ви зи је ко ју су пред во ди ли бом ба ши Че -
ча рић и Ди мић, про ву кла се у по за ди ну
оку па то ра и у се лу Грк за ро би ла „жи ви је -
зик“ ‒ јед ног не мач ког ма јо ра и јед ног уста-
шу и до ве ла их у Штаб ди ви зи је. Део из ви-
ђач ке че те 1. про ле тер ске бри га де, ка ко је
за пи сао Ши ља Ми ха и ло вић, про ву као се
кроз не при ја тељ ске ли ни је у пар ти зан ско
се ло Срем ске Ла зе, иза фрон та, и у Штаб
до нео ва жне по дат ке о рас по ре ду не при -
ја те ља пред про бој фрон та. У бор ба ма је
уче ство вао и на род Сре ма, ико ји нам је
пру жао оби ла ту по моћ у хра ни, при мао
нас у сво је до мо ве, хра брио нас и во лео
као ро ђе ну де цу. Тај срем ски на род ис пе-
вао је и број не пе сме о бор ци ма, по пут:

Јед но ју тро при је зо ре Ми тро ви ца
Срем ска го ре,

А Ла ћа рак се ло рав но, то по ви ма пре о -
ра но.

Или
Од Ило ка, па до Ши да ту се бор ба не

пре ки да.
Ту ра ту ју љу те зми је про ле тер ске ди-

ви зи је...

Срем ски фронт, због све га то га, пред-
ста вља слав но бо ји ште бо ра ца свих на ро-
да Ју го сла ви је. Про бој Срем ског фрон та
је увр шћен у јед ну од нај зна чај них по бе да
На род но о сло бо ди лач ке вој ске, од но сно
Ју го сло вен ске ар ми је и на ро да Сре ма,
про тив оку па то ра и за осло бо ђе ње од фа-
ши зма, за бо љи, срећ ни ји и пра вед ни ји
жи вот.
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Ју риш бо ра ца 21. ди ви зи је при про бо ју Срем ског фрон та, 12. апри ла 1945. го ди не



З
о о ло ги ја је кр пе ље свр ста ла у
зглав ка ре, кла су арех но и да - па у-
ка чи ја је ка рак те ри сти ка да су гла-

ва и то ракс увек сра сли и да но се
шест па ри екс тре ми те та и то два па ра
усних ко ји има ју де ло ве за гри же ње, а
че ти ри па ра су но жи це за хо да ње. Жи-
ве као па ра зи ти на жи во ти ња ма, чи -
јом се кр вљу хра не и мо гу да се на па -
ја ју у то ли кој ме ри да се њи хо во рас-
те гљи во те ло ја ко над ме. Уз то пре но-
се раз не за ра зне бо ле сти, од ко јих су
по себ но опа сни кр пељ ни ме нон го е це-
фа ли тис (за па ље ње мо зга и мо жда-
них оп ни) и лајм ска бо лест. 

Кр пељ се на ко жи „до ма ћи на” кре ће
нео сет но јер има ја сту чи ће на вр хо ви-
ма пр сти ју, а убод је без бо лан, по што
ње го ва пљу вач ка са др жи не ку вр сту
ане сте ти ка. Кр пељ не „ује да” већ ри-
ли цом, ко ја се ши ри ка да се за ву че
под ко жу, уба да. По сле убо да мо же да
оста не при пи јен за ко жу ви ше да на
док се не на си са кр ви.

За шти та од кр пе ља
Кр пе љи се мо гу на ћи на свим зе ле-

ним по вр ши на ма (шу ме, ли ва де, пар-
ко ви), где су љу ди из ло же ни убо ду тог
па ра зи та. Ме ре лич не за шти те су аде -
кват но обла че ње: но га ви це уву ћи у
ча ра пе, блу зу у пан та ло не, за коп ча ти
краг ну и но си ти ка пу. С об зи ром на то
да је убод кр пе ља без бо лан, оба ве зно
по по врат ку из при ро де пре гле да ти
це ло те ло и оде ћу, а код де це до бро
пре гле да ти ко сма ти део гла ве и врат.
По не кад кр пељ мо же да се уочи тек
по што се на си са кр ви и ја ви упа ла ко-
же.

Од стра њи ва ње кр пе ља је му ко тр-
пан по сао, јер се те ло ла ко ки да, па у
ор га ни зму жр тве оста је гла ва са пред-
њим па ром на гу. Зна чај но је из ва ди ти
га истог да на ка да се за ле пио, да не
би иза звао ком пли ка ци је. Не пре по ру-
чу је се ста вља ње би ло ка квог сред-
ства да би се „ома мио”. Не тре ба га
чу па ти или гње чи ти. Тре ба га ва ди ти
пин це том та ко што се хва та што бли-

же гла ви и ве о ма ла га но окре ће су пр -
от но од кре та ња ка заљ ке на са ту.
Ипак, нај бо ље је обра ти ти се ле ка ру.

Пре но сник за ра зне 
бо ле сти

Кр пељ пре но си лајм ску бо лест, ко ја
је от кри ве на 1975. го ди не у САД. Код
нас и то у Бе о гра ду, ре ги стро ва на је
1987. го ди не. Узроч ник бо ле сти је по-
себ на вр ста бак те ри је ( Bor re lia burg -
do fe ri). Ја вља се од три до три де сет
30 да на од убо да кр пе ља. Пр ви зна ци
су цр ве ни ло на ме сту убо да ко је ли чи
на ме ту и ко је се ши ри ка пе ри фе ри ји

Место је на до дир то пло без бол но и
у рав ни ко же. Де се так да на по ин фи-
ци ра њу, по чи њу симп то ми ко ји ука зу ју
на грип: гла во бо ља, ма лак са лост, бол
у згло бо ви ма и ми ши ћи ма, гро зни ца,
итд.

Уко ли ко се не ди јаг но сти ци ра и на
вре ме не поч не ле чи ти, до ла зи до оз-
биљ них те го ба: ар три ти са, хро нич ног
оти ца ња згло бо ва, по ја ва ме нин ги ти -
са и ен це фа ли ти са, итд. Фа тал ни ис-
ход се де ша ва са мо уко ли ко
се бо лест не от кри је и бла го вре ме но
не от поч не са ле че њем.
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С пролећа из зеленог 
растиња вребају 
опасности

ВРЕМЕ КРПЕЉА
И ДРУГИХ 
НАПАСТИ

Pi{e: mr sc. dr
^aslav Anti} 

С обзиром на то да је убод крпеља безболан, обавезно по
повратку из природе прегледати цело тело и одећу, а код 
деце добро „скенирати“ космати део главе и врат. Понекад
крпељ може да се уочи тек пошто се насиса крви и јави 
упала коже.

Са ве ти код убо да ин се ка та
Ако је не ко але р ги чан на убо де и

ује де ин се ка та (обич не бу ве, па па та-
чи, ко мар ци, оси це, пче ле) они мо гу
да се пре тво ре у ра не ко је зах те ва ју
ле че ње.

1. Ако је жа о ка оста ла на ме сту убо-
да, тре ба је из ва ди ти, али во ди ти ра -
чу на да се не пре ло ми при по ку ша ју
ва ђе ња.

2. Ако је осо ба але р гич на и ако је
убод на ру ци или но зи, пре по ру чу је се
да се ста ви Есмар хо ва (за те зна) по ве -
ска из над ме ста убо да, ка ко би се ус-
по ри ло ап сор бо ва ње отро ва. По ве ску
по сле два де сет ми ну та тре ба по пу-
сти ти, па тек по сле де сет ми ну та опет
при тег ну ти.

3. Уко ли ко до ђе до ја чег сте пе на
ото ка, ја ви ти се ле ка ру.

4. Зна чај но је да се убод но ме сто не
раш че ша јер мо же да се иза зо ве се-
кун дар на ин фек ци ја, а у том слу ча ју
отров се бр же ап сор бу је.

Ка да кр пељ ри ли цом про-
би је ко жу жр тве...

За ва ђе ње кр пе ља из ко же
нај по год ни ја је пин це та

Ва ђе ње кр пе ља из ко сма-
тог де ла гла веКру же ње кр пе ља 

у при ро ди



Недостатак магнезијума у
организму вас може 

сломити

СИМПТОМИ 
ОПОМИЊУ

М
аг не зи јум је ди рект но од го во ран и за
са став бе лан че ви на, ма сти, угље ни-
ка, ко ји омо гу ћа ва ју гип кост ко сти ју, и

по ма же усва ја ње кал ци ју ма.
Иако је то ли ко зна ча јан за ор га ни зам,

маг не зи јум је нај ра њи ви ји ми кро е ле мент.
Ла ко је раз гра дљив. Уз све то, ре ги стро ва -
но је да у по след њих 100 го ди на хра ном
уно си мо све ма ње и ма ње ко ли чи не маг-
не зи ју ма.

Не ка да је са мо је дан днев ни оброк са -
др жао по треб не ко ли чи не, а да нас га има
са мо у тра го ви ма.

У дру гом пла ну су, и не пра вил на ис хра-
на (днев но у про се ку уне се мо 175 мг, а по-
тре бе су од 300-350 мг), бр за хра на, ути-
цај стре са, ин тен зив ни ји на чин жи во та.

Бе ли хлеб и гла зи ра ни пи ри нач ко је ко-
ри сти мо сва ко днев но „па те“ од не до стат ка
маг не зи ју ма, па ако се на све до да и ото-
фос фор на ки се ли на, је дан од бит них са-
сто ја ка свих ко ла на пи та ка, пу ше ње и ал-
ко хол – за маг не зи јум не ма жи во та.

Симп то ми не до стат ка маг не зи ју ма:
– скло ност че стим де пре си ја ма раз дра -

жљи вост, уз не ми ре ност, про ме не рас по-
ло же ња,– бу ђе ње у то ку но ћи уз гр че ве у
ли сто ви ма, ти ко ви,– осе ћај су во ће гр ла,–
скло ност ни ском крв ном при ти ску уз по ја -
чан пулс,– зеб ње и стра хо ви,– ни ска то ле-
ран ци ја пре ма ви ру сним и бак те риј ским
ин фек ци ја ма,

По гле дај те ка лен дар. Ако сте у пе ри о ду
ок то бар-април, зна чи да је на сту пио маг-
не зи ју мов слом, вре ме ка да ни во тог еле-
мен та код ве ћи не на гло па да, и то на кри-
тич ну гра ни цу.

Они ко ји узи ма ју пре па ра те са до дат ком
маг не зи ју ма углав ном их ла ко под но се, јер
би о ор ган ске со ли маг не зи ју ма не дра же
же лу дац, а због нај че шће ком би на ци је са
ви та ми ном Б6 про ди ре у сва ку ће ли ју и та-
мо оста не. Има и спо соб ност да пре ве де
Б6 из не ак тив не у ак тив ну фор му, и за то
успе ва да га одр жи у пра вој рав но те жи.

Маг не зи јум у са деј ству са ви та ми ном
Б6, по ма же да се сма њи же сти на ПМС те-
го ба, да се мен стру ал ни ци клус го то во не
осе ти, или ла ко пре бро ди, ума њу је не при -
јат но сти у ме но па у зи и по бољ ша ва рад
нер вног и ср ча ног си сте ма.

Из вор: Ло ве сен са.рс
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Како избацити камен из жучи кроз столицу

ЈЕДНОСТАВНА МЕТОДА
1. Првих пет дана уносите четири чаше сока од јабуке сваког дана или поједите

бар 4-5 јабука. Сок од јабуке омекшава камен жучи. Током тих пет дана можете нор-
мално да једете

2. Шестог дана немојте вечерати. Тог дана у 18 часова узмите кашичицу епсом
соли (магнезијум сулфата) са чашом топле воде. Затим, то исто учините и у 20 ча-
сова. Магнезијум сулфат отвара жучни мехур. У 22 часа попијте 5-6 кашика масли-
новог или сусамовог уља, са исто толико свеже исцеђеног сока од лимуна. Добро
помешајте и попијте. Уље ће подмазати камење и олакшати њихов пролазак. Сле-
дећег јутра, у вашој столици би требало да се нађе зелено камење, које обично плу-
та.
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Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарадњи
закљученог са УВПС, адвокати:
*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београда,
ул. Балканска бр. 18, локал 93 (ТЦ „Ива-
нијум“), тел. 011/2644384 и 064/1735395;
Клијенте прима: уторком: од 17.00-19.00
часова;
*Љиљана ЈАКОВЉЕВИЋ, из Београ-
да, ул. Чубурска бр.2, Занатски центар
„Пејтон“, тел. 011/2446977 и
064/1427122; Клијенте прима понедељ-
ком, средом и четвртком: зими од 17.00
- 19.00 а лети од 18.00 -19.30; 
*Гордана БУЧЕВАЦ СТЕФАНОВИЋ,

из Шапца, ул. Патријарха Павла бр. 10,
тел. 015/314307 и 064/2328165; Клијен-
те прима: четвртком од 18.00 - 19.00 ча-
сова;
*ВЕСОВИЋ Н. МИРЈАНА у Београду,
Ул.Шуматовачка бр. 149, суботом од
11-15 часова и у Крагујевцу – Ул.Све-
тозара Марковића бр. 19, средом од
15-18 часова.
За потребе војних пензионера ови адво-
кати обављаће следеће правне послове:
даваће бесплатне правне савете и пру-
жаће све остале адвокатске услуге уз на-
кнаду по важећој адвокатској тарифи
умањеној за 20 одсто (адвокати Љиља-
на Јаковљевић и Гордана Бучевац Сте-
фановић), односно 30 одсто (адвокат
Ивана Јовановић). Редослед адвоката
дат је по редоследу склапања уговора.

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

Уколико користите услуге у вези са-
хране преко Удружења војних пензио-
нера Србије требало би да знате да
услуге могу користити чланови УВПС,
чланови њихових породица, као и сви
остали војни осигураници.

Преко Удружења могу се добити
комплетне услуге везане за сахрану:

- организација и заказивање терми-
на за сахрану или кремацију,

- упис у матичну књигу умрлих,
- спроводница за пренос покојника,
- штампање посмртних плаката,
- продаја погребне опреме,
- превоз покојника,
- организација војних почасти,
- помоћ око сређивања докумената

пре и после сахране ради регулисања
права чланова породице после смрти
војног осигураника,

- бесплатан долазак у стан породи-
це преминулог ради договора.

Све додатне информације могу се
добити у месним и општинским орга-
низацијама УВПС, или директно на тел.
011/8333-142 и 011/6161-769; 064/1660-
423 и 011/3181-812.

ВЕОМА ПОВОЉНЕ
СТОМАТОЛОШКЕ

УСЛУГЕ
ЗА ВОЈНЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

У склопу сарадње са УВПС, Стома-
толошка ординација „Президент М“,
Звездара, Михаила Булгакова (бивша
Душана Петровића Шанета) 46, са ти-
мом искусних стручњака, војним пен-
зионерима нуди бројне погодности:

Део услуга бесплатно – стоматоло-
шки преглед, консултација и стручно
мишљење,

Остале стоматолошке услуге (проте-
зе, пломбе, надоградње и друго), уз
значајне финансијске погодности –
плаћање на рате или са попустом, у за-
висности од врсте услуге.

Доказани тим стручњака нуди све
стоматолошке услуге брзо, квали-
тетно и повољно. 

Телефони за контакт и информаци-
је: 011/342-7481, 063/214-800, 

064/135-1487.

ЦИП –
Каталогизација
у публикацији
Народна 
библиотека
Србије Војни 
ветеран ИССН
1452-3809

ПЕНЗИОНЕРСКО

ЋОШЕ

Што почиње исто, на крају је
средина, или заблуда у 
изменама, а обрће се!

Доле је страшно, а горе нам
не одговара.

Безочне очи имају дугачак
језик. Доказ: Нема трајања
без језика!

И ћурани имају кокошије 
слепило!

Припази се и од њих, можда
се предалеко изашао из себе!

Нема гладних без земље, а ни
земље без гладних!

Милорад Бубоња

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ 
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19  

ЗА ИЗДАВАЧА  
Љубомир Драгањац 

Снимио

Звонимир
Пешић

Година ХV. Број 159. Април 2017. 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
Звонимир Пешић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ УРЕДНИК 
Милен Чуљић

СТАЛНИ САРАДНИЦИ  
Др Часлав Антић, мр Александар Симоновски,
мр Милан Шумоња,  Будимир М. Попадић, 
Душан Старчевић, Влада Ристић     

ДОПИСНИЦИ 
Добросав Алексић (Алексинац),  
Предраг Добић (Сремска Митровица), Радивоје
Здравковић (Подгорица),  Будимир М. Попадић
(Нови Сад), мр Александар Симоновски (Кру-
шевац),  Стеван Стојановић (Шабац), 
Драгослав Ђорђевић (Крагујевац), 
Драган Дабетић  (Зајечар)  

ФОТОГРАФИЈЕ У БРОЈУ 
Будимир М. Попадић, М.Чуљић, 
дописници и сарадници   

УНОС ТЕКСТОВА Редакција   

Лист излази месечно.

Тираж: 3. 000 примерака 

Телефон-факс: 011/322-8076  

ШТАМПА Пан-пласт, Београд 

Адреса, Београд, Браће Југовића 19  

Ел. пошта: uvps.veteran@gmail.com
Сајт Удружења http://www.uvps.rs
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