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ФОТОРЕПОРТАЖА

Гости су дочекани хлебом и сољу

Са плафона не тако ретко опада малтер

Министар одбране посетио новосадске војне пензионере
у привременом смештају

НА ХОРИЗОНТУ НОВИ СТАНОВИ

П

Малишанима који станују у касарни министар је уручио
новогодишње пакетиће

Први човек система одбране имао је прилику да се
увери у каквим условима проводе дане војни
пензионери и њихови чланови породица
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осле новогодишње ноћи, то јест првог дана 2017. године, војне пензионере који већ 25 година привремено станују у касарни у којој је својевремено била смештена Санитетска подофицирска школа, посетио је министар
одбране Зоран Ђорђевић. Била је то
прилика да станари покажу у каквим
условима живе, да поставе питања из
те области и да из прве руке добију информације о томе када ће им бити решено најважније питање које их тако дуго оптерећује.
Како и доликује правим домаћинима,
станари су госте, међу којима су уз министра били председник УВПС Љубомир Драгањац и командант 1. бригаде
КоВ бригадни генерал Жељко Петровић, дочекали традиционално: хлебом
и сољу. Док је Радмила Лекић сипала
гостима топао чај и онај народни, шумадијски, просуло се мало течности, па је
она констатовала да прелива, додајући
у шали да је то добар знак, то јест да ће,
вероватно, бити пара за станоградњу.
На лицу места су били и представници станара који су смештени у другим
новосадским касарнама: ,,Јосип Рудњанин“, ,,Кеј скојеваца“, ,,Београдска 12“,
,,Београдска 21“, ,,Каменица“, ,,Лединци“, ,,Темерин“ и ,,Клиса“. Они са породицама станују у просторима од 12 до
36 квадратних метара.
Војни пензионери су министру представили веома невеселу ситуацију.
Од Паље Бабјака сазнајемо да станари воду и струју плаћају по тарифама
које важе за привреду, да су месечни износи по станару већи од реалне потрошње, те да станари плаћају и за простор који им не припада, већ се декларише као заједничке просторије.
Мирко Латиновић нам указује на чињеницу да станари у касарни ,,Војвода

Бојовић“ плаћају струју на основу два
струјомера, а заправо постоји само један. Станари такође плаћају пет контејнера за изношење смећа, а у ствари постоје само два.
Проблеме које имају станари у новосадским касарнама потанко је изложио
Саво Обрадовић, предајући министру
Ђорђевићу фасциклу са материјалима,
како би подаци били доступни надлежним службама у Министарству одбране.
Занимљиво је било излагање Мире
Ћорића који је навео пример комплекса
у касарни ,,Југовићево,“ где је пре неколико година пројектовано насеље, за
чији би плац систем одбране могао да
добије замашна средства која би се могла употребити за изградњу станова.
Министру одбране су показане и просторије у којима живе станари јер не
пружају повољне услове за боравак у
њима. Станари су апеловали да им, до
коначног решавања стамбене ситуације, Министарство помогне у грађевинском санирању касарнских објеката, како би се обезбедили макар елементарни услови за живот.
Речи министра одбране Зоран Ђорђевић о томе да да ће ускоро у Новом
Саду бити подељен већи број станова
наишао је на одушевљење окупљених
станара. Коначно и свеобухватно решење стамбених неприлика, истакнуто је,
наступиће разменом имовине са локалним властима у Новом Саду и измештањем касарни изван града, то јест изградњом јединствене касарне у оквиру
које ће бити размештене све јединице
што припадају новосадском гарнизону.
На хоризонту поделе станова оцртавају се нова станишта.
З. П.

Министар Зоран Ђорђевић је имао прилике да види
колико је касарну нагризао зуб времена

Трагови немара у одржавању касарни
одвише су видљиви
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Ветеран

Је једини лист посвећен вама.
У гласилу Удружења војних пензионера Србије
можете да прочитате све важније
информације о војнопензионерској популацији.
Са ,,Војним ветераном” се зна више.
Годишња претплата (660 динара) на лист
може да се обави у свакој општинској
организацији УВПС.
Ваш примерак новог броја
можете обезбедити и у просторијама Удружења:
Браће Југовића 19
(Дом Војске Србије)
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GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HV

• Бroj 156 • ЈАНУАР 2017.

Министар
Министар одбране
одбране Зоран
Зоран Ђорђевић
Ђорђевић уу посети
посети
војним
војним пензионерима
пензионерима уу Новом
Новом Саду
Саду

СВЕОБУХВАТНО РЕШАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ (НЕ)ПРИЛИКА
САБЉЕ: 25 месечних рата

стандардна..................месечна рата- 3.400 дин.
посребрена................. месечна рата - 3.600 дин.
позлаћена.................... месечна рата - 3.800 дин.
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БОДЕЖИ: 20 месечних рата

посребрен...........месечна рата – 2.460 дин.
позлаћен.............месечна рата – 2.880 дин.

Војнопензионерске
Војнопензионерске
теме
теме ии дилеме
дилеме
,,ОТОПЉАВАЊЕ“
,,ОТОПЉАВАЊЕ“
ПЕНЗИЈА
ПЕНЗИЈА

Наша осматрачница
УНИФОРМА
НИЈЕ ОДЕЛО
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