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К
а да ја ну ар ске пен зи је бу ду ,,ле гле“
5. фе бру а ра би ће уве ћа не за 5,5
од сто. То је у скла ду са тзв. швај -

цар ском фор му лом да се ме сеч на
при ма ња гра ђа на тре ћег до ба ускла -
ђу ју за то што ди нар да нас не ма исту
вред ност као онај пре го ди ну да на. То
је због ин фла ци је, од но сно услед оп -
штег ра ста це на. У нор мал ним усло -
ви ма, сма тра се да је ин фла ци ја од
от при ли ке два од сто нор мал на тј. до -
вољ но ни ска да не пред ста вља про -
бле ме по уку пан фи нан сиј ски си стем,
док је ин фла ци ја пре ко тог из но са не -
што што тре ба еко ном ским ме ра ма
спре чи ти. Пен зи је би сва ке го ди не гу -
би ле ку пов ну моћ чак и са ни ском ин -
фла ци јом. Швај цар ска фор му ла, да
под се ти мо, под ра зу ме ва ускла ђи ва ња
ви си не пен зи ја са ра стом це на и за ра -
да, и то: 50% у од но су на ин фла ци ју, и
50% у од но су на раст за ра да. Овај си -
стем је да ре жљи ви ји пре ма пен зи о не -
ри ма од про стог ускла ђи ва ња са ин -
фла ци јом, по што је раст за ра да обич -
но ви ши од ин фла ци је, па би при ме -
ном ове фор му ле пен зи је ра сле ви ше.
Ме ђу тим, у нас је при су тан још је дан
про блем: пен зи је све ви ше за о ста ју у
од но су на пла те, чи ме се пен зи о не ри
до во де у ве о ма те шку си ту а ци ју. Због
то га се све че шће спо ми ње да би пра -
вед ни је би ло ка да би се из ме ни ла та
фор му ла, па да се пен зи је ускла ђу ју
30% у од но су на ин фла ци ју, а 70% у
од но су на раст за ра да. 

Д
а су пен зи је у за о стат ку у од но су
на пла те не дав но је, го сту ју ћи на
јед ној од до ма ћих те ле ви зи ја, по -

твр дио пред сед ник Ср би је Алек сан -
дар Ву чић, ре кав ши и то да би у на -
ред ном пе ри о ду пен зи је тре ба ло по -
ве ћа ти. То се ре ал но ме ђу пен зи о не -
ри ма ту ма чи као по себ но по ве ћа ње
ме сеч них при ма ња, ми мо швај цар ске
фор му ле. У пен зи о нер ским ре до ви ма
се на гла ша ва да су пен зи о не ри спа си -
ли др жа ву од бан кро та, а то је, у не ко -
ли ко на вра та, из ја вио и пред сед ник
Ву чић и при том ја сно и гла сно одао
при зна ње гра ђа ни ма тре ћег до ба. У
исто ри ји ће оста ти за пи са но да је
2014. го ди не нај ви ше узе то од пен зи о -
не ра ка ко би се ста би ли зо ва ле др жав -
не фи нан си је. Тај те рет под не ло је ви -
ше од 700.000 пен зи о не ра у Ср би ји.
Они ко ји су има ли пен зи ју 25.000 ди -

на ра и ма њу, ни су би ли у би ло ка квој
оба ве зи да фи нан си ра ју не до ста ју ћи
део па ра у др жав ној ка си.

T
о ком че ти ри го ди не, ко ли ко је ва -
жио при вре ме ни за кон о сма ње њу
пен зи ја, гра ђа ни тре ћег до ба су

до при не ли са осам до де сет ме сеч них
при ма ња. Реч је о ве ли ким па ра ма ко -
јих се те шко од ре ћи. Оп те ре ће ње слу -
жбе ни ка у јав ном сек то ру би ло је зна -
чај ни је ма ње, ма да су њи хо ва при ма -
ња би ла и до 50 од сто ве ћа од пен зи -
о нер ских.

П
ри вре ме ним за ко ном је че ти ри го -
ди не био су спен до ван си стем ски
за кон ко ји ре гу ли ше пен зиј ско и

ин ва лид ско оси гу ра ње. Пен зи је се,
ина че, сма тра ју при ват ном имо ви ном,
па је за и ста осе тљи во пи та ње за ки да -
ња ме сеч них при на дле жно сти. Оче ки -
ва ло се да ће др жа ва, а об зи ром на
чи ње ни цу да је ста ла на но ге и да фи -
нан си ра мно ге обла сти ко је ра ни је ни -
је, по че ти да вра ћа ,,по зајм ље ни“ део
пен зи ја. То се, ме ђу тим, не до га ђа, ни -
ти има на го ве шта ја да ће др жа ва да
ис пу ни сво ју мо рал ну оба ве зу. Због
то га је не ко ли ко де се ти на хи ља да
пен зи о не ра по кре ну ло управ не по -
ступ ке, ко ји ће ре зул ти ра ти суд ским
епи ло гом. 

С
об зи ром на то да је по след њим
ре фе рен ду мом пра во су ђе у Ср би -
ји до би ло ап со лут ну не за ви сност

и са мо стал ност, с пра вом се оче ку је
да бу ду ће пре су де бу ду још пра вед ни -
је у од но су на оне ко је при па да ју про -
шло сти. Не ке ту жбе су већ до спе ле до
Европ ског су да за људ ска пра ва у
Стра збу ру, ко ји ће по све му су де ћи
ста ви ти тач ку на ви ше го ди шњи спор.

П
от пи сник ових ре до ва не дав но је,
у не фор мал ном раз го во ру, упи тао
ми ни стар ску за рад, за по шља ва -

ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња Да -
ри ју Ки сић Те пав че вић да ли се на
сед ни ца ма Вла де раз го ва ра о вра ћа -
њу за ки ну тог де ла пен зи ја од 2014. до
2018. го ди не. Из бе гав ши ди рек тан од -
го вор ка за ла је да пред сто ји обра зо -
ва ње јед ног те ла ко ји би раз мо три ло
све аспек те тог про бле ма и да ће чла -
но ви тог ти ма би ти и пред став ни ци
пен зи о не ра. Та чи ње ни ца пред ста -
вља по мак у од но су на ушан че ни став
де ла др жав них чи нов ни ка да је све
ре ше но За ко ном о при вре ме ном уре -

ђи ва њу на чи на ис пла те пен зи ја. Оче -
ку је се да ће уско ро би ти не што кон -
крет но ура ђе но у по гле ду са гле да ва -
ња у овом ча су мо жда нај ве ћег про -
бле ма што оп те ре ћу је пен зи о не ре. 

З
а оне ко ји су ви ше де це ниј ским ра -
дом сте кли пен зи ју очи глед но је
дуг од 2014. до 2018. го ди не цр ве -

на ли ни ја у од но су на др жа ву. Да би
ста би ли зо ва ла јав не фи нан си је Вла -
да је по се гла за пен зи ја ма, ма да су
пре то га ви со ки др жав ни функ ци о не -
ри из ја вљи ва ли да ће пен зи о не ри би -
ти по след њи од ко јих ће се на мак ну ти
сред ства за по пу ну ,,ру па“ у бу џе ту. А
нај ве ће за хва та ње је би ло упра во код
пен зи о не ра ко ји су, у по гле ду ме сеч -
них при на дле жно сти, нај си ро ма шни ји
део дру штва. Са да, ка да од у зе ту имо -
ви ну (чи тај део пен зи је) тре ба вра ти -
ти, о то ме се од др жав них ор га на не
мо же го то во ни шта чу ти. Цр ве ном ли -
ни јом се сма тра оба ве за др жа ве да
ко ли ко је нов ца при вре ме но од у зе ла
пен зи о не ри ма, да то вра ти уз за ко ном
де фи ни са ну ка ма ту.

У
дру же ње вој них пен зи о не ра се у
не ко ли ко на вра та прин ци пи јел но,
упор но и ар гу мен то ва но обра ћа ло

но си о ци ма нај ви ших др жав них функ -
ци ја и над ле жним ин сти ту ци ја ма си -
сте ма, зах те ва ју ћи да се за ки ну ти део
пен зи ја вра ти. Пи сме ни зах те ви су ре -
дов но би ли опре мље ни свим зна чај -
ним чи ње ни ца ма ко је ба ца ју по треб ну
све тлост на тај про блем. Фор му ли сан
је и пред лог да се дуг вра ти у ра та ма,
ка ко би се др жа ви олак ша ла си ту а ци -
ја. Од го во ри ше фо ва ка би не та су би -
ли хлад ни, то јест фор му ли са ни та ко
да је зах тев про сле ђен над ле жном др -
жав ном ор га ну. А он да по чи ње зид ћу -
та ња. Дуг, пре дуг. Зар је мо гу ће да се
та ко др жав ни чи нов ни ци од но се пре -
ма бра ни о ци ма отаџ би не. Пи та мо се
још где су, на по кон, они чи ја је над ле -
жност да зах те ве ре ша ва ју та ко што
ће их при хва ти ти или од ба ци ти, те да
о то ме оба ве сте јав ност. Ако сма тра ју
да за вра ћа ње не ма прав ног осно ва,
не ка то са оп ште и из не су чи ње ни це
на ко је се осла ња њи хов став. 

Дуг ни је до бар друг, па гле да но оп -
ти ми стич ки мо же да се до го ди да се у
име др жа ве, у до глед но вре ме, ипак
огла си не ко од над ле жних чи нов ни ка.
По зи тив ним ре ше њем, сва ка ко. 

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

ДУГ НИЈЕ ДОБАР ДРУГ
Потписник ових редова недавно је, у неформалном разговору, упитао министарску за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Дарију Кисић Тепавчевић да ли се на седница-
ма Владе разговара о враћању закинутог дела пензија. Избегавши директан одговор казала
је да предстоји образовање једног радног тела који би размотрило све аспекте проблема и
да ће чланови тог тима бити и представници пензионера. Та чињеница представља помак у
односу на ушанчени став дела државних чиновника да је све решено Законом о привреме-

ном уређивању начина исплате пензија.
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АКТУЕЛНО

Обраћање председника УВПС министру одбране

ЗА ПРАВЕДНИЈУ ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ СТАНОВА

П
о во дом од лу ке Упра ве за тра ди ци ју, стан дард и ве те ра не МО, ми ни стру од бра не др
Не бој ши Сте фа но ви ћу обра тио се пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац пи смом сле -
де ће са др жи не:

,,Од лу ком Упра ве за тра ди ци ју, стан дард и ве те ра не о рас по де ли ста но ва на нео д ре ђе -
но вре ме од 4. ја ну а ра 2022 го ди не, ко јом је пред ви ђе но да се из вр ши рас по де ла 193 ста -
на, ко ри сни ци ма вој них пен зи ја опре де ље но је 48 ста но ва или 25%.

Има ју ћи у ви ду да тре нут но на ранг ли сти Оде ље ња за стам бе не по сло ве има пре ко
8.500 вој них пен зи о не ра од ко јих је њих 4.300 без ика квог ста на, а 4.200 без ко нач но ре ше -
ног стам бе ног пи та ња, да у про се ку на стан че ка ју ви ше од 25 го ди на, да им је про сеч на
ста ро сна доб из над 75 го ди на ста ро сти, да  у про се ку сви има ју ви ше од 40 го ди на рад ног
ста жа, да већ ве ли ки број ви ше ни је ме ђу жи ви ма, а да њи хо ве по ро ди це већ 30 го ди на
жи ве по вој ним хо те ли ма, на пу ште ним ка сар на ма,  ме мљи вим по дру ми ма и ве шер ни ца ма,
по ста вља се пи та ње о пра вед но сти рас по де ле ста но ва од ко јих  се олу ком 75% да је ак тив -
ном са ста ву, а вој ним пен зи о не ри ма 25%.

Oваквом од лу ком мно ги ко ји су у рад ном од но су 10 до 15 го ди на, до би ће стан у од но су
на вој не пен зи о не ре ко ји у ис тој гру па ци ји  има ју 40 и ви ше го ди на рад ног ста жа и ви ше од
50 бо до ва у ис тој гру пи.

Не ма ју вој ни пен зи о не ри ни шта про тив ре ша ва ња стам бе ног пи та ња  ак тив ном са ста ву,
али би ло би пра вед но да тај од нос бу де ма кар 60% пре ма 40 %, у ко рист ак тив ног са ста ва,
чи ме би се убла жи ло не за до вољ ство вој них пен зи о не ра.

Мо ли мо Вас да ис по љи те Ваш ути цај и ка ко би се ова не пра вед на од лу ка по ни шти ла и
до не ла пра вед ни ја.

Промена вредности 
општег бода од 

1. јануара 2022.године

УВЕЋАЊЕ 
ЗА 5,5 ОДСТО

З
а ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би -
је за 2022. го ди ну про пи са но је
по ве ћа ње пен зи ја за 5,5% од 1.

ја ну а ра 2022. го ди не. По ве ћа њем
пен зи ја по ве ћа ва се у, истом из но су,
и вред ност оп штег бо да, за до де лу
јед но крат не со ци јал не и ху ма ни тар не
по мо ћи, ка ко је и про пи са но Пра вил -
ни ком. Вред ност оп штег бо да по ве ћа -
ва се са 862,04 на 909,45 од но сно за
5,5%. По ве ћа њем вред но сти оп штег
бо да по ве ћа ва се и цен зус за до де лу
ове по мо ћи са 17.240,72 на из нос од
18.189,04 ди на ра, по чла ну из др жа ва -
не по ро ди це. Зна чи, пен зи о нер ко ји
има ма њу пен зи ју од 18.189,04 ди на -
ра, по из др жа ва ном чла ну по ро ди це,
ис пу ња ва усло ве за до де лу јед но -
крат не со ци јал не и ху ма ни тар не по -
мо ћи јед ном у две го ди не.

Пен зи о нер ко ји жи ви сам, до са да -
шњи из нос од 25.861,10 ди на ра се по -
ве ћа ва на из нос од 27.283,50 ди на ра.
(30 ОБ х 909,45 = 27.283,50 ди на ра). 

Пен зи о нер ко ји из др жа ва чла но ве
по ро ди це из нос од 27.283,50 ди на ра
се уве ћа ва за сва ког чла на из др жа ва -
не по ро ди це за пет оп штих бо до ва,
од но сно, из нос од 4.310,18 се уве ћа -
ва на 4.547,25 ди на ра. Уко ли ко пен -
зи о нер из др жа ва јед ног чла на по ро -
ди це, а из нос пен зи је је ма њи
18.189,04 ди на ра, по јед ном из др жа -
ва ном чла ну, ис пу ња ва усло ве за до -
де лу ове по мо ћи у из но су од
31.830,75 ди на ра, (27.283,50 +
4.547,25=31.830,75 ди на ра).

Пен зи о нер чи ји је из нос пен зи је
био ма њи од 13.792,60 ди на ра, по
чла ну из др жа ва не по ро ди це, цен зус
се уве ћа ва на из нос од 14.551,20 ди -
на ра. То зна чи пен зи о нер чи ји је из -
нос пен зи је ма њи од 14.551,20 ди на -
ра по из др жа ва ном чла ну, ис пу ња ва
усло ве за до де лу јед но крат не со ци -
јал не и ху ма ни тар не по мо ћи јед ном у
го ди ни. (16 OП х 909,45 = 14.551,20
ди на ра).

Ка да је реч о здрав стве ном збри -
ња ва њу, не по сто ји цен зус без об зи ра
на из нос пен зи је. Да би се по моћ до -
де ли ла по здрав стве ном збри ња ва -
њу, уз зах тев, по треб но је, по ред до -
ку мен та ци је ко ја је про пи са на Пра -
вил ни ком, до ста ви ти и ме ди цин ску
до ку мен та ци ју и ра чу не о пла ће ним
тро шко ви ма ле че ња, као и ме ди цин -
ску до ку мен та ци ју за пре ми ну ле од
Co vi da-19. 

Оба ве шта ва мо вас да је и на кна да
по греб них тро шко ва ко ја се ис пла ћу -
је ли ци ма ко ја су сно си ла тро шко ве
са хра не пре ми ну лог ко ри сни ка пен -
зи је у 2022. го ди ни увећана на  46.533
ди на ра за све ка те го ри је ко ри сни ка
пен зи ја.

И
з Упра ве за тра ди ци ју,
стан дард и ве те ра не
Удру же ње вој них пен зи -

о не ра Ср би је при ми ло је од -
лу ку о рас по де ли ста но ва у
за куп на нео д ре ђе но вре ме.
Од укуп но 194 ста на за по де -
лу вој ним пен зи о не ри ма при -
па ло је 48 ста но ва, што чи ни
око 25 од сто.

Ста но ви се де ле у гар ни зо -
ну Ниш. Пен зи о ни са ном ге -
не ра лу при пао је че тво ро -
соб ни стан. За пен зи о ни са не
офи ци ре опре де ље но је 19
ста но ва (је дан је де но и по соб -
ни, је дан дво соб ни, де сет
дво и по соб них, три тро соб на,
два тро и по соб на и три че тво -
ро соб на. Пен зи о ни са ни под -
о фи ци ри до би ли су укуп но 18
ста но ва (три јед но и по соб на,
је дан дво соб ни, 10 дво и по -
соб них, три тро соб на и је дан
тро и по соб ни. Ка те го ри ји пен -
зи о ни са них ци вил них ли ца
до де ље но је 9 ста но ва (три
јед но соб на, је дан јед но и по -
соб ни, је дан дво соб ни, два
дво и по соб на, је дан тро соб ни
и је дан тро и по соб ни).

Сход но од ред би чла на 17.
став 7.  Пра вил ни ка о ре ша -
ва њу стам бе них по тре ба у
Ми ни стар ству од бра не и Вој -
сци Ср би је (,,СВЛ број
51/2921), де сет в 4,5-соб них

ста но ва у за куп у Ни шу, мо гу
се да ти ли ци ма из чла на 2.
овог пра вил ни ка ко је пре ма
ли сти ре да пр вен ства  ула зе
у рас по де лу че тво ро соб них
ста но ва, ако да ју пи са ну из ја -
ву да при хва та ју ко нач но ре -
ша ва ње стам бе ног пи та ња
до де лом струк тур но ве ћег

ста на у скла ду са од ред ба ма
овог пра вил ни ка. 

У то ку је по сту пак утвр ђи -
ва ња пра ва стам бе ним ин те -
ре сен ти ма ко ји су за кључ но
са да ном пре се ка ста ња, да -
ли ове ре не из ја ве о ме сту ко -
нач ног ре ша ва ња стам бе ног
пи та ња и струк ту ри же ље ног
ста на, про ве ра ва лид но сти
до ку мен та ци је о утвр ђе ном
здрав стве ном ста њу ли ца по

ко јој су утвр ђе ни бо до ви,
про ве ра по да та ка о ме сту
пре би ва ли шта ли ца и чла но -
ва за јед нич ког по ро дич ног
до ма ћин ства, као и про ве ра
стам бе ног ста ту са ли ца ко ја
су има ли ста но ве у бив шим
ре пу бли ка ма СФРЈ.

Стам бе ни ор ган ће од свих
ли ца, ко ја се на ла зе у ужем
кру гу стам бе них ин те ре се на -
та за до де лу ста на по овој од -
лу ци, за тра жи ти да у ци љу
утвр ђи ва ња пра ва до ста ве
од го ва ра ју ће до ка зе. Зах те ви

ли ца ко ји тра же не до ка зе не
до ста ве у пред ви ђе ном ро ку
не ће се раз ма тра ти.

По окон ча њу по ступ ка про -
ве ре, из вр ши ће се по де ла
ста но ва, а ин фор ма ци је о из -
вр ше ним до де ла ма ста но ва у
за куп на нео д ре ђе но вре ме,
као и ажу ри ра ње ранг ли сте
би ће об ја вље ни на сај ту Ми -
ни стар ства од бра не.  

Расподела станова 
у закуп на неодређено време

У ТОКУ ЈЕ ПОСТУПАК



АКТУЕЛНО

П
ра вил ни ком о со ци јал ној и ху ма ни -
тар ној по мо ћи у Удру же њу вој них
пен зи о не ра Ср би је про пи сан је

прав ни основ и по сту пак за до де лу јед -
но крат не со ци јал не и ху ма ни тар не по -
мо ћи чла но ви ма Удру же ња. Та вр ста
по мо ћи се до де љу је они ма ко ји се на -
ла зе у те жем ма те ри јал ном по ло жа ју,
за тим по осно ву здрав стве ног збри ња -
ва ња и на бав ке ме ди цин ских по ма га ла,
а и из у зет но ка да се члан Удру же ња на -
ђе у ван ред ним окол но сти ма кoje су
про пи са не Пра вил ни ком.

Од ок то бра 2020. го ди не, чла но ви ма
Удру же ња и њи хо вим по ро ди ца ма, по -
ред ре дов не до де ле ЈНП у скла ду са
Пра вил ни ком, ова по моћ, је ван ред но
до де љи ва на, ако је уз зах тев би ла до -
ста вље на и ме ди цин ска до ку мен та ци ја
из ко је је би ло ви дљи во да је члан
УВПС пре ми нуо или обо лео од co vid-
19, с ци љем пре ва зи ла же ња те шке си -
ту а ци је. Та ко је по ред до де ле ове по мо -
ћи про пи са не Пра вил ни ком, ова по моћ,
на на осно ву из ме на Пра вил ни ка члан
3. став 2. до де љи ва на и чла ну по ро ди -
це ко ри сни ка вој не пен зи је ко ји је био
члан Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср -
би је и ко ји је пре ми нуо од бо ле сти
covidа-19.

Од ја ну а ра 2021. го ди не по моћ је ис -
пла ћи ва на, по осно ву ма те ри јал ног ста -
ња и здрав стве ног збри ња ва ња ка ко је
про пи са но Пра вил ни ком, и на осно ву
чла на 3. ста ва 2. из ме на ма Пра вил ни -
ка чла ну по ро ди це, пре ми ну лог чла на
УВПС од co vid-19 у из но су од 25.000
ди на ра. Та ко је у ја ну а ру 2021. го ди не
по моћ до де ље на и ис пла ће на за 31 по -
ро ди цу у из но су од 679.000 ди на ра; у

фе бру а ру по моћ до де ље на за 11 по ро -
ди ца и ис пла ће но 275.000,00 ди на ра, у
мар ту 22 и ис пла ће но 550.000 ди на ра,
у апри лу 15 и ис пла ће но 375.000,00 ди -
на ра, ма ју 11 ис пла ће но 275.000,00 ди -
на ра, у ју ну 8 ис пла ће но 200.000,00 ди -
на ра, у ју лу и ав гу сту по 2 ис пла ће но
50.000 ди на ра, у сеп тем бру 1 ис пла ће -
но 25.000 ди на ра, у ок то бру 13 ис пла -
ће но 325.000 ди на ра, у но вем бру 9 ис -
пла ће но 225.000 и у де цем бру 18 и ис -
пла ће но 450.000. Пре ма то ме, по осно -
ву смр ти од covidа-19 или обо ле лог
чла на УВПС по моћ је од 1. ја ну а ра
2021. го ди не до 31.де цемб тра 2022. го -
ди не до де ље на за 142 по ро ди це и ис -
пла ће но 3.479.000 ди на ра. 

Од 1. ја ну а ра 2021. го ди не до 31. де -
цем бра 2021. го ди не, јед но крат на со ци -
јал на и ху ма ни тар на по моћ је до де ље -
на за 389 чла но ва Удру же ња и њи хо -
вим по ро ди ца и ис пла ће но 9.845.000
ди на ра, од че га 142 по мо ћи по ро ди ца -
ма чла на УВПС ко ји су пре ми ну ли или
су би ли обо ле ли од covidа-19 и ис пла -
ће но 3.479.000 ди на ра. 

До пи сом пред сед ни ка Удру же ња је
пре по ру че но град ским-оп штин ским ор -
га ни за ци ја ма, да мо гу чла ну УВПС из
сво је ор га ни за ци је, ко ји су обо ле ли или
пре бо ле ли co vid-19, до де ли ти ЈНП пре -
ма мо гућ но сти ма из сво јих сред ста ва.
По том осно ву Град ска ор га ни за ци ја
УВПС Ниш по моћ је до де ли ла за 22
чла на у из но су oд по 10.000 ди на ра и
ис пла ти ла 220.000 ди на ра, a Град ска
ор га ни за ци ја УВПС Кра гу је вац ко ја је
до де ли ла 27 у из но су од по 5.000 ди на -
ра и ис пла ти ла 135.000 ди на ра

И
з Ми ни стар ства од бра не сти гао је
од го вор пред сед ни ку Удру же ња
вој них пен зи о не ра Ср би је Љу бо -

ми ру Дра гањ цу ко ји се од но си на вак ци -
на ци ју вој них оси гу ра ни ка у ме сти ма
где не ма вој но здрав стве них уста но ва.
С об зи ром на зна чај вак ци на ци је у
окол но сти ка да је до шло до екс пло зи је
за ра зе ко ро на ви ру са овај акт ко ји је
пот пи са ла по моћ ни ца ми ни стра од бра -
не Ка та ри на Па ви чић до но си мо у це ло -
сти.

,,По во дом Ва шег пи сма од  2. 12.
2021. го ди не ко ји м сте се у име УВПС –
Из вр шни од бор упутили др Не бој ши
Сте фа но ви ћу у ве зи са ре ша ва њем пр -
о бле ма по пи та њу вак ци на ци је пр о тив
се зон ског гри па вој них оси гу ра ни ка у
ме сти ма где не ма вој но здрав стве них
уста но ва, оба ве шта ва мо Вас о сле де -
ћем:

Сек тор за бу џет и фи нан си је је, у са -
рад њи са Фон дом за со ци јал но оси гу -
ра ње вој них оси гу ра ни ка (у да љем тек -

сту Фонд за СО ВО) и Упра вом за вој но
здрав ство раз мо трио пред мет но пи та -
ње.

У ци љу пре ва зи ла же ња тре нут ног
пр о бле ма на ко ји сте ука за ли, Упра ва
за вој но здрав ство и Фонд за СО ВО
пред ло жи ли су да се вој ни оси гу ра ни ци
у ме сти ма у ко ји ма не ма вој но здрав -
стве них уста но ва, од стра не свог иза -
бра ног ле ка ра, упу те у нај бли жу вој но -
здрав стве ну уста но ву ра ди вак ци на ци је
пр о тив се зон ског гри па, а у слу ча ју да
не по сто ји мо гућ ност за вак ци на ци ју
вој ног оси гу ра ни ка у нај бли жој вој но -
здрав стве ној уста но ви да се вој ни оси -
гу ра ни ци упу те да на ба ве вак ци ну из
соп стве них сред ста ва, а да се тр о шко -
ви на бав ке исте ре фун ди ра ју пре ко
Фон да за СО ВО.

Мо ли мо Вас да пре ко УВПС упо зна те
вој не оси гу ра ни ке са на ве де ним пред -
ло гом и мо гућ но шћу вак ци ни са ња вак -
ци ном пр о тив се зон ског гри па.“

Додела социјалне 
и хуманитарне помоћи

у децембру 2021. године 

ДА НЕВОЉА БУДЕ МАЊЕ

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. ја ну а ра 2022. го ди не, раз мо трио зах те ве до -
ста вље не у де цем бру 2021. 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 Но ви Сад ДГ: 32.000,00 – по чла ну

10.874,29 ди на ра;
ОпОр Ста ра Па зо ва СА: 32.000,00 – по чла ну

14.672,90 ди на ра;
ОпОр Бач ка То по ла РБ: 30.000,00 – по чла -

ну 16.412,40 ди на ра;
ОпОр Ужи це ТМ: 30.000,00 – по чла ну

14.703,29 ди на ра;
ОпОр Зе мун РМ: 34.000,00 – по чла ну

16.079,71 ди на ра;
ОпОр Сви лај нац РЖ: 32.000,00 – по чла ну

17.011,00 ди на ра;
ОпОр Пан че во МН: 34.000,00 – по чла ну

14.05755 ди на ра;
ОпОр Кру ше вац ЈР: 30.000,00 – по чла ну

10.642,64 ди на ра;
ОпОр Но ви Сад ЈД: 30.000,00 – по чла ну

13.666,21 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. и чла на 3. став 2. Пра вил ни ка, без огра -
ни че ња по из др жа ва ном чла ну.

ОпОр Ло зни ца ЖТ: 15.000,00 –
ОпОр Ша бац ГД: 15.000,00 –
ОпОр Ло зни ца ФОЛ: 20.000,00 –
ОпОр Ча чак ЈЂ: 20.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град МЂ: 15.000,00 –
ОпОр Па ли лу ла СЛ: 30.000,00 –
ОпОр Су бо ти ца СР: 25.000,00 –
ОпОр Су бо ти ца КГ: 25.000,00 –
ОпОр Су бо ти ца ШН: 25.000,00 –
ОпОр Чу ка ри ца СН: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град ЗВ: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град ШН: 25.000,00 –
ОпОр Ниш БД: 25.000,00 –
ОпОр Ниш ИС: 25.000,00 –
ОпОр Пан че во ТГ: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Сад ИО: 25.000,00 –
ОпОр Обре но вац ПЈ: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Сад КД: 25.000,00 –
ОпОр Чу ка ри ца ЧА: 25.000,00 –
ОпОр Зре ња нин ДШ: 25.000,00 –
ОпОр Зре ња нин ЗД: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Сад ДС: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Сад ШН: 25.000,00 –
ОпОр Пан че во ММ: 15.000,00 –
ОпОр Пан че во ВЛ: 10.000,00 –
ОпОр За је чар МГ: 15.000,00 –
Нов ча на сред ства су упла ће на на те ку ће ра чу -

не 11. jануара 2022. го ди не.
Зах те ви ко ји бу ду до ста вље ни од 1. ја ну а ра до

31. ја ну а ра 2022. го ди не би ће ре ша ва ни по чет ком
фе бру а ра 2022. го ди не. 

Из вр шни од бор

Вакцинација против грипа у местима где нема
војноздравствене установе

МОГУЋА И РЕФУНДАЦИЈА

Додела социјално-хуманитарне помоћи 
током 2021. године

ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ТЕШКЕ СИТУАЦИЈЕ

5Војни ветеран ЈАНУАР 2022.



О
дав но ме диј ску сце ну Ср би је ни је
уз бур као је дан до га ђај ко ји је сво је -
вр сни по ку шај да се гру бом

(зло)упо тре бом ре чи лан си ра не и сти на
као на вод но објек тив на сли ка ствар но сти.
На и ме, Ми ло мир Ма рић, по знат по број -
ним про во ка ци ја ма ко је кон стант но чи ни
пре ма љу ди ма то ком раз го во ра у те ле ви -
зиј ским еми си ја ма, без ика квог по во да,
пред са го вор ни ком (по ли тич ким ана ли ти -
ча рем), у ди рект ној еми си ји (,,До бро ју тро
Ср би јо“) вре ђао је офи ци ре, на во де ћи да
су они ,,при ми тив ни“, да са мо ,,нај глу пљи
љу ди иду у вој ску“, ци нич но на гла сив ши
да се за вој ску опре де љу ју са мо ,,они ко ји
ни су ни за шта дру го“. На за по ма га ње са -
го вор ни ка да та ко не тре ба да го во ри, Ма -
рић се, по ди гав ши глас, још же шће око мио
на офи ци ре, што се ја сно ра за зна је ка да
се од гле да, од слу ша и ана ли зи ра спор ни
део еми си је. 

По сле же сто ких ре ак ци ја јав ног мње ња,
по себ но са да шњих и пен зи о ни са них под о -
фи ци ра и офи ци ра, Ма рић је, схва тив ши
да је пре те рао у не ча сти и об ма ни, по ку -
шао да ,,из ва ди ке сте ње из ва тре“ та ко
што је, два-три да на ка сни је у еми си ју по -
звао ге не рал-пот пу ков ни ка у пен зи ји Ми -
ло ми ра Ми ла ди но ви ћа, пред сед ни ка
Скуп шти не Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла
Ср би је. На по чет ку раз го во ра, Ма рић се
пре по до био и уозби љио у ве што од и гра -
ном чи ну из ви ње ња свим ју на ци ма из до -
са да шњих осло бо ди лач ких ра то ва Ср би је
и они ма ко је су увре ди ле ње го ве отров не
ре чи. На пр ви по глед из гле да ло је да се

по ка јао због те шких ква ли фи ка ци ја вој них
ста ре ши на, али је од мах за тим по чео да
ре ла ти ви зу је спор ни чин. Из ме ђу оста лог
ре као је да се на ша лио, ма да га сни мак
де ман ту је, по том да су у еми си ји ко ју во ди
има ли при ли ке да го во ре мно ги офи ци ри,
да је у сту дио до во дио мно ге ста ре ши не
ко ји ма је усту пао про стор да са оп ште оно
што су хте ли. На вео је и то да оно што ни -
је сме ло да се ка же на дру гим те ле ви зи ја -
ма, мо гло је са мо у еми си ја ма ко је је он
уре ђи вао. Ма ри ће во обра ћа ње пред ста -
вља ло је ого ље ни лич ни мар ке тинг, но ви -
нар ско са мо хва ли са ње и ко мич ни по ку шај
да ,,пре кри је“ сву же сти ну пре те шких ква -
ли фи ка ти ва о офи ци ри ма. Као вр ху нац
беш ча шћа ве ли ко ду шно је по ну дио ге не -
ра лу Ми ла ди но ви ћу тро ча сов ни на ступ
ста ре ши на (ак тив них и пен зи о ни са них) у
еми си ји ,,Ћи ри ли ца“. Да ре зи ми ра мо: Ма -
рић је у том на сту пу прак тич но ре као све
о се би. 

Из ре че не ми сли глав ног и од го вор ног
уред ни ка те ле ви зи је са на ци о нал ном фре -
квен ци јом на ме ћу мно га пи та ња и ко мен -
та ра. То под ра зу ме ва да сло бо да из ра жа -
ва ња не сме да пре ра сте у при ми тив ну ин -
тер пре та ци ју чи ње ни ца, то јест у вре ђа ње
љу ди. Но ви на ри ма не при ли чи да на ,,стуб
сра ма“, гру бим ин си ну а ци ја ма и ма сним
об ма на ма, по ста ве би ло ко га и би ло ко ју
дру штве ну гру пу. Уоста лом, то ни је у скла -
ду са но ви нар ским ко дек сом и ети ком. Ако
је Ма рић хтео те ле ви зиј ском ауди то ри ју му
да са оп шти не ко сво је не га тив но ис ку ство,
мо гао је да то учи ни на ко рек тан и но ви -

нар ски до пу стив на чин. Уоп шта ва ње не га -
тив них осо би на по је ди на ца, њи хо вих ин -
те лек ту ал них спо соб но сти и оце њи ва ње
дру штве не де лат но сти за ко ју но ви нар ни -
је ква ли фи ко ван, мо же код не у ких и не до -
вољ но оба ве ште них да уру ши углед про -
фе си је, али и да ука ља образ ,,сед ме си -
ле“. Ма рић не зна  или не ће да зна да су
ве о ма стро ги кри те ри ју ми за при јем на
шко ло ва ње мла ди ћа за вој ни по зив. Здра -
вље као нај ва жни ји ква ли фи ка тив ка де та
мо ра да је бес пре кор но, па су пре гле ди
кан ди да та ве о ма стро ги. Сва ки кан ди дат
се под вр га ва и ви ше ча сов ној пси хо ло шкој
про ве ри и оце ни емо тив них и ин те лек ту -
ал них осо би на, а на шко ло ва ње се при ма -
ју они мла ди ћи и де вој ке ко ји су по сти гли
ви сок успех на прет ход ном ни воу шко ло -
ва ња. 

Су шта је исти на да су офи ци ри ре ал но
нај о бра зо ва ни ја дру штве на гру па. Вој ну
ака де ми ју за вр ша ва ју по сле 16 или 17 го -
ди на про ве де них у школ ској клу пи (за ви -
сно од сме ра). Ка да на вр ше от при ли ке де -
се так го ди на ра да и бу ду ви со ко оце ње ни,
упу ћу ју се на Ко манд но-штаб но уса вр ша -
ва ње (ра ни је је то би ла Ко манд но-штаб на
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Новинар Хепи телевизије 
извређао официре и војску

НЕДОСТОЈНО 
ПРОФЕСИОНАЛЦА

Све што је Миломир Марић изрекао пред камерама личи на груб
вербални обрачун са професијом која у нашој земљи има 

заслужено висок углед. Тај скарадни напад на браниоце Отаџбине
увредио је многе активне и пензионисане официре и међу 

грађанима изазвао бројне реакције. 

Ми ни стар од бра не 
др Не бој ша Сте фа но вић

НЕ ЋУ ДО ЗВО ЛИ ТИ ДА СЕ 
КА ЉА ИМЕ ОФИ ЦИ РА

Ми ни стар од бра не Ср би је Не бој ша
Сте фа но вић из ја вио је да је ,,тек да нас
са знао да је Ми ло мир Ма рић, на те ле -
ви зи ји са на ци о нал ном фре квен ци јом,
нај гру бље вре ђао офи ци ре, вој ни ке и
вој ни по зив уоп ште“ и по ру чио да ,,не -
ће до зво ли ти да се ка ља име оних ко ји
Ср би ју во ле ви ше од све га и ко ји се за
њу бо ре сва ког да на и но ћи, жи ве ћи за
њу и ње но си гур но не бо и зе мљу“.

„Ре као је да су офи ци ри ‘при ми тив -
ни љу ди’, да ‘у вој ску иду нај глу пљи’ и
да ‘ко ни је ни за шта иде у вој ску’. Ово
су нео про сти ве увре де за офи цир ску и
вој нич ку част, за по зив ко ји је за наш
на род нај ви ша ду жност, кроз це лу ње -
го ву исто ри ју, па и да нас“, ре као је Сте -
фа но вић, у пи са ној из ја ви.

Ка ко је на вео, „хо ћу да под се тим Ми -
ло ми ра Ма ри ћа на хе ро је са Ко ша ра,
хо ћу да га под се тим на Ми ла на Те пи ћа
и Сто ја ди на Мир ко ви ћа, на Ми лен ка
Па вло ви ћа, на хи ља де дру гих вој ни ка,
под о фи ци ра и офи ци ра, али и на њи -
хо ве по ро ди це ко је је увре дио ова квим
ге стом“.

„Ови љу ди су да ли за Ср би ју нај -
вред ни је што су има ли – сво је жи во те,
а од Ср би је ни су тра жи ли ни шта за уз -
врат“, ре као је Сте фа но вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ,,не до пу -
сти во је да би ло ко вре ђа и ни по да шта -
ва на ше вој ни ке и ста ре ши не, ве ли ке
љу де и па три о те, ко ји су да ва ли и сво -
је жи во те ка да је то би ло по треб но за
од бра ну отаџ би не“.

,,Ово је зе мља ве ли ког Жи во ји на
Ми ши ћа, Ра до ми ра Пут ни ка, Сте пе
Сте па но ви ћа, зе мља ко ја сла ви име

РЕ А ГО ВА ЊА



ака де ми ја) ко је тра је две школ ске го ди не.
У ме ђу вре ме ну, за ви сно од по тре ба слу -
жбе, упу ћу ју се на јед но до два ше сто ме -
сеч на спе ци ја ли стич ка кур са за уса вр ша -
ва ње. Нај у спе шни ји ма се ука зу је мо гућ -
ност да за вр ше Ге не рал штаб но уса вр ша -

ва ње ко је тра је јед ну школ ску го ди ну (ра -
ни је је то би ла Рат на шко ла). У Вој ној ака -
де ми ји се упо ре до ор га ни зу ју по сле ди -
плом ске и док тор ске сту ди је. Ни је ма ли
број офи ци ра ко ји су за вр ши ли и не ки од
ци вил них фа кул те та, ве ли ки број их је са

ака дем ским зва њем ма сте ра (ма ги стра)
или док то ра на у ка. Пре ма на шим са зна -
њи ма, тре нут но је у ви со ко школ ски си стем
Ре пу бли ке Ср би је укљу че но ви ше од 50
пен зи о ни са них офи ци ра са зва њем док то -
ра на у ка. 

У јав но сти је ма ло по зна то да је је дан од
пред сед ни ка Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти био ге не рал Јо ван Ми шко вић,
на чел ник Ге не рал шта ба и ми ни стар вој ни.
Ме ђу ака де ми ци ма је та ко ђе у свим са зи -
ви ма би ло зна ме ни тих офи ци ра. То ком ис-
то ри је мно ги тех но ло шки ис ко ра ци би ли
су ве за ни за вој ску и офи ци ре. На по кон,
офи ци ри су нај за слу жни ји што гра ђа ни
Ср би је има ју сло бо ду. 

Ра до Ср бин иде у вој ни ке де це ни ја ма је
на ша ствар ност. Сло бо дар ски на род, по -
ка за ло се не бро ја но пу та, не во ли оку па -
то ре и ту то ре. У ми ну ле три-че ти ри де це -
ни је, при ли ком сон да же јав ног мње ња, по -
ка за ло се да се на вр ху ле стви це ин сти ту -
ци ја у ко је на род има нај ви ше по ве ре ња
сме њу ју Вој ска и Срп ска пра во слав на цр -
ква. Ма рић би тре ба ло да зна и ту чи ње -
ни цу.

З. Пе шић
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сва ког па лог вој ни ка за на шу сло бо ду да -
нас. Ово је зе мља чи ју сло бо ду да нас ду -
гу је мо сва ком од њих, али и сва ком чо ве ку
у уни фор ми ко ји да нас сто ји на сне гу, до -
сто јан гр ба Вој ске Ср би је и сво је за ста ве.
Ни ко не ма пра во да бла ти име и част срп -
ског вој ни ка јер су они по нос сво је зе мље
и свих ње них гра дја на“, ис та као је Сте фа -
но вић.

Клуб ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би је

ЗГРО ЖЕ НОСТ И ПРЕ ЗИР

По во дом из ја ве Ми ло ми ра Ма ри ћа на на
„ТВ Хе пи“, у еми си ји „До бро ју тро Ср би јо“,
у ко јој је, из ме ђу оста лог, ре као да су:
„офи ци ри при ми тив ни љу ди, да у вој ску
иду нај глу пљи, од но сно, ко ни је ни за шта
иде у вој ску из ра жа ва мо згро же ност и
пре зир. Из ја ву са гну ша њем од ба цу је мо и
сма тра мо да је Ма рић ти ме увре дио све
при пад ни ке Вој ске Ср би је, ка ко пен зи о ни -
са не, та ко и про фе си о нал не при пад ни ке
и чла но ве њи хо вих по ро ди ца.

Вој ску као ин сти ту ци ју и ње не при пад -
ни ке ве ћи на гра ђа на Ср би је до жи вља ва
као ин сти ту ци ју од по себ ног зна ча ја и
угле да у дру штву.

Вој ни син ди кат Ср би је

МА РИЋ НАЈ ПРИ ЗЕМ НИ ЈЕ
ВРЕ ЂА СРП СКЕ ВОЈ НИ КЕ

Част ко ју су срп ском вој ни ку ис ка за ли
Фран цу ски мар шал Фран ше д’ Епе ре, Не -
мач ки цар Ви љем, Фелд мар шал Ма кен зен
и мно ги дру ги ве ли ка ни свет ске исто ри је,
20. ја ну а ра 2022. го ди не, у 8,40 са ти, на
ви ше не го сра ман на чин, по га зио је глав -
ни уред ник те ле ви зи је са на ци о нал ном
фре квен ци јом – Хе пи, Ми ло мир Ма рић,
из ја вив ши у еми си ји „До бро ју тро Ср би јо“,
да су офи ци ри вој ске при ми тив ни љу ди,
да у вој ску иду нај глу пљи, пи тав ши се за -

тим јав но пред срп ским ауди то ри ју мом, ко
нор ма лан иде у вој ску, и кон ста ту ју ћи на
кра ју свог ци нич ног из ла га ња, да ко ни је
ни за шта иде у вој ску… 

На овај на чин Ми ло мир Ма рић, пљу нуо
је у ли це вој во да ма Ми ши ћу, Сте пи, Бо јо -
ви ћу… чи је се бит ке из у ча ва ју на свим
пре сти жним вој ним ака де ми на ма све та,
Ми лун ки Са вић, срп ским ју на ци ма са Па -
штри ка и Ко ша ра и свим срп ским вој ни ци -
ма ко ји су од Ко сов ског бо ја до да нас сво -
је жи во те по ло жи ли за Отаџ би ну Ср би ју.
Зах те ва мо од Ми ло ми ра Ма ри ћа, да се
од мах из ви ни за увре де ко је је из нео на
ра чун срп ских вој ни ка, у про тив ном по кре -
ну ће мо низ по је ди нач них ту жби про тив
ње га и Хе пи те ле ви зи је и ор га ни зи ва ти
јав ни про тест на ко ме ће мо тра жи ти ње го -
ву сме ну и уки да ње до зво ле за на ци о нал -
ну фре квен ци ју те ле ви зи ји Хе пи. По зи ва -
мо све срп ске вој ни ке, ак тив не и бив ше,
кaо и вој не ве те ра не ко ји се осе ћа ју увре -
ђе ним из ја вом Ми ло ми ра Ма ри ћа, да се
обра те Вој ном син ди ка ту Ср би је, ко ји ће
им обез бе ди ти бес плат но прав но за сту па -
ње у ту жба ма про тив Ми ло ми ра Ма ри ћа и
те ле ви зи је Хе пи.По зи ва мо све јав не лич -
но сти, по ли ти ча ре и естрад не умет ни ке,
да до из ви ње ња Ми ло ми ра Ма ри ћа срп -
ским вој ни ци ма, бој ко ту ју уче шће у еми си -
ја ма Хе пи те ле ви зи је, а јав ност да пре ки -
не пра ће ње ње ног про гра ма. 

Ге не рал Сто јан Ко њи ко вац 
ба ха том Ма ри ћу: 

ЧАСТ ЈЕ БИ ТИ У ВОЈ СЦИ 
СР БИ ЈЕ 

По во дом срам них увре да на ра чун срп ске
вој ске, офи ци ра и вој ни ка на те ле ви зи ји с
на ци о нал ном фре квен ци јом (Хе пи) од стра -
не ње ног глав ног уред ни ка Ми ло ми ра Ма -
ри ћа, огла сио се пен зи о ни са ни бри гад ни ге -
не рал Вој ске Ср би је и не ка да шњи на чел них
Упра ве за људ ске ре сур се Ге не рал шта ба
Вој ске Ср би је Сто јан Ко њи ко вац. 

Част и за по нос је би ти вој ник у Вој -
сци Ср би је, а по себ на част и оба ве за је
би ти ста ре ши на у тој вој сци ко ју су кроз
исто ри ју сви це ни ли и ис ти ца ли као
узор и при мер – за по чео је ге не рал Ко -
њи ко вац и на ста вио:

„Због ху ма ног де ла на ше вој ске у хо -
лу згра де Цр ве ног кр ста у Же не ви и да -
нас сто ји та бла на ко јој пи ше „Бу ди мо
ху ма ни као што је би ла Ср би ја“. Име на
свих ју на ка ко ји су да ли свој жи вот за
Отаџ би ну има ју ис так ну то ме сто у на -
шој сло бо дар ској исто ри ји, они су пра -
ви узор мла дим ге не ра ци ја ма. Пре ма
њи ма се од но си са по што ва њем, а не
та ко ка ко је ре че но на те ле ви зи ји Хе пи.
Онај ко за бо ра ви бор це или се та ко од -
но си пре ма њи ма, осу дио се на про паст
и од ла зак на ђу бри ште исто ри је. Зна мо
да онај ко да је па ре из да је за дат ке; раз -
у мео бих из ја ву да је ре че на на не при -
ја тељ ској те ле ви зи ји, а не на те ле ви зи -
ји с на ци о нал ном фре квен ци јом. Ни шта
се не де ша ва слу чај но.“

Ни шта ни је ја ко као људ ско пам ће ње;
оно је не у ни шти во и по сле сва ке не да -
ће по ја вљу је се са свим на ку пље ним и
на та ло же ним се ћа њи ма. Ово чо ве ка
(М. Ма ри ћа) на род ће се се ћа ти по тим
из ја ва ма. Љу ди сво јим де ли ма иза се -
бе оста вља ју траг по ко јим их по ко ле ња
пам те. Сва ко би ра ка кав траг иза се бе
оста вља – ис та као је Сто јан Ко њи ко -
вац. 

На су прот ова квој ми зе ри ји, сва ко
вре ме има ло је сво је хе ро је ко ји су сво -
јим бе смрт ним ча сним де ли ма у од бра -
ни Отаџ би не оста ви ли бу ду ћим по ко ле -
њи ма пу то каз за бо ље су тра. При пад -
ни ци хе рој ске 549. мо то ри зо ва не бри га -
де оста ви ли су свој све тли траг и де ло
на ко је смо и би ће мо по но сни. Жи ве ла
Ср би ја. Жи вео сла вом овен чан срп ски
вој ник – за кљу чио је ге не рал Ко њи ко -
вац ко ји иза се бе има и зна чај но рат но
ис ку ство (рат у Хр ват ској, агре си ја НА -
ТО-а на СРЈ, ула зак у КЗБ).

У Ср би ји је вој ни 
по зив ве о ма 
по пу ла ран. 
По је ди них го ди на 
за јед но ме сто 
у Вој ној ака де ми ји
кон ку ри ше и до 
де сет кан ди да та



З
бог по ја ве за ра зни јег оми крон со -
ја ви ру са ко ро на у Ср би ји се го то -
во сва ко га да на бе ле жи ви ше од

17.000 но во о бо ле лих гра ђа на код ко -
јих је по твр ђен ко вид 19. Струч ња ци
сма тра ју да је тај број мно го ве ћи јер
се мно ги те сти ра ју код при ват ни ка, а
они с бла гим симп то ми ма и не тра же
по моћ ле ка ра. Осим ко вид ам бу лан ти,
при ти сак са да осе ћа ју и при јем но-три -
ја жни цен три и ко вид бол ни це, у коje
се по след њих да на сме шта све ви ше
гра ђа на.

У раз го во ру за „По ли ти ку” пу ков ник
до цент др Иво Удо ви чић, ко ман дант
вој не ко вид бол ни це Ка ра бур ма, ис ти -
че да се са да нај че шће хо спи та ли зу ју
осо бе ко је има ју ви ше од 60 го ди на,
нај ви ше они у по пу ла ци ји од 70 до 90
го ди на.

„По сле ма сов них про сла ва, до ла ска
на ших љу ди из ино стран ства и по ја ве
оми кро на, од мах на кон до че ка Но ве
го ди не оче ки ва ли смо из у зет но ви сок
број но во за ра же них. Ти бро је ви оба -
ра ју све ре кор де. Мла ди су углав ном
ишли на ма сов на оку пља ња и сла вља
и раз бо ле ва ли се, а по сле ди ца та квог
по на ша ња је што су са да ви рус уне ли
у по ро ди це и што има мо по ве ћан број
за ра же них у ста ри јој по пу ла ци ји ко ја
већ има хро нич не бо ле сти и сла би јег
је здрав стве ног ста ња. Ста ри љу ди
ви рус ни су си гур но до би ли на спла во -
ви ма и тр го ви ма, не го су им га пре не -
ли мла ди. По след њих да на има мо по -
ве ћан при лив па ци је на та у бол ни цу.
Са мо у јед ном да ну има ли смо ви ше
од 130 при је ма у бол ни це, што је ве -
ли ки број за Бе о град. Оче ку је мо да ће
на ред них да на тај број би ти и ве ћи”,
ка же др Удо ви чић.

Ми сли те ли да је по ја ва оми кро на
за пра во по че так кра ја пан де ми је ко -
ви да 19 и да ће мо уско ро мо ћи да
се вра ти мо нор мал ном жи во ту?

По при ро ди сам оп ти ми ста и код ме -
не је ча ша увек пу на до по ла. Сма трам
да ће нас оми крон спа сти од нас са -
мих. Ви ру су ни је у ин те ре су да нас
уни шти, ни ти да иза зи ва те жа обо ље -
ња јер он да ми има мо ре стрик тив ни је
ме ре и не да је мо му про сто ра да се
ши ри. Он тра жи фор му ка ко би оп стао
и жи вео при род но с на ма. Оми крон је
ва ри јан та ви ру са ко ји ће нас у ве ли кој
ме ри иму ни зо ва ти по што смо ми по пу -
ла ци ја ко ја ни је вак ци ни са на у до вољ -
ној ме ри. Нај ве ћу ште ту ће оста ви ти у
ста ри јој по пу ла ци ји јер мла ђи ни су до -
вољ но од го вор ни ка да је у пи та њу
бри га о ста ри ји ма. Код њих ће до ћи до
нај ве ће смрт но сти. Ипак, ми слим да
нас ви ше не ће из не на ди ти не ка опа -
сни ја, за ра зни ја ва ри јан та ви ру са. И
ако се по ја ви не ки но ви сој, би ће по -
пут оми кро на или бла жи од ње га. То
зна чи да би ви рус мо гао да пре ђе у
не ки ен дем ски об лик с ко јим ће мо жи -
ве ти. Али ви ше не ће иза зи ва ти дра -
стич не, тек тон ске по ре ме ћа је у це лом
све ту.

Ко ли ко се че сто де ша ва да они
ко ји су већ пре ле жа ли ко вид са да
по но во обо ле и за вр ше на бол нич -
ком ле че њу?

Има и оних ко ји су већ пре ле жа ли

ко вид, па су опет бо ле сни, по себ но у
ста ри јој по пу ла ци ји. Оми крон је пот пу -
но но ви сој ви ру са, ко ји има дру га чи ја
свој ства и ве ћу спо соб ност да за о би -
ла зи иму ни тет и иза зи ва ште ту. По
при ро ди ства ри, они ко ји се за ра зе по -
но во има ју лак ши об лик бо ле сти јер
не ма ве ли ког бро ја хо спи та ли зо ва них.
Ни смо има ли те жи об лик бо ле сти не -
ко га ко је већ пре ле жао ко ро ну.

Да ли се раз ли ку је кли нич ка сли -
ка вак ци ни са них и не вак ци ни са них
про тив ви ру са ко ро на?

Без об зи ра на то што је оми крон сој
бла жа ва ри јан та ви ру са, ко ји се по
сво јим свој стви ма не где и при бли жа -
ва ви ру су гри па, за ра зност му је из у -
зет но ве ли ка. И да ље по сто ји ја сна
раз ли ка из ме ђу оних ко ји су вак ци ни -
са ни и оних ко ји то ни су иако оми крон
про би ја иму ни тет сте чен пре бо ле ва -
њем бо ле сти или вак ци на ци јом. Бо ље
про ла зе за ра же ни ко ји има ју не ки об -
лик за шти те не го они ко ји не ма ју ни -
ка кву за шти ту.

Ап со лут но те жу кли ни ку сли ку има ју
не вак ци ни са ни. У про шлом та ла су ко -

ро не има ли смо у шок со би 50 па ци је -
на та мла ђих од 55 го ди на и ни ко од
њих ни је био вак ци ни сан. Од ше сто ро
мла дих љу ди ко ји су пре ми ну ли ни ко
ни је при мио вак ци ну. Још је ра но да
из но си мо по дат ке ка ква је си ту а ци ја
са оми крон со јем, али оно што са да
ви ди мо је сте да су они ко ји су за вр ши -
ли у шок со би с те шким об ли ком бо ле -
сти не вак ци ни са ни. Вак ци на и да ље
шти ти, то је ја сно.

Мо гу ли ма ске H-95 да нас бо ље
за шти те од ко ро не, ко је су пре по ру -
ка над ле жних ин сти ту ци ја?

То ни су на ше ин сти ту ци је из ми сли -
ле. То је пре по ру ка свет ских ин сти ту -
ци ја јер је сам ви рус за ра зни ји. Што је
бо ља ма ска – ве ћа је за шти та. Оне су
не што ску пље и ни су сви ма до ступ не.
Нај бо ље је но си ти ма ске H-99 ма да се
с њи ма на ли цу не што те же ди ше. Мој
са вет је да је бо ље но си ти би ло ка кву
не го ни ка кву ма ску.

Ипак, има љу ди ко ји и да ље не ве -
ру ју у вак ци не, а до ста је и оних ко -
ји су при ми ли пр ве две, а не ће тре -

8Војни ветеран ЈАНУАР 2022.

ИНТЕРВЈУ

Пуковник доцент др Иво Удовичић, 
командант војне ковид болнице 

Карабурма

АНТИВАКСЕРИ СВЕ
СХВАТЕ ТЕК КАДА 
ДОЂУ У БОЛНИЦУ

Вакцина штити од тежег исхода болести и смрти. 
Нико од младих који су били вакцинисани није

преминуо од ковида

Пу ков ник до цент др Иво Удо ви чић                           (Фо то Ми ни стар ство од бра не)



ћу до зу јер су чу ли да се до ста вак -
ци ни са них за ра жа ва.

Тач но је да обо ле ва ју и вак ци ни са -
ни, али ми ко ји ра ди мо у „цр ве ној зо -
ни” стал но на гла ша ва мо да ни смо
пла ће ни ци фар ма це ут ске ин ду стри је,
ни ти вак ци нал ног ло би ја, већ да као
ле ка ри има мо ду жност да го во ри мо
исти ну: це пи ва шти те. То је ја сно ви -
дљи во, сви ђа ло се то не ко ме или не.
Тре ба при ми ти и тре ћу до зу. Вак ци не
шти те из ме ђу три и че ти ри ме се ца и
ка ко вре ме про ла зи, за шти та је сла би -
ја, па за то тре ба до би ти бу стер. При -
ча о то ме да љу ди не ће да се вак ци -
ни шу јер обо ле ва ју и иму ни зо ва ни ап -
со лут но не сто ји. Вак ци на шти ти од
те жег ис хо да бо ле сти и смрт ног ис хо -
да. Иму ни зо ва ни мо гу да обо ле и има -
ју лак ши об лик ко ро не. Мно го то га за -
ви си од чи ње ни це ко ли ко је не ко ду го
био из ла ган ви ру су и ко јој ко ли чи ни,
као и ко ли ко су га „уне ли” у ор га ни зам.
Не ко ко је иму ни зо ван и се ди у ка фа -
ни три са та окру жен љу ди ма мо же да
се за ра зи и до би је не ке симп то ме бо -
ле сти, ма ко ли ко био за шти ћен. Ни ко
од мла дих ко је био вак ци ни сан ни је
пре ми нуо од ко ви да. Да су се иму ни -
зо ва ли, не би из гу би ли жи вот. Они су
по слу ша ли не чи ји са вет да се не тре -
ба вак ци ни са ни и ти љу ди сно се део
од го вор но сти за њи хо ву смрт.

Ка ква су ва ша ис ку ства са ан ти -
вак се ри ма ко ји за вр ше на бол нич -
ком ле че њу? Да ли им бу де жао што
ни су иму ни зо ва ни ка да се на ђу у
те шком здрав стве ном ста њу?

Про тив ни ци вак ци на ци је су мно го
ја ки и па мет ни на ра зно ра зним пор та -
ли ма, без об зи ра на то што ни шта не
зна ју о ме ди ци ни. Ме ђу тим, ка да се
за ра зе и до ђу у бол ни цу, ка жу да све
схва та ју, да су по гре ши ли и да им је
жао што се ни су вак ци ни са ли. Шо ки -
ра ју се ка да ви де шта се де ша ва око
њих, ка да се па ци јен ти во де у шок со -
бу, ка да их ре а ни ми ра ју или, на жа -
лост, пре ми ну и ста вља ју их у цр не џа -
ко ве. Та да схва те ка кав про блем за -
пра во пра ви овај ви рус, да је он опа -
сан и смр то но сан.

Ка кве про бле ме мо гу да има ју они
ко ји пре ле же ви рус и ко ли ко је опа -
сан пост ко вид син дром?

Има ли смо слу ча је ве да су љу ди до -
би ли бла жи об лик ко ро не и ни су би ли
хо спи та ли зо ва ни, а по сле шест ме се -
ци су пре ми ну ли. Схва ти ли смо да се
то мно го че шће де ша ва не го ра ни је.
Сту ди је и ис тра жи ва ња су до ка за ли
да је пост ко вид ве о ма озби љан про -
блем, без об зи ра на то да ли не ко
имао бла жи или те жи об лик бо ле сти.
Пост ко вид мо же да бу де ти хи уби ца.
Љу ди мо ра ју да се чу ва ју. Ко ро на не
иза зи ва са мо упа лу плу ћа. То је си -
стем ска бо лест ко ја до ми нант но на па -
да ен до тел крв них су до ва и ту пра ви
ште ту, ра за ра их и ства ра усло ве да
се ту ство ре крв ни угру шци и да се за -
че пе. А он да по сле шест ме се ци осо -
ба до жи ви ин фаркт ср ца или шлог. Ни -
ка да не зна те на ком сит ном крв ном
су ду ће на пра ви ти ште ту. Ако је у ср цу
или мо згу – чо век стра да. Пост ко вид
ће нас тек ко шта ти и тек ће иза зи ва ти

про бле ме. По себ но се то од но си на
оне ко ји су би ли за ра же ни дел та со -
јем.

Има ли слу ча је ва да сте ле чи ли
не ког ко је исто вре ме но обо лео од
ко ро не и гри па?

У цир ку ла ци ји још увек има мо и дел -
та сој, ни је сва ко обо лео од оми кро на.
А ту је и ви рус гри па. До са да у бол ни -
ци ни смо има ли слу чај да је не ко исто -
вре ме но обо лео од оба ви ру са.

Шта мо же да се ура ди ка ко би би -
ло ма ње обо ле лих у Ср би ји? Да ли
би ри го ро зни је ме ре би ле ре ше ње
у овом тре нут ку?

Ми ле ка ри не мо же мо да пра ви мо
ком про мис из ме ђу жи во та и смр ти. Не
ми слим ни шта ру жно за оне ко ји се
ба ве еко но ми јом и при вре дом. Мо ра и
при вре да да жи ви. Ипак, ми ле ка ри
смо увек за стро же ре стрик тив ни је ме -
ре у од но су на еко ном ски и при вред ни
део. Ја сно ми је да се пра ве ком про -
ми си. Не ко ме се то до па да, не ко ме
не. По сле две го ди не бор бе с ко ви дом
у Ср би ји ми слим да не по сто ји ни је дан
чо век ко ји не зна шта је ко ро на, ка кве
по сле ди це иза зи ва, ка ква је ко рист од
вак ци на, ка ко се но си ма ска… Ме ди -
цин ски смо се опи сме ни ли као на ци ја
и не ма по тре бе да ми ви ше не ко га са -
ве ту је мо шта да ра ди. Љу ди мо ра ју да
во де ра чу на о се би и чу ва ју здра вље.
Ми не мо же мо не ко га да за тва ра мо.
То вре ме је про шло. Ве ро ват но смо и
ми са сво јим при ча ма из бол ни ца до -
са ди ли и бо гу и на ро ду, али мо ра мо
да при ча мо јер смо све до ци тра ге ди је
ко ро не у бол ни ца ма. Ми љу де ле чи -
мо, ста вља мо их на ре спи ра то ре, га -
си мо ре спи ра то ре, раз го ва ра мо с по -
ро ди цом, ако па ци јен ти пре ми ну, ста -
вља мо их у цр не џа ко ве…

Шта вам нај те же па да у бор би за
људ ске жи во те?

Ка да раз го ва ра те с по ро ди цом, мо -
ра те да им да те на ду за нај ми ли јег ка -
да се ле чи, а ако он пре ми не, мо ра те
да им из ја ви те са у че шће. То је ужа -
сно. Мо жда не ко ме је дан од сто смрт -

но сти од ко ви да не из гле да ве ли ко,
али то је огро ман број љу ди. По себ но
је стра шно за мла де ко ји су бес по -
треб но из гу би ли жи во те. Они су би ли
бу дућ ност Ср би је. Са мо је тре ба ло да
се вак ци ни шу и да нас би би ли жи ви.
Нај те жи тре ну так нам је ка да не ко
пре ми не. Не ма уте шне ре чи ко ју мо -
же те да ка же те не ко ме ка да не ко ње -
гов из гу би жи вот. То су ужа сне ства ри.

Ми сли те ли да је до бро што је
скра ћен пе ри од изо ла ци је за обо ле -
ле од ко ро не и за осо бе ко је су би -
ле у кон так ту са за ра же ни ма?

То мо же би ти мач са две оштри це
јер и да ље има мо дел та сој у цир ку ла -
ци ји. Мо ја пре по ру ка је да тре ба ура -
ди ти и бр зи тест на ко вид по сле пет
да на. Ви де ће се у тих пет да на да ли
ће не ко ко је био у кон так ту са обо ле -
лом осо бом раз ви ти симп то ме ко ро -
не. Они ко ји има ју бла же симп то ме бо -
ле сти, сма тра се да су за ра зни не де -
љу да на и њи ма изо ла ци ја и тра је се -
дам да на. Љу ди с те жим об ли ком бо -
ле сти мо ра ју да бу ду хо спи та ли зо ва -
ни и сма тра се да мо гу да бу ду за ра -
зни до де сет да на што се ти че оми -
крон со ја. Ме ре ко је су пре по ру че не
су у не ком сми слу и из ну ђе не јер има -
мо ве ли ки број за ра же них, па би мно -
га рад на ме ста оста ла пра зна да смо
на ста ви ли да се при др жа ва мо ста рих
ме ра о изо ла ци ји од 14 да на. Са да је
сва ки дру ги те сти ра ни по зи ти ван. То
зна чи да би огро ман број обо ле лих
гра ђа на Ср би је био ван по сла ми ни -
мум три до че ти ри не де ље, а још ве ћи
број из кон так та с њи ма у изо ла ци ји
две не де ље, што је у ова квој си ту а ци -
ји не под но шљи во (од су ство ва ње са
по сла), по себ но за ин сти ту ци је од јав -
ног зна ча ја. За то се про на ла зе нај бо -
ља мо гу ћа ре ше ња и из ме ђу два зла
се би ра ма ње. Сва ки ор га ни зам је
дру га чи ји и опо ра вак је раз ли чит код
сва ке осо бе. Сва ко дру га чи је ре а гу је.
Те сти ра ња су ва жна и до ступ на су љу -
ди ма.

Да ни је ла Да ви дов Ке сар
Из вор. По ли ти ка
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Б
и ла је то пр ва Ма кро но ва за ми -
сао по до ла ску у Је ли сеј ску па -
ла ту ко ја је ожи вље на на кон ха о -

тич ног по вла че ња вој ске из Ав га ни -
ста на. За јед нич ке европ ске вој не сна -
ге за хит не ин тер вен ци је ко је би де ло -
ва ле без САД. Ова Ма кро но ва ви зи ја
(иако је по сто ја ла пре не го што се он
ро дио) по ста ла је Бо ре љо ва ми сиј Пре
не ко ли ко да на са ста вљен је до ку мент
ко ји тре ба да бу де фи на ли зо ван на
про ле ће, о фор ми ра њу за јед нич ких
тру па од 5.000 вој ни ка у на ред не че -
ти ри го ди не ко је би мо гле да ин тер ве -
ни шу не осла ња ју ћи се на Аме ри кан -
це. Чи ни ле би је коп не не, по мор ске и
ва зду шне је ди ни це.

Овај на црт стра те ги је ко ји је при пре -
мио шеф европ ске ди пло ма ти је Ђу -
зеп Бо рељ нај кон крет ни ји је по ку шај
ус по ста ве са мо стал них сна га на кон
ви ше де це ниј ског по ку ша ја и до го во ра
да се у те свр хе гру пи ше до 60.000
љу ди. Од те за ми сли остао је план о
тру пи од 5.000 сна га о ко јем, што се
не ких чла ни ца ЕУ ти че, Ма крон мо же
са мо да са ња. Бо рељ и ка же да у вој -
ним сна га ма не би уче ство ва ле све
др жа ве чла ни це (за то што оне не же -
ле), али за одо бре ње ан га жма на био
би по тре бан кон сен зус. Он би да др -
жа ве чла ни це оси гу ра ју ло ги сти ку, ва -

зду шни тран спорт на да ле ке де сти на -
ци је, кон трол не ка па ци те те, а за шта
се осла ња ју на САД.

Иде ју о европ ској вој сци ко ја би у
крат ком ро ку мо гла да ин тер ве ни ше у
кри за ма Ема ну ел Ма крон по ме нуо је
2017. го ди не ка да је го во рио на Сор -
бо ни. Пред лог мла дог фран цу ског ви -
зи о на ра до пао се ми ни стри ма од бра -
не Фран цу ске, Ве ли ке Бри та ни је, Не -
мач ке, Бел ги је, Дан ске, Хо лан ди је,
Есто ни је, Шпа ни је и Пор ту га ли је, ко ји
су пот пи са ли пи смо о на ме ра ма. Ма -
кро нов сан стар је ко ли ко и при ча о ев-
роп ским ин те гра ци ја ма. По стао је у
Фран цу ској, али пре не го што је на -
стао ак ту ел ни шеф ко ји је уве ли ко у
пред из бор ној кам па њи за пред сед -
нич ке из бо ре у апри лу 2022. Још пе -
де се тих го ди на про шлог ве ка ра ди ло
се на европ ској од бра ни ор га ни зо ва -
ној на над на ци о нал ној осно ви, за сно -
ва ној на пла ну фран цу ских ди пло ма -
та, па је та да шњи пре ми јер Ре не Пле -
вен под нео пред лог за осни ва ње Ев-
роп ске од брам бе не за јед ни це, фор -
ми ра ње за јед нич ке вој ске ко ја ће се
фи нан си ра ти из за јед нич ког бу џе та.

Ам би ци о зна иде ја ни ка да ни је за жи -
ве ла пу ним плу ћи ма, осим удру жи ва -
ња Фран цу ске, За пад не Не мач ке, Ита -

ли је, зе ма ља Бе не лук са, да би иде ји
ни зак уда рац за да ле лич но ар хи тек те
– фран цу ска на ци о нал на скуп шти на је
од ба ци ла уго вор. По том је Се вер но а -
тлант ско ве ће одо бри ло при сту па ње
За пад не Не мач ке НА ТО-у. Од та да до
Бо ре љо вог све жег до ку мен та при ча о
ко лек тив ној од бра ни по пут обла ка је
леб де ла у ва зду ху ко ји је, за без ма ло
европ ских ди пло ма та, рас пр шен у Ав -
га ни ста ну, где је За пад трај но осла -
бљен. За дру ге је баш ко лапс у Ка бу -
лу иде ји дао прав но-по ли тич ки за мах.
Бо рељ је ис ку ство из Ав га ни ста на на -
звао ка та ли за то ром.

О то ме да ли је Ка бул ка та ли за тор
рас пра вља ли су ми ни стри на сло ве -
нач ком Бр ду код Кра ња у сеп тем бру.
Та да је ле тон ски ми ни стар од бра не
Ар тис Па бликс на гла сио ду бо ки су коб
ин те ре са оних ко ји тре ба да офор ме
ове сна ге, ре кав ши да га Ав га ни стан
не ин те ре су је јер же ли по моћ на гра -
ни ци с Бе ло ру си јом ода кле им до ла зе
ми гран ти. Ње го ва скеп са у по гле ду
ве ли ких про је ка та од брам бе не по ли -
ти ке, у ко јој ни је уса мљен, ви де ла се
ка да је по дру гљи во упи тао шта се до -
го ди ло с бор бе ним је ди ни ца ма ко је
ни ка да ни су упо тре бље не. ЕУ већ 14
го ди на има кон тин гент од 1.500 љу ди
ко ји ни ка да ни је де ло вао. Та ко, уз не -
до ста так за јед нич ке по ли тич ке во ље
ис ка зи ва не ви ше го ди шњим ја ло вим
рас пра ва ма, про је кат фор ми ра ња
тру па за бр зо ре а го ва ње тре ба ло би
да бу де усво јен на про ле ће. Та да
пред се да ва ње Са ве ту ЕУ пре у зи ма
Фран цу ска, ко ја ће по том ући у пред -
сед нич ке из бо ре, ко је се ка ни да до -
би је ак ту ел ни пред сед ник, ко ји је, ка -
да је осво јио пр ви ман дат, обе ћао
осна же ну Евро пу и Фран цу ску. Сва ки
пут ка да по ста не очи глед но да то ни -
су, тач ни је, ко ли ко се ЕУ вој но осла ња
на САД, ожи вља ва де ба та о европ ској
вој сци.

У прак си, по ред ма лих из два ја ња на
од бра ну ме ђу европ ским зе мља ма
(са мо де вет чла ни ца НА ТО-а ис пу ња -
ва циљ по тро шње на од бра ну од два
од сто БДП-а), по сто је не сла га ња о то -
ме шта је прет ња европ ским зе мља -
ма. Бал тич ке зе мље и Пољ ска опре -
зне су у по гле ду од брам бе ног ме ха ни -
зма ко ји ис кљу чу је САД јер им је ег зи -
стен ци јал на прет ња Ру си ја, ко ја је за
Не мач ку ге о по ли тич ка не во ља, али и
кључ ни енер гет ски парт нер, а за Ма -
ђар ску, мо же се ре ћи, са ве зник. Бо -
рељ је за ита ли јан ски „Ко ри је ре де ла
се ра” пре до чио да ће по је ди не зе мље
са ме кре ну ти у оства ре ње ове иде је
ако то не бу ду хте ле све чла ни це уни -
је. Да ли ће је дин ства би ти, мо же се
за кљу чи ти из из ла га ња Ур су ле фон
дер Ла јен, ко ја је у ав гу сту, ко мен та -
ри шу ћи раз ло ге ко ји су спре чи ли да у
Ав га ни ста ну ЕУ бу де ефи ка сна, ре кла
да су др жа ве чла ни це се бич не и не
же ле да де ле рас по ло жи ве без бед но -
сне ин фор ма ци је без об зи ра на то да
ли се ти чу по ли циј ских или све мир -
ских ак тив но сти.

Љи ља на Ву јић
Из вор: По ли ти ка
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Да ли ће Европска унија добити 
снаге за брзе интервенције

ВОЈСКА ЕУ
МАКРОНОВА ВИЗИЈА, 

А БОРЕЉОВА МИСИЈА
Унија жели контингент од 5.000 војника који би могао да 

интервенише изван држава чланица, не ослањајући се на
Американце



О
вих да на за пад ни ,,спе ци јал ни“ иза -
сла ни ци и ,,ви со ки“ пред став ни ци,
ди пло ма те, а и њи хо ви гла сно го вор -

ни ци на те ре ну, по но во при пи су ју исту
оце ну Деј тон ском спо ра зу му и ре зо лу ци ји
СБ УН 1244 да је њи хо ва је ди на свр ха би -
ла да окон ча ју гра ђан ске су ко бе и да им је
ти ме уло га за вр ше на. У ре ви зи о ни стич ком
за ле ту ко ји се по ја ча ва на кон до ла ска на
че ло САД ад ми ни стра ци је пред сед ни ка
Џо Бај де на, твр ди се да су оба до ку мен та
при вре ме ног ка рак те ра, те да их с об зи -
ром на про тек вре ме на и но ве по тре бе
тре ба пре у ре ди ти и за ме ни ти. Пр ви, не ка -
квим ,,Деј то ном 2“, а дру ги не ка квим ,,све -
о бу хват ним прав но оп ште о ба ве зу ју ћим
спо ра зу мом“. Ја сно се се ви ди те жња да
се ,,Деј то ном 2“ по твр де сва до са да шња
на сил на и пре вар на од у зи ма ња над ле -
жно сти Ре пу бли ке Срп ске ко ја су јој за га -
ран то ва на Деј тон ско-па ри ским спо ра зу -
мом и ујед но по ста ви осно ва за од у зи ма -
ње пре о ста лих над ле жно сти и њи хо ву
цен тра ли за ци ју у Са ра је ву, од но сно, за
ства ра ње уни тар не БиХ уз до ми на ци ју на -
след ни ка Али је Изет бе го ви ћа. Па ра докс је
да се све то обра зла же као су зби ја ње ,,ан -
ти деј тон ских сна га“ са Ми ло ра дом До ди -
ком на че лу, срп ским чла ном Пред сед ни -
штва БиХ, и по тре бом ства ра ња БиХ као
,,функ ци о нал не“ европ ске др жа ве. Да при -
по мог ну оства ри ва њу тог пла на, вла де за -
пад них зе ма ља ко је се де кла ри шу за
прав но за сно ва но по на ша ње у ме ђу на -
род ним од но си ма, име но ва ле су Нем ца
Кри сти ја на Шми та за но вог Ви со ког пред -
став ни ка, за о би ла зе ћи Са вет без бед но сти
УН и кр ше ћи про це ду ру пред ви ђе ну Деј -
тон ским спо ра зу мом. Да кле, прав но на си -
ље, у ин те ре су ,,прав но за сно ва них од но -
са!“ Ка ко год би ло, та кво по на ша ње, као и
оно 1999. ка да су исте зе мље по кре ну ле
ору жа ну агре си ју про тив СРЈ кр ше њем
По ве ље ОУН и Фи нал ног до ку мен та
ОЕБС-а, ни је за сно ва но на прав ном си сте -
му ОУН ко ји је још увек на сна зи. На ко јем

и чи јем пра ву по чи ва ју ,,прав но за сно ва ни
ме ђу на род ни од но си“ ко јим се ру ко во де
во де ће зе мље За па да про те клих не ко ли -
ко де це ни ја, по го то во у пе ри о ду на кон
број них исту па ња САД из ме ђу на род но -
прав них уго во ра, ни је по зна то. За пад очи -
глед но сме ра не ком но вом прав ном си сте -
му, са вр ше ни јем од оног ство ре ног на ре -
зул та ти ма Дру гог свет ског ра та и По ве љи
УН. Раз у ме се, ,,са вр ше ни јем“, за оства -
ри ва ње ужих, за пад них, не оп ште људ ских
ин те ре са.

Пре ба ци ва ње од го вор но сти
Што се ре зо лу ци је СБ УН 1244 ти че, ње -

но обез вре ђи ва ње и гу ра ње у стра ну по -
че ло је на кон што је Ср би ја из вр ши ла све
сво је оба ве зе из тог до ку мен та. Ка да је до -
шло на ред из вр ша ва ње оба ве за дру гих,
укљу чу ју ћи оба ве зе ко је се ти чу пра ва и
ин те ре са Ср би је и срп ског на ро да, оства -
ри ва ње ре зо лу ци је 1244 је за мр зну то. Ти -
ме и та да је За пад, у ства ри, ,,за мр знуо“ и
кон фликт. Од та да За пад чи ни све да сав
те рет сво је де струк тив не, отво ре но про ал -
бан ске и ан ти срп ске по ли ти ке пре ва ли на
пле ћа Ср би је. Уме сто да Ср би ја др жи ини -
ци ја ти ву за це ло ви то спро во ђе ње ре зо лу -
ци је 1244, За пад те ра Ср би ју у не пре кид -
ну де фан зи ву тра же ћи да се из ја сни да ли
је за ком про мис или за за мр зну ти кон -
фликт, при че му је ,,ком про мис“ у њи хо вом
по и ма њу ,,обо стра но при зна ње“, од но сно,
ди за ње рам пе за члан ство тзв. Ре пу бли ке
Ко со во, у УН. То би се, по њи ма, спро ве ло
не ка квим ,,све о бу хват ним прав но оба ве -

зу ју ћим спо ра зу мом“, ,,по мо де лу две Не -
мач ке“! Та кав спо ра зум ко ји би се пот пи -
сао са пред став ни ци ма кри ми нал не тво -
ре ви не из ван сва ког за ко на, ,,про да је“ се
Ср би ји као ја чи од сва ког пра ва, па чак и
од ре зо лу ци је СБ УН као прав ног до ку мен -
та нај ве ће прав не сна ге у свет ском прав -
ном по рет ку! Спо ра зум би га ран то ва ла ЕУ,
а мо жда, још по не ко од оних низ чи је смо
се ,,уже спу шта ли“ бар про те клих 30 го ди -
на, уз до бро зна не ,,бе не фи те“ по срп ски
на род.

Раз у ме се, иза све га не сто је би ло ка кви
прин ци пи, до бре на ме ре или ,,све тла бу -
дућ ност“ за Ср би ју. Иза све га су ге о стра -
те шки ин те ре си нај моћ ни јих зе ма ља За -
па да, пре све га САД, ВБ и Не мач ке. За За -
пад то је са мо део по од ма клих при пре ма
за гло бал ну кон фрон та ци ју са Ру си јом и
Ки ном. 

Ру си ја и Ки на при хва та ју Ср би ју та кву
ка ква је сте са сво јом исто ри јом, кул ту ром
и ду хов но шћу и ин те ре си ма, са не за ви -
сно шћу, отво ре но шћу за са рад њу са Ис то -
ком и За па дом, Се ве ром и Ју гом, са не у -
трал но шћу и стра те шким парт нер стви ма
ко ја су за сно ва на на исто риј ским ис ку стви -
ма. За пад не си ле при хва та ју са мо по ко ре -
ну и по ни же ну Ср би ју, оп ту же ну за ге но -
цид, са оте тим Ко со вом и Ме то хи јом, за -
це мен ти ра ним ста рим и упи са ним но вим
по де ла ма срп ског на ци о нал ног кор пу са, а
због ге о стра те шких пла но ва ,,ши ре ња на
Ис ток“, са ба за ма НА ТО-а од Ко па оп ни ка
до Су бо ти це.

Ако се не ко ме ово учи ни пре те ри ва ње,
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ИГРЕ ЗАПАДЊАКА

Уместо да Србија држи иницијативу за целовито спровођење резолуције 1244, Запад 
тера Србију у непрекидну дефанзиву тражећи да се изјасни да ли је за компромис или

за замрзнути конфликт, при чему је ,,компромис“ у њиховом поимању ,,обострано 
признање“, односно, дизање рампе за чланство тзв. Републике Косово, у УН.

Председници Слободан Милошевић, Алија Изетбеговић и Фрањо Туђман 
приликом потписивања Дејтонског споразума



Ко јим до брим де ли ма је За пад за слу жио
по слу шност ислам ског и пра во слав ног
све та? Раз ми шља ју ли ка ко на њи хов кре -
ди би ли тет ути чу по сле ди це њи хо вих „ан -
ти те ро ри стич ких“, „ху ма ни тар них“ и дру -
гих „за штит нич ких“ агре си ја и ин тер вен ци -
ја у Ју го сла ви ји, Ав га ни ста ну, Ира ку, Со -
ма ли ји, Ли би ји и мно гим дру гим зе мља -
ма? Ко ли ко је ,,арап ско про ле ће“ до при -
не ло по ве ре њу арап ског све та у до бре на -
ме ре зе ма ља из во зни ца де мо кра ти је,
људ ских пра ва и ли бе ра ли зма са нео ко ло -
ни јал ним ка рак те ри сти ка ма?

Тре ба при зна ти да има ло ги ке у то ме
што пред ста ве оних ко ји гу бе ка сне за
ствар ним про ме на ма, али се ипак те шко
мо же раз у ме ти то ли ка дис кре пан ци ја из -
ме ђу не пре кид них по ру ка са по зи ци је си -
ле и из у зет но сти и пот пу но но вог рас по ре -
да мо ћи на гло бал ном пла ну. У ве ро ва њу
За па да да се исто ри ја мо же за у ста ви ти, а
раз вој вра ти ти уна зад у окви ре пре ва зи ђе -
ног уни по лар ног свет ског по рет ка, кри ју се
нај ве ће опа сно сти за мир и без бед ност у
све ту. 

Ни по до шта ва ње ин те ре са 
Ср би је
Кад је реч о на шој По кра ји ни Ко со во и

Ме то хи ја, прак са го во ри да је Ср би ја мно -
го рев но сни ја у из вр ша ва њу, углав ном, на -
мет ну тих оба ве за, не го у бор би да и дру ги
ис пу ња ва ју сво је оба ве зе пре ма Ср би ји и
срп ском на ро ду. Та ко је, да под се ти мо, Ср -
би ја дав но из вр ши ла све оба ве зе утвр ђе -
не у ре зо лу ци ји СБ УН 1244, док дру ги чи -
ни о ци ни су из вр ши ли ни јед ну од сво јих
оба ве за. Ме ђу тим оба ве за ма на ла зи се,
на при мер, су штин ска оба ве за ме ђу на род -
не за јед ни це (УН МИК, КФОР, НА ТО, ЕУ, Г-
7) и При шти не да обез бе де усло ве за сло -
бо дан, без бе дан и до сто јан ствен по вра так
на сво ја ог њи шта и има ња око 250.000
про те ра них Ср ба и дру гих не ал ба на ца. То
што но си о ци ове оба ве зе не ха ју мно го да
је из вр ше, мо же се об ја сни ти њи хо вим
одо ма ће ним ни по да шта ва њем ин те ре са
Ср би је и срп ског на ро да. Ет нич ко чи шће -
ње је не при хва тљи во, то је зло чин за сва -
ку осу ду - ре ћи ће јав но сви ме ђу на род ни
пред став ни ци и фо ру ми. У прак си, ме ђу -
тим, то ком пе ри о да тзв. ју го сло вен ске кри -
зе, а и да нас, ја сно ће до ми ни ра ти дво -
стру ки стан дар ди: го то во промпт но, ис пра -
вља ће се све не прав де учи ње не у гра ђан -
ским су ко ба пре ма при пад ни ци ма свих на -

ро да док се, на дру гој стра ни, ни ко не ће
пре трг ну ти од на по ра да се ис пра ве ет нич -
ко чи шће ње, дру ге не прав де или зло чи ни
по чи ње ни про тив Ср ба. Шта ви ше, ме ђу
ви со ким ме ђу на род ним пред став ни ци ма
има и та квих ко ји ће вам при ват но, у ку ло -
а ру, го то во ,,при ја тељ ски“, ре ћи: у пра ву
сте, ет нич ко чи шће ње је, у прин ци пу, не -
при хва тљи во, зло чин за сва ку осу ду, али
по не кад мо же би ти по ли тич ки це лис ход -
но! По том вам оста ве вре ме да, као ,,ра зу -
ман и ре а ли сти чан“ са го вор ник, са ми за -
кљу чи те: пра во на сло бо дан без бе дан и
до сто јан ствен по вра так обез бе ђу је се сва -
ко ме осим Ср би ма - из Кра ји не, Сла во ни -
је, БиХ, са Ко со ва и Ме то хи је. Да кле, по
њи ма, ет нич ко чи шће ње про тив Ср ба je
,,по ли тич ки це лис ход но“ и за то га, про те -
ком вре ме на, тре ба пре тво ри ти у стал но
ста ње! 

Те шко се, ме ђу тим, мо же об ја сни ти или
оправ да ти за што Ср би ја не др жи ини ци ја -
ти ву по том пи та њу, за што упор но, увек из -
но ва, не ин си сти ра да се оба ве за ства ра -
ња усло ва за сло бо дан, без бе дан и до сто -
јан стве ни по вра так про те ра них Ср ба, сву -
да ода кле су си лом про те ра ни, из вр ши
бар при бли жно јед на ко ка ко је из вр ше на
оба ве за пре ма при пад ни ци ма дру гих на -
ро да. Јер, ра ди се не смо о прин ци пи јел -
ном већ ви тал ном срп ском на ци о нал ном
пи та њу, о чи стој по зи ци ји. Тек са из вр ша -
ва њем ове оба ве зе пре ма срп ском на ро ду
до би ја пу ни сми сао и син таг ма да ће Ср -
би ја и сва дру га пи та ња ре ша ва ти во де ћи
ра чу на о без бед но сти де ло ва на шег на ро -
да ко ји жи ве на Ко со ву и Ме то хи ји и из ван
Ср би је. Про те ри ва ње и ет нич ко чи шће ње
Ср ба не мо же се прав да ти ни прав но, ни
по ли тич ки, ни мо рал но, ни ци ви ли за циј -
ски. О то ме се не сме ћу та ти ни ти то по ми -
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не ка још јед ном па жљи во про чи та по гла -
вља 2, 5 и 7 тзв. спо ра зу ма из Рам бу јеа. А
што се Деј тон ско-па ри ског спо ра зу ма и ре -
зо лу ци је СБ УН 1244 ти че, пот пу но је ја -
сно да су то прав на до ку мен та трај ног ка -
рак те ра, ду го роч на осно ва ми ра, ста бил -
но сти и раз во ја, ин те грал ни де ло ви ме ђу -
на род ног јав ног пра ва чи ји оба ве зу ју ћи ка -
рак тер ни ко не мо же јед но стра но ума њи -
ти, из ме ни ти, а по го то ву уки ну ти. Тзв. мо -
дел две Не мач ке за Ср би ју и КиМ и ,,функ -
ци о нал не европ ске др жа ве“ за БиХ, су ку -
ка вич ја ја ја у ин ку ба то ру за пад не нео ко ло -
ни јал не ге о по ли ти ке.

При ти сак на Еги пат
Пи та ње је да ли су ди пло ма ти је во де ћих

зе ма ља За па да, а пре све га, САД, ВБ и
Не мач ке, уоп ште, пре ки да ле сво ју кам па -
њу при ти са ка на дру ге зе мље да при зна ју
иле гал ну тво ре ви ну ко ју су на зва ле „Ре пу -
бли ка Ко со во“. То не би тре ба ло ни да из -
не на ђу је ни да чу ди кад се има у ви ду да
су оне де це ни ја ма - и нов цем, на о ру жа ва -
њем, ор га ни за ци јом, обу ком и ка дро ви ма

- по ма га ле се па ра ти зам и те ро ри зам тзв.
ОВК, да би 1999, у са ве зу са те ро ри стич -
ком ОВК, из вр ши ле ору жа ну агре си ју на
СРЈ гру бо кр ше ћи европ ски и гло бал ни си -
стем без бед но сти (ОЕБС, УН). Са да, пре -
ма ме диј ским из ве шта ји ма, вр ше при ти сак
на Еги пат да „од мр зне“ сво је за мр зну то
при зна ње тзв. Ко со ва оче ку ју ћи да би то
по слу жи ло као при мер ни зу дру гих арап -
ских и ислам ских зе ма ља да при зна ју ту
иле гал ну тво ре ви ну.

По ме ну те за пад не зе мље, очи глед но
ка сне у по и ма њу свог ими џа и но вих ре ал -
но сти. По на ша ју се као да им сву да цве та -
ју ру же и ода свуд хр ле по зи ви за са ве те о
де мо кра ти ји, људ ским пра ви ма, при о ри те -
ти ма у уну тра шњој и спољ ној по ли ти ци,
као да не при ме ћу ју но ве ду бо ке трен до ве
у гло бал ним од но си ма ко ји, по ред оста лог,
убр за но кру не њи хов „убе ђи вач ки“ по тен -
ци јал, уко ли ко су га уоп ште и по се до ва ле.
Као да не ре ги стру ју да њи хо во уче шће, на
при мер, у ства ра њу гло бал ног БДП ра пид -
но опа да, док се уче шће Ки не, Ру си је и
дру гих зе ма ља рас ту ће мо ћи, из го ди не у
го ди ну, по ве ћа ва. За што је та ко скро ман и
до при нос раз ви је ног За па да, кон тро ли и
пре вен ци ји пан де ми је ко вид 19 зе мља ма
у раз во ју, укљу чу ју ћи арап ским ислам ским
зе мља ма, од ко јих, ето, оче ку ју да сле де
по ли ти ку зе ма ља НА ТО-а пре ма Ср би ји,
од но сно, по кра ји ни Ко со во и Ме то хи ја?

Питање је да ли су
дипломатије водећих
земаља Запада, а пре
свега, САД, ВБ и
Немачке, уопште,
прекидале своју кампању
притисака на друге
земље да признају
илегалну творевину коју
су назвале „Република
Косово“. То не би
требало ни да изненађује
ни да чуди кад се има у
виду да су оне
деценијама - и новцем,
наоружавањем,
организацијом, обуком и
кадровима - помагале
сепаратизам и тероризам
тзв. ОВК, да би 1999, у
савезу са терористичком
ОВК, извршиле оружану
агресију на СРЈ грубо
кршећи европски и
глобални систем
безбедности (ОЕБС, УН).
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ња ти тек ре да ра ди. Око то га не ма ко ле -
ба ња, уз ми ца ња, ни ти од ла га ња за то што
тзв. ме ђу на род на за јед ни ца, или не ка
,,дру га стра на“, не при хва та раз го вор о то -
ме. 

На ште ту на ше зе мље
Од нос тзв. ме ђу на род не за јед ни це пре -

ма пра ву про те ра них Ср ба на сло бо дан,
без бе дан и до сто јан ствен по вра так на њи -
хо ва ог њи шта и има ња од ра жа ва стра те -
шки од нос пре ма це лој срп ској на ци ји.
Срп ски на род не мо же да при хва ти да га
би ло ко, за рад сво јих стра те шких ге о по ли -
тич ких ци ље ва, ве чи то др жи на оп ту же -
нич кој клу пи. Пре ду го је Ср би ја до пу шта -
ла да јој дру ги дик ти ра ју ,,аген де“ и ,,от -
кри ва ју“ шта су ње ни жи вот ни ин те ре си,
,,је ди не ал тер на ти ве“, ,,бо љи жи вот“, ко су
јој при ја те љи а ко не при ја те љи и пре но си -
о ци па кле них за ра за. Ср би ја и срп ска на -

ци ја су део бо га те, ста ре и по но си те ци ви -
ли за ци је ко ји нит је да вао, ни ти при хва тао
ту то ре, ни ти их је раз ли ко вао по оде жди
или ре то ри ци, већ је ди но по де ли ма.

А шта тек ре ћи о оба ве зи из ре зо лу ци је
СБ УН 1244 при хва та ња до го во ре них кон -
ти ге на та вој ске и по ли ци је Ср би је на Ко -
со ву и Ме то хи ји ра ди вр ше ња од ре ђе них
од го вор но сти, укљу чу ју ћи, при су ство на
гра ни ца ма пре ма Ма ке до ни ји и Ал ба ни ји?
Да нас се, до ду ше, јав но не го во ри ни шта
слич но те зи ра ни јих ДОС-ов ских вла сти –
да ,,не ће мо ваљ да сла ти на шу де цу та мо
да бу ду гли не ни го лу бо ви ал бан ских екс -
тре ми ста“, али не ма ни на зна ка да се то
пи та ње по кре ће или др жи на не кој аген ди
за пре го во ре са КФОР-ом, или НА ТО-ом.
За што? Прав ни основ да се и то пи та ње
по кре не на ла зи у рез. СБ УН 1244 као оп -
ште о ба ве зу ју ћем прав ном до ку мен ту Са -
ве та без бед но сти као нај од го вор ни јег гло -
бал ног ор га на за пи та ња ми ра и без бед но -
сти, као и у Уста ву Ср би је; мо рал ни - у ду -
гу пре ма хе ро ји ма па лим на Ко ша ра ма,
Па штри ку и дру где на бра ни ку др жав них
гра ни ца Ср би је; а ху ма ни тар ни и без бед -
но сни - у про ду же ном сва ко днев ном на си -
љу про тив Ср ба и срп ских спо ме ни ка ду -
хов но сти и кул ту ре ши ром По кра ји не. Уко -
ли ко не ко (стра на, по сред ник, уме шач) не
же ли раз го вор о то ме, он да то отва ра пи -
та ње ње го вог (њи хо вог) од но са пре ма ме -
ђу на род но-прав ној оба ве зи нај ви шег ни -
воа, пре ма на пра ву за сно ва ним ме ђу на -
род ним од но си ма. Јед на ко и пре ма евен -
ту ал ним бу ду ћим ме ђу на род но прав но
оба ве зу ју ћим до ку мен ти ма.

Бри сел ски до ку мент је још је дан при мер
јед но стра ног из вр ша ва ња. Ин те рес „ме ђу -
нар нод не за јед ни це“ и При шти не ко ју ова
не скри ве но по др жа ва и по ред де клар тив -
но при хва ће не „ста ту сне не у трал но сти“,
до во ди до за кљу ча ка да За пад увек тра жи
пот пи си ва ње но вих до ку ме на та са ра чу ни -
цом да ће се сва ки из вр ша ва ти на ште ту
Ср би је и срп ског на ро да, по ла зе ћи од то га
да је Ср би ја већ при хва ти ла та кву прак су
и да јој не из вр ша ва ње тзв. Бри слел ског
спо ра зу ма, на ро чи то што се ти че за јед ни -
це срп ских оп шти на, ни је сме та ло да по -
сле то га и на осно ву тог спо ра зу ма, за кљу -

чу је но ве до ку мен те из ко јих При -
шти на ни је ни шта из вр ша ва ла. И
та ко, го то во, у не до глед...

У да тим усло ви ма, чи ни се да је
Ср би ји по треб но при ла го ђа ва ње.
Пр во, да, као пу но прав на чла ни ца
ОУН, ОЕБС-а и дру гих ме ђу на род -
них ор га ни за ци ја О ин си сти ра на
пот пу ном из вр ша ва њу свих не из вр -
ше них оба ве за дру гих чи ни ла ца из
ре зо лу ци је СБ УН 1244 и да се ак -
тив но бо ри про тив свих по ку ша ја
кр ше ња ње них члан ских пра ва,
укљу чу ју ћи ме ђу на род но при зна ти
на су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин -
те гри тет у вре ме сти ца ња члан ства
у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма;
дру го, да про ли фе ра ци ја до ку ме на -
та из ко јих Ср би ја из вр ша ва све а
При шти на, по сред ни ци и тзв. ме ђу -
на род на за јед ни ца - ни шта, ни је
при хва тљи ва и да зах те ва да При -
шти на и сви дру ги, нај пре из вр ше
све пре у зе те оба ве зе на кон че га би
се ра ди ло на дру гим до ку мен ти ма
нор ма ли за ци је сва ко днев ног жи во -
та; тре ће, да се Ср би ја, у све тло сти

прак се При шти не и ње них по кро ви те ља
ко ји ни су ни пре ки да ли ло би ра ње за при -
зна ње, не осе ћа оба ве зном на уз др жа ва -
ње од ле ги тим них ди пло мат ских ак тив но -
сти пре ма при ја тељ ским зе мља ма, укљу -
чу ју ћи на ста вља ње раз го во ре о за мр за ва -
њу и по вла че њу ис хи тре них при зна ња; че -
твр то, да се сви бу ду ћи до го во ри мо ра ју
из вр ша ва ти па ра лел но (ко рак за ко рак) од

свих стра на до њи хо вог пот пу ног из вр ше -
ња; пе то, да је Ср би ја за ин те ре со ва на за
пу но прав но члан ство у ЕУ под истим или
слич ним усло ви ма под ко ји ма су учла ње -
не дру ге зе мље ре ги о на, што зна чи, да
због члан ства у ЕУ не ће ни ди рект но ни
ин ди рект но, ни из ри чи то ни пре ћут но, ни
фор мал но ни не фор мал но - не ће при зна -
ти јед но стра ну се це си ју сво је ју жне по кра -
ји не; пе то, да ни је дан по стиг ну ти ни ти бу -
ду ћи до го вор, не мо же се сма тра ти као од -
сту па ње од ре зо лу ци је СБ УН 1244 ко ја
оста је трај ни оквир и је ди на прав на осно -
ва за све спо ра зу ме и до го во ре, за кон кре -
ти за ци ју ауто но ми је и утвр ђи ва ње трај ног
ста ту са По кра ји не Ко со во и Ме то хи ја, уз
по што ва ње су ве ре ни те та и те ри то ри јал -
ног ин те гри те та Ср би је.
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Протеривање и етничко
чишћење Срба не може
се правдати ни правно,
ни политички, ни
морално, ни
цивилизацијски. О томе
се не сме ћутати нити то
помињати тек реда ради.
Око тога нема колебања,
узмицања, нити
одлагања зато што тзв.
међународна заједница,
или нека ,,друга страна“,
не прихвата разговор о
томе.

Предуго је Србија
допуштала да јој други
диктирају ,,агенде“ и
,,откривају“ шта су њени
животни интереси,
,,једине алтернативе“,
,,бољи живот“, ко су јој
пријатељи а ко
непријатељи и
преносиоци паклених
зараза. Србија и српска
нација су део богате,
старе и поносите
цивилизације који нит је
давао, нити прихватао
туторе, нити их је
разликовао по одежди
или реторици, већ једино
по делима.



Н
оћ је про те кла мир но. Ни је би ло уз -
бу на на Ко манд ном ме сту „Ки шни -
ца“. Од лу чио сам да за Бу ја но вац пу -

ту јем пре ко Гњи ла на и Ко сов ске Ка ме ни -
це. Кре ћем у 6.00 ча со ва. Ге не рал Ђа ко -
вић је сам ном у ко ли ма. По нео је сву при -
спе лу по шту и ин фор ма ци је. На че лу ко -
ло не су но ви нар Дре цун и сни ма тељ Ма -
го чи. За вре ме пу та пре гле дам по шту. Чи -
там ин фор ма ци ју Шта ба Вр хов не ко ман -
де. НА ТО је те жи ште сво јих деј ста ва пре -
нео на цен трал ну Ср би ју, Бе о град и око ли -
ну и на про стор Вој во ди не. 

У то ку но ћи 2/3. апри ла 1999. го ди не, са
20 кр ста ре ћих ра ке та, у три та ла са, га ђа -
ни су Ра дио-ре леј на ме ђу ста ни ца „Кра ље -
ве Сто ли це“ на Фру шкој Го ри, у 0.50 ча со -
ва згра де Са ве зног и Ре пу блич ког МУП-а
у Ули ци Кне за Ми ло ша у Бе о гра ду и у тре -
ћем та ла су по ло жа ји Че те ВО ЈИН у ре јо ну
Тор ни ка (тт 1.497) на Зла ти бо ру.

У оба ве штај ној ин фор ма ци ји ШВК упо -
зо ра ва се да НА ТО пла ни ра да не се лек -
тив ним ва зду шним уда ри ма по Ко со ву и
Ме то хи ји за пла ши ци вил но ста нов ни штво,
и у на ред них 7-10 да на иза зо ве ма сов но
исе ља ва ње ка цен тру Ср би је, Ал ба ни је и
Ма ке до ни је. На Ко со ву и Ме то хи ји ће оста -
ти је ди ни це ВЈ и ма њи део ста нов ни штва,
што ће омо гу ћи ти да НА ТО от поч не са од -
лу чу ју ћим ва зду шним уда ри ма, уз упо тре -
бу хе миј ских сред ста ва, с ци љем пот пу ног
уни ште ња ВЈ. Ако ју го сло вен ско ру ко вод -
ство не при хва ти по ну ђе ни план по вла че -
ња је ди ни ца ВЈ и МУП-а са Ко со ва и Ме -
то хи је,  НА ТО ће от по че ти са из во ђе њем
коп не не опе ра ци је. За пад не оба ве штај не
слу жбе пла си ра ју ин фор ма ци је ме ђу Шип -
та ри ма у ди ја спо ри да ће у на ред них 24 -
48 са ти Ко со во и Ме то хи ја би ти „срав ње но
са зе мљом“.

Овла да ва ње кључ ним 
по ло жа ји ма
Пен та гон на ја вљу је да по вољ ни ме те о -

ро ло шки усло ви омо гу ћа ва ју про ши ре ње
ли сте ци ље ва и деј ства по ва жним ко му -
ни ка ци ја ма и објек ти ма на њи ма ра ди оте -
жа ва ња ло ги стич ке по др шке. Пла ни ра на
је ма сов ни ја при ме на аме рич ких ави о на
А-10 и Б-1 по оклоп но-ме ха ни зо ва ним је -
ди ни ца ма за деј ства по ар ти ље ри ји и пут -
ним објек ти ма на Ко со ву и Ме то хи ји.

У ко ман да ма и је ди ни ца ма Тре ће ар ми -

је ни је би ло зна чај ни јих до га ђа ја. У то ку су
бор бе са ШТС на свим по зи ци ја ма, а нај -
ва жни ји до га ђај је до ла зак глав них сна га
37. мо то ри зо ва не бри га де на Ко смет, у ре -
јо ну Ср би це. 

Ко ман да При штин ског кор пу са про сле -
ди ла је из ве штај Ко ман де 549. мо то ри зо -
ва не бри га де о из вр ше ним за да ци ма. У
то ку пр вог да на  Бор бе на гру па «6» 549.
мо то ри зо ва не бри га де са 23. од ре дом По -
себ них је ди ни ца По ли ци је, у са деј ству са
сна га ма 15. оклоп не бри га де, ус пе ла је
овла да ти објек ти ма Кра ста и пре во јем
Тро ја (тт 748), се вер но од Ора хов ца. У то -
ку дру гог да на  Бор бе не гру пе „5“ и „6“ 549.
мо то ри зо ва не бри га де, Бор бе на гру па „2“
243. ме ха ни зо ва не бри га де, де ло ви 15.
оклоп не бри га де, 23.  и 37. од ред По себ -
них је ди ни ца по ли ци је овла да ли су кључ -
ним по ло жа ји ма око се ла Остро зуб, Па га -
ру ша, Бла це и Ба ња и ство ри ли усло ве за
про ду же ње на па да ка се ли ма Кра ва са ри -
ја, Ко стрц и Бе ла ни ца. Је ди ни це 549. мо -
то ри зо ва не бри га де за у зе ле су нај ва жни је
објек те на Дру гом по ја су од бра не Кор пу -
са, ство ри ле усло ве 252. оклоп ној бри га ди
за ор га ни за ци ју од бра не и ус по ста ви ле
кон тро лу. Пре ма из ве шта ју ко ман дан та,
пу ков ни ка Де ли ћа, у то ку из во ђе ња ак ци је
ави ја ци ја је не пре кид но над ле та ла овај
про стор и у ви ше на вра та деј ство ва ла по
је ди ни ца ма Бри га де и ци вил ним објек ти -
ма, по себ но по се лу Но го вац. 

У ин фор ма ци ји Ко ман да 549. мо то ри зо -
ва не бри га де из ве шта ва о дра ма тич ном
по ве ћа њу бро ја из бе глих ли ца из сво јих
се ла, нај ви ше шип тар ске на ци о нал но сти.
Пу ков ник Де лић ука зу је да је од по чет ка
бом бар до ва ња па до 2. апри ла 1999. го ди -
не, а на ро чи то по сле бом бар до ва ња се ла
Но го вац, до шло до по кре та ња ци вил ног
ста нов ни штва и да је до са да, пре ма из ве -
шта ји ма гра нич не по ли ци је  гра нич ни  пре -
лаз  ,,Врб ни ца“, пре шло око 290.000 љу -
ди, а „Ћа фа Пру шит“ око 20.000 - 25.000.
Ово су уз не ми ра ва ју ћи по да ци. Знам да
ВЈ ни је над ле жна да се ба ви про бле ми ма
из бе глог ста нов ни штва и њи хо вим збри -
ња ва њем. То је у над ле жно сти При вре ме -
ног из вр шног ве ћа Ко со ва и Ме то хи је, ми -
ни стар ста ва у Вла ди, Шта ба Ци вил не за -
шти те, МУП-а и по кра јин ских и ло кал них
вла сти. 

Др жав ни ор га ни упо зна ти су са овом по -

ја вом  јер Штаб МУП-а за Ко со во и Ме то -
хи ју сва ко днев но из ве шта ва о бро ју иза -
шлих ци ви ла. На по чет ку агре си је став др -
жав них и гра нич них ор га на био да се не
до зво ли из ла зак из зе мље. Ме ђу тим, до -
шло је до го ми ла ња ве ли ких ко ло на на
гра нич ним пре ла зи ма ко је ту оста ју да ни -
ма. Због опа сно сти од ве ћих ин ци де на та и
ави ја ци је, у са гла сно сти са ал бан ским
вла сти ма, до зво љен је ула зак у Ал ба ни ју.
Пр ве гру пе ци ви ла на пу сти ле су зе мљу
без еви ден ти ра ња, а од 1. апри ла 1999. го -
ди не  ца рин ски ор га ни и гра нич на по ли ци -
ја во де еви ден ци ју свих ли ца ко ја из ла зе
из зе мље.

У из ве шта ју  Ко ман да 549. мо то ри зо ва -
не бри га де као раз ло ге за на пу шта ња зе -
мље из бе глих  ли ца на во де страх од пред -
сто је ћих бор би из ме ђу на ших сна га, ОВК
и НА ТО, страх од при сил не мо би ли за ци је
ко ју вр ше при пад ни ци ОВК, страх од Вој -
ске и по ли ци је и „Ар ка но ве вој ске“, иако су
из ја ви ли да ни ко ни је ви део ту вој ску.

Ве ћи број ци ви ла, са ко ји ма је оба вљен
раз го вор, из ја вио је да им при пад ни ци Вој -
ске ни су ура ди ли „ни шта ло ше“ и да је то
њи хо ва Вој ска. Ме ђу тим, при су тан је
страх јер се њи хо ви ро ђа ци на ла зе у ре -
до во ма ОВК. Страх од НА ТО бом бар до ва -
ња је по ми њан код свих гру па из бе гли ца,
јер они ми сле да НА ТО не раз ли ку је Вој -
ску од ци ви ла. 

Пре ма из ја ва ма ци ви ла, од нос По ли ци -
је и Вој ске пре ма из бе глим ли ци ма у ко ло -
на ма је ко рек тан, али су ре ги стро ва ни по -
је ди нач ни слу ча је ви од у зи ма ња нов ца и
дру гих вред них ства ри од из бе глих ли ца.
Сви слу ча је ви су од мах от кри ве ни, а шест
вој них об ве зни ка је ухап ше но и про тив
њих су под не те кри вич не при ја ве, док су
два вој ни ка ка жње на ди сци плин ским ме -
ра ма.

Уна пред при пре мље ни 
сце на рио 
Пре ма про це ни Ко ман де 549. мо то ри зо -

ва не бри га де, око 30% срп ског  ста нов ни -
штва При зрен ског окру га је  на пу сти ло
сво је до мо ве, док је нај ма ње по кре та ња
ста нов ни штва ме ђу Го ран ци ма на Дра га -
шкој ви со ра ва ни. Оце на ор га на ло кал не
са мо у пра ве у овом окру гу је да Шип та ри
на пу шта ју те ри то ри ју Ко со ва и Ме то хи је из
два раз ло га: по уна пред при пре мље ном
сце на ри ју „ху ма ни тар не ка та стро фе“, ка ко
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У информацији Команда 549. моторизоване бригаде извештава о
драматичном повећању броја избеглих лица из својих села,

највише шиптарске националности. Пуковник Делић указује да је
од почетка бомбардовања па до 2. априла 1999. године, а

нарочито после бомбардовања села Ноговац, дошло до покретања
цивилног становништва и да је до сада, према извештајима

граничне полиције  гранични  прелаз  ,,Врбница“, прешло око
290.000 људи, а „Ћафа Прушит“ око 20.000 - 25.000.



би се оправ да ла НА ТО агре си ја;  да би НА -
ТО мо гао не се лек тив но да бом бар ду је ци -
ље ве на Ко со ву и Ме то хи ји.

Да јем ин фор ма ци ју Ђа ко ви ћу да про чи -
та и упо зо ра вам да у ве зи са по кре та њем
ци вил ног ста нов ни штва мо ра мо не што
хит но пред у зе ти. За ВЈ ва жно је да ци ви ли
не из ла зе из зе мље, а по го то ву не ван гра -
нич них пре ла за, ка ко су то ра ди ли 1998.
го ди не, пре ко по ло жа ја од бра не је ди ни ца
ко ји су и ми ни ра ни. На ре ђу јем да  о то ме
тре ба упо зо ри ти је ди ни це. 

Ни сам ни при ме тио ка да смо про шли
Гњи ла не. Кре ће мо се пре ма Ко сов ској Ка -
ме ни ци. Раз ми шљам да је већ је да на е сти
дан агре си је НА ТО-а, а Ко ман да Ар ми је
још ни је до би ла Ди рек ти ву за од бра ну у
слу ча ју агре си је НА ТО-а коп не ним сна га -
ма. Тре ћа ар ми ја се већ 10 да на бра ни од
агре си је НА ТО-а на осно ву за да та ка из Ди -
рек ти ве „Гром-3“, до би је них још 16. ја ну а -
ра 1999. го ди не. Си ту а ци ја у од но су на то
вре ме се пот пу но про ме ни ла. Из вр ше на је
агре си ја НА ТО-а на СР Ју го сла ви ју. Мо гу -
ћи на пад на Ко со во и Ме то хи ју са мо јед не
мул ти на ци о нал не бри га де ви ше ни је ре а -
лан.  НА ТО је на те ри то ри је Ма ке до ни је и
Ал ба ни је већ до вео и рас по ре дио ја ке сна -
ге ко је мо же ан га жо ва ти у коп не ној агре -
си ји.  

Да нас опе ра тив но-стра те гиј ска си ту а -
ци ја зах те ва дру га чи ју ор га ни за ци ју од бра -
не, и про тив ва зду шне про тив де сант не, а
по себ но про ти во клоп не бор бе. Нео п ход но
је за  је ди ни це ко је су ушле у са став Тре ће
ар ми је и При штин ског кор пу са до не ти од -
лу ке о упо тре би. 

Код рас кр сни це, где се пут одва ја ка се -
лу При леп ни ца, ка жем Ђа ко ви ћу: „Ово је
се ло При леп ни ца, род но се ло Кне за Ла за -
ра“. Од го во ра да ни је био у том се лу јер у
ње му са да жи ве са мо Шип та ри.

Раз го ва рам са Ђа ко ви ћем о по тре би да
ШВК до не се Ди рек ти ву за од бра ну од упо -
тре бе коп не них сна га агре со ра. Ге не рал
Ђа ко вић бе ле жи све што го во рим и ка же
да не зна шта че ка ју, јер за и ста још не ма -
мо Ди рек ти ву да „бра ни мо“ зе мљу. „Све
што смо до са да ура ди ли, на ре ђе но је још
пре два и по ме се ца. Је ди ни це, ко је су
пред ви ђе не Ди рек ти вом ‘Гром-3’ су ушле
у са став Тре ће ар ми је, а из вр ше на је и де -
ли мич на мо би ли за ци ја не ких рат них је ди -
ни ца. То је зна чај но про ме ни ло си ту а ци ју
и тре ба нам но ва Ди рек ти ва“, про ко мен та -
ри сао је. Од лу чио сам да о то ме раз го ва -
рам са ге не рал-пу ков ни ком Ој да ни ћем
чим стиг нем у Ко ман ду Ни шког кор пу са.

На ста вља мо да ко мен та ри ше мо о овом
про бле му и за кљу чи ли смо да не би би ло
до бро да пла не ри НА ТО-а зна ју за ово, јер
би се ве ро ват но дру га чи је по на ша ли. У ве -
зи с тим од лу чу јем  да на ред них да на одр -
жим са ста нак са ко ман дан ти ма је ди ни ца,
ра ди са гле да ва ња ста ња по сле 10 да на
агре си је и пред у зи ма ња ме ра за от кла ња -
ње уоче них сла бо сти и из да ва ња за да та -
ка за од бра ну.

Ге не рал Ђа ко вић ме под се ћа да тре ба
из вр ши ти де ли мич ну мо би ли за ци ју 175.
пе ша диј ске бри га де и 354. од ре да. При -
хва там и на ре ђу јем му да по ша ље те ле -
грам на чел ни ку Шта ба,  Сто ји ми ро ви ћу да
на пи ше на ре ђе ња у ве зи с тим и за пре ди -
сло ка ци ју Ба те ри је са мо ход них ви ше цев -
них лан се ра ра ке та  „Огањ“ 128 мм из са -
ста ва 203. ме шо ви те ар ти ље риј ске бри га -
де у са став Так тич ке гру пе „252“ у ре јо ну
Ли пља на.

Оби ла зак је ди ни ца 
Ни шког кор пу са
Ађу тант Ми ле кић већ тре ћи пут раз го ва -

ра са Опе ра тив ним цен тром Тре ће ар ми је
о си ту а ци ји у ва зду шном про сто ру. Ка же
да на не бу из над нас не ма не при ја тељ ске
ави ја ци је. У на шој ко ло ни је де сет во зи ла.
По ред мог „Чи ро ки ја“, у ко ло ни су че ти ри
во зи ла са обез бе ђе њем, два са по са да ма
С-2М и „Ши ло“, јед но са Дре цу ном и Ма го -
чи јем и са ни тет ско во зи ло за еки пом за ур -
гент ну ме ди ци ну. Ду жи на ко ло не је око че -
ти ри ки ло ме тра. Кре ће мо се ве ли ком бр -
зи ном. На че лу је во зи ло у ко ме су Дре цун
и Ма го чи. Око 8.10 ча со ва сти же мо код
рас кр сни це за Ко сов ску Ка ме ни цу и се ло
До ње Кор ми ња не.  Пут се „спа ја“ са ре ком
Би нач ком Мо ра вом и пре ко се ла Коњ чу ља
и исто и ме не кли су ре во ди у Бу ја но вац. Се -
ло Кон чуљ се на ла зи ван Ко со ва и Ме то -
хи је, ис точ но од ад ми ни стра тив не ли ни је,
у оп шти ни Бу ја но вац. У вој нич ком сми слу,
Кон чуљ ска кли су ра има опе ра тив ни зна -
чај, јер из до ли не ре ке Ју жне Мо ра ве и
Пре ше ва из во ди пра вац на Ко со во и Ме -
то хи ју, на про стор Би нач ког По мо ра вља.
Због те шке про ход но сти, кли су ра пред ста -

вља про блем за упо тре бу коп не них сна га.
Пре ма на шим про це на ма, за са вла ђи ва -
ње ове кли су ре агре сор пред ви ђа упо тре -
бу ја чег так тич ког де сан та, упра во код рас -
кр сни це ко ју про ла зи мо. Ако се то до го ди
„ком про ми ту је“ се од бра на При штин ског
кор пу са на ле вом кри лу. Хе ли коп тер ски
де сант агре со ра „ве зао“ би за се бе сна ге
175. пе ша диј ске бри га де и та ко осла био
од бра ну на прав цу Пре ше во–пре вој Му чи -
ба ба–Гњи ла не. 

У исто вре ме, ме ха ни зо ва ним сна га ма
бр зим про до ром кроз кли су ру спо јио би се
са де сан том и  про ду жио деј ства ка Гњи -
ла ну.

Гле дам те рен око ула ска у Кон чуљ ску
кли су ру и по ку ша вам да ви дим не ку од је -
ди ни ца 175. пе ша диј ске бри га де и 62. вој -
но те ри то ри јал ног од ре да. Знам да је  Ни -
шки кор пус из вр шио за пре ча ва ње Кон -
чуљ ске кли су ре мин ско-екс пло зив ним
сред стви ма, про тив тен ков ским пре пре ка -
ма, те тра е да ри ма, ко је ви дим ма ски ра не
по ред пу та. 

Да ни је по сед ну та на шим сна га ма,  кроз

ову кли су ру би ло  би  ри зич но пу то ва ти,
јер ту ШТС стал но по ста вља ју за се де и на -
па да ју ко ло не Вој ске и МУП-а. Код шип -
тар ског се ла Ту ри је, три-че ти ри ки ло ме тра
од Бу ја нов ца, че ка па тро ла вој не по ли ци је
Ни шког кор пу са. На ста вља мо пут за њи ма
и про ла зи мо скре та ње за на пу ште ну Ка -
сар ну 78. мо то ри зо ва не бри га де. Сти же мо
до згра де у ко јој је Ко ман да 78. мо то ри зо -
ва не бри га де. Тач но је 9.00 ча со ва. Ис -
пред згра де че ка нас је ко ман дант Ни шког
кор пу са,  ге не рал Не го слав Ни ко лић са
гру пом са рад ни ка и ста ре ши на ма Ко ман -
де 78. мо то ри зо ва не бри га де, ко ман дан -
том пу ков ни ком Ла за ре ви ћем и на чел ни -
ком Шта ба бри га де,  ма јо ром Си мо ви ћем.
Сни ма тељ РТС-а,  То ми слав Ма го чи,  сни -
ма де та ље су сре та и оста ле ак тив но сти.
Ге не рал Ни ко лић же ли до бро до шли цу, а
на чел ник Од се ка за опе ра тив не по сло ве
Бри га де, ма јор Си мо вић, пред ла же План
ра да ко јим је пред ви ђе но кра ће ре фе ри -
са ње о ста њу бор бе не го то во сти Ни шког
кор пу са и 78. мо то ри зо ва не бри га де, а за -
тим оби ла зак је ди ни ца на те ре ну. При хва -
там план и  зах те вам да ре фе ри са ња бу ду
што кра ћа, да има мо ви ше вре ме на за
оби ла зак је ди ни ца. Не пре ки дам ре фе ри -

са ња,  јер же лим што пре на те рен. Због
то га на ре ђу јем да ге не рал Ни ко лић о упо -
тре би кор пу са ре фе ри ше на Ис ту ре ном
ко манд ном ме сту Ни шког кор пу са у Вла -
ди чи ном Ха ну, а да пу ков ник Ла за ре вић о
овом пи та њу го во ри на те ре ну.

Оја ча ње ар ти ље ри је
Пре по ла ска на те рен чу јем се са на чел -

ни ком Шта ба Ар ми је,  ге не ра лом Сто ји ми -
ро ви ћем, ко ји из ве шта ва да је ШВК пре -
пот чи нио Ко ман ди Тре ће ар ми је Вод са мо -
ход них лан се ра ра ке та „Ор кан“ из са ста ва
38. ра кет но-ар ти ље риј ске бри га де Пр ве
ар ми је са два бор бе на ком пле та ра ке та.
На ре ђу јем му да пу ков ник Вра нић, на чел -
ник ар ти ље ри је Тре ће ар ми је, на пи ше на -
ре ђе ње да си стем „Ор кан“ уђе у са став
Ар миј ске ар ти ље риј ске гру пе ви ше цев них
ба ца ча ра ке та „3“. Знам да су ва тре ни по -
ло жа ји Ар миј ске ар ти ље риј ске гру пе ви -
ше цев них ба ца ча ра ке та у ре јо ну се ло Ле -
во со је–се ло Жу же љи ца, ју жно од Бу ја нов -
ца, а ра кет ни си стем Р-65 „Лу на“ у ре јо ну
се ло Ра ну то вац–се ло Бре сни ца, се вер но
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Шип тар ске ко ло не ор га ни зо ва но на пу шта ју Ко со во и Ме то хи ју с ци љем 
до ка зи ва ња про го на и ху ма ни тар не ка та стро фе



од Вра ња. Оче ку ју ћи ре јон ра кет ног си сте -
ма „Лу на“ је у ре јо ну Пре де ја на. Док пу ту -
је мо пре ма Пре ше ву, ге не рал Ни ко лић ми
го во ри о ста ре ши на ма 78. мо то ри зо ва не
бри га де. По себ но по хвал но го во ри и опе -
ра тив цу, ма јо ру Си мо ви ћу. Ра ди се о из у -
зет но спо соб ном и ди сци пли но ва ном ста -
ре ши ни, са на гла ше ним сми слом за ор га -
ни за ци ју и ко ман до ва ње, али и штап ском
кул ту ром. Ка же да ми је по слао пред лог за
ње го во уна пре ђе ње и ви ши чин.

Пр ва је ди ни ца у ко ју од ла зи мо је Дру ги
мо то ри зо ва ни ба та љон 78. мо то ри зо ва не
бри га де. Ба та љон је у дру гој ли ни ји од бра -
не. Ко ман дант по ка зу је пр ву ли ни ју ро во -
ва  ко ја се про те же од се ла Ве ли ки Тр но -
вац се ла Ра ко ва–се ла Срп ска ку ћа. На бр -
ду се вер но од Бу ја но вач ке ба ње су по ло -
жа ји про ти во клоп не гру пе ба та љо на у чи -
јем са ста ву су про ти во клоп ни си сте ми
„Фа гот“. Дре цун и Ма го чи су сти гли пре
нас. Бр до је по зна то из Пр вог свет ског ра -
та  јер се на ње му на ла зи ла осма трач ни ца
Шта ба Ко ман де ар ми је срп ске вој ске. На
вр ху бр да је цр ква по диг ну та по во дом до -
га ђа ја из тог вре ме на. Ко ман дир Про ти во -
клоп не гру пе са оп шта ва ге о граф ску и так -
тич ку ори јен та ци ју, а за тим оби ла зим вој -
ни ке и по са де де жур них ору ђа на по ло жа -
ју. Про ве ра вам вој ни ке по слу жи о це на
овим ефи ка сним си сте ми ма и ко ман ди ра
је ди ни це ка ко су оспо со бље ни да ру ку ју
њи ма. Пи там ка ко зна ју за да так је ди ни це,
су се де, за дат ке, основ ну и до пун ске зо не
деј ства, пред њу гра ни цу по ја са глав не за -
преч не ва тре, ре зер вне ва тре не по ло жа је,
сиг на ле и др. Но ви нар Дре цун ужи ва док
кон тро ли шем вој ни ке и ору ђа на по ло жа -
ји ма и тра жи од Ма го чи ја да сни ми што ви -
ше ма те ри ја ла. По ло жај Про ти во клоп не
гру пе је био пра вил но иза бран, до бро
утвр ђен и ма ски ран. У за кло ну су за сва ко
ору ђе из ра ђе на скло ни шта за по са де и са -
о бра ћај ни це за при кри ве но кре та ње по по -
ло жа ју.

У 10.30 ча со ва по ја вљу ју се пр ви ави о -
ни на не бу ју га Ср би је. Пре ле те ли су нас и
од ле те ли на се вер. У се лу Срп ска ку ћа до -
ла зи мо у Цен тар за обу ку. Вој ни ци, рас по -
ре ђе ни по ма њим гру па ма и за кло ње ни у
шу мар ци ма, из во де обу ку на ору ђи ма.
Оби ла зим обу ку вој ни ка на не ко ли ко рад -
них та ча ка. Ге не рал Ни ко лић об ја шња ва
да је Цен тар фор ми ран ње го вом од лу ком
у ци љу до о бу ке, пре о бу ке и кон ди ци ра ња
вој ни ка  ко ји су на од слу же њу вој ног ро ка,
вој ни ка из ре зер вног са ста ва и вој ни ка до -
бро во ља ца. За до во љан оним што сам ви -
део, по хва лио  сам иде ју и ак тив ност ге не -
ра ла Ни ко ли ћа.

Пре не го што смо на ста ви ли оби ла зак
је ди ни ца, ка жем Ни ко ли ћу и оста ли ма да
је нео бич на ти ши на и мир у од но су на зо -
ну При штин ског кор пу са. Ави ја ци ја НА ТО-
а је деј ство ва ла по је ди ни ца ма Ни шког
кор пу са сма ње ним ин тен зи те том. Ме ђу -
тим, на гла ша вам: „Ка да поч не агре си ја
коп не ним сна га ма,  ни ва ма не ће би ти ла -
ко. Пр ви и нај ја чи уда ри ави ја ци јом и ра -
кет ним  си сте ми ма у ва зду шно-коп не ној
би ци би ће усме ре ни упра во на 78. мо то ри -
зо ва ну бри га ду, ра ди што бр жег про би ја -
ња од бра не и про до ра ка Ко со ву и Ме то -
хи ји и пре ма Вра њу“. По хва лио сам  вој ни -
ке и ко ман ди ре ове је ди ни це и по же лео
им вој нич ку и рат нич ку сре ћу. 

Д
анас je че твр так 19. де цем бар 1991. го -
ди не, Све ти Ни ко ла сла ва мно гих Ба -
ни ја ца ко ју са бор ци ма сла ви мо и у ра -

ту. Из ла зим на смо тру и че сти там кр сну сла -
ву бор ци ма са тог под руч ја и вој ни ци ма ко ји
сла ве Све тог Ни ко лу. Кр стим се, a по гле дом
пра тим све при сут не и ви дим да се по ред
Ср ба кр сте и Хр ват и Ма ке до нац. Од сре ће
и ра до сти об у зи ма ме не ки чу дан осе ћај.
„Бра во вој ско“ из го ва рам ти хо да не на ру -
шим њи хо во рас по ло же ње.

Ју тро je хлад но, обра зи вој ни ка цр ве ни.
По сле кра ће смо тре, због хлад но ће, вра ћа -
мо се у то пле про сто ри је шко ле. Све ћа ја че
го ри, као да осве тља ва Бож ји пут мо јим ста -
рим во за чи ма оти шлим пo му ни ци ју, на го ве -
шта ва ју ћи пуц ке та њем њи хов ско ри по вра -
так.

Из ко ман де до би јам сиг нал за при прав -
ност и пра те ћи си ту а ци ју оста јем на ве зи.
Хр ват ске ору жа не сна ге, уз по моћ ја ке ар ти -
ље риј ске ва тре гар диј ских је ди ни ца и уз по -
др шку тен ко ва, же ле да осла бе пр ву ли ни ју,
a по том je про би ју и кре ну у про гон Ср ба и
осва ја ње Ба ни је. Пред над моћ ни јом уста -
шком вој ском, на ши бор ци на пр вој ли ни ји
не од сту па ју ни ко ра ка. По др шку у од би ја њу
хр ват ских на па да пру жа ар ти ље ри ја.

Иза бр да се чу ју си ре не ка ми о на, на го ве -
шта ва ју ћи бр зи до ла зак. При пре ма мо се за
до чек во за ча и ис то вар ра ке та. У ме ђу вре -
ме ну сти гао je ру чак. Је дан део вој ни ка ис -
то ва ра хра ну, a дру ги при пре ма сто ло ве,
сто ли це и та њи ре за све ча ни ру чак.

Сти гли су ка ми о ни пу ни ра ке та, пa сла -
вље мо же да поч не. Ле по je ви де ти тај спој
мла до сти и ста ро сти, ка ко се љу бе и че сти -
та ју јед ни дру ги ма. Бра во вој ско и сва ка вам
част. Ра ке те су бр зо по де ље не и раз ме ште -
не пo оде ље њи ма, пa je ма ла за ку ска при -
ре ђе на за сла ву Све ти Ни ко ла и у част до -
ла ска во за ча и тран спор та ра ке та мо гла да
поч не. По но во смо сви би ли на оку пу. Сла ва
je би ла по сна, ма ло ри бе, a ви ше па су ља.
Од пи ћа, би ла je ли тра ра ки је, ко ју je до нео
пр во бо рац Бој ко вић, a до ма ћег со ка би ло je
на пре тек. По сле за ку ске, во за чи су жу ри ли
ку ћа ма, да се оку па ју и од мо ре. Ба те ри ја je
оста ла и да ље у при прав но сти. Да ју ћи по -
др шку бор ци ма на пр вој ли ни ји, ха у би це и
то по ви ту ку цео дан. Не где око по но ћи пре -
ста ла су бор бе на деј ства. Док сам био у
при прав но сти пи тао сам се Да ли Хр ва ти
сла ве не ку сла ву и шта уоп ште по шту ју и
сла ве ако не Све тог Ни ко лу?

У сле де ћих пет да на во ди ле су се же сто -

ке бор бе на прав ци ма Глин ска По ља на
- Жу пић и Мо шће ни ца - Цр нац - Ко ма -
ре во. Вре ме je хлад но, a ки ша не пре -
ста је већ дру ги дан. Ро во ви су пу ни во -
де. Бор ци су мо кри и блат ња ви али не
по су ста ју, већ ра де ћи ства ра ју бо ље
усло ве за за шти ту од ки ше. У ова ко те -
шким вре мен ским усло ви ма про блем
ства ра ју не пре ста ни на па ди и ар ти ље -
риј ска деј ства Хр ват ских бо јов ни ка.
Има ра ње них, a сре ћа je да не ма по ги -
ну лих бо ра ца.

Деј ством ,,ог ње ва“ да је мо до при нос
од би ја њу на па да не при ја тељ ских сна га
и од бра ни на ро да Ба ни је. Од мах на кон
деј ства ,,ог ње ва“, Хр ват ске ору жа не
сна ге су пре ста ле са на па ди ма на срп -
ске по ло жа је. Оштри ца тих на па да je
оту пе ла. Не при ја те љу je ста вље но до
зна ња да je Ба ни ја тврд орах. Са пар
ра ке та, на тро ме ђи пo бр ди ма Врх Ле -
то ва нич ки - Тук – Но во Бр до, ода кле хр -
ват ске је ди ни це ПВО отва ра ју ва тру на
ави о не ЈНА, ста вља мо до зна ња да су
у до ме ту ,,ог ња“ и да ће би ти ту че ни.

Већ дру ги дан чу ју се ја ке де то на ци је
из прав ца Ре чи це и Јам ни це. Са ба те -
ри јом сам на Ба ни ји. Ус по ста вљам ве зу
са ко ман дан том 2. то пов ског ар ти ље -
риј ског ди ви зи о на ма јо ром То мо ви ћем
и са зна јем да се на ли ни ји раз два ја ња
во де огор че не бор бе. Ра ди по др шке
бор ци ма на пр вој ли ни ји у Мај ским по -
ља на ма, ба те ри ја по се да ва тре ни по ло -
жај са ко га мо же мо га ђа ти по ло жа је хр -
ват ских сна га од Ре чи це до По куп ског.
Оста је мо на ве зи и пра ти мо раз вој до -
га ђа ја. У зно ју и га ра вих ли ца деј ству ју
ар ти љер ци 580.ма бр, во де ћи те шке
бор бе са 1, 2,  6. и 7. гар диј ском бри га -
дом, 110. кар ло вач ком, 126. до мо бран -
ском, 144. бој ном из Се све та, Збо ром
на род не гар де, спе ци јал ним сна га ма
МУП-а Хр ват ске и дру гим па ра вој ним
фор ма ци ја ма хр ват ских ору жа них сна -
га.

Од ба ру та за цр не ло се не бо над Ре -
чи цом и Јам ни цом. Да, то je она ар ти -
ље ри ја са Ку пе. Не да ју се ста ри ву ко -
ви, пре ка ље ни бор ци Ран ко, Де ки, Ву ја,
Бог дан, Ги ле и њи хо ве ста ре ши не. За
њих je топ 130 мм, био играч ка ко ја je
гру ва ла ва тру, a вој ни ци га ра вих ли ца
би ли су у цр ном ди му ба ру та. У да љи ни
од је ку ју по тму ле екс пло зи је про јек ти ла
ко ји пра ве ха ос у не при ја тељ ским ре до -
ви ма. Дрх ти зе мља, a ва тра и дим се ви -
де го лим OKOM. То по ви на крат ко пре -
ста ју са деј ством, a од мах за тим по чи -
ње се ва ње, гр мља ви на и ре ско фи ју ка -
ње ра ке та на ших „ка ћу ша“ ка пе та на
Смр зли ћа, Са ви ћа и Лу ки ћа. Ба те ри је
,,ог ње ва“ по чи њу про че шља ва ње те ре -
на. Ка ква je то сна га и ва тре на моћ на -
ших је ди ни ца. Пра те ћи си ту а ци ју на те -
ре ну, оста је мо на ва тре ном по ло жа ју.
По сле не про спа ва них но ћи, ве зи сти ја -
вља ју : „На пад од би јен, уста ше се по -
вла че“. Још је дан бор бе ни за да так из -
вр шен. Са ба те ри јом од ла зим у раз ру -
ше ни Криж.

Алек сан дар Ва сић, 
кап. пр ве кл. у пен зи ји
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Славило се и у рату

СВЕТИ НИКОЛА НА БАНИЈИ



К
а да смо сле те ли под ва тром код спа -
ва о ни це ча пљин ске ка сар не, пр во сам
до гра био но си ла са те шко ра ње ним

вој ни ком из Вра ња, за тим мај ку са бе бом
у на руч ју, па ре дом... И ка да је пи лот Јо ва -
но вић по ка зао да смо пу ни, уско чих у Ми-
8. Он не ће да по ле ти. Ро тор вр ти... Диг не
се по ла ме тра и са мо лег не. Та ко јед ном,
та ко дру ги пут и, по ми слих оста до смо...
Кад де те, не ста ри је од осам го ди на, тр чи
ка на ма са не ким књи га ма. Па пи ри ле те на
све стра не. Ско чих и уба цих у хе ли коп тер
и ње га. Тек та да - ,,пти ца“ уз ле те, из тре -
ћег пу та, као да смо на ка квој ве жби...

Ово је де лић при че па до бран ца Мом чи -
ла Бо жо ви ћа, јед ног од 25 хе ро ја 63. па до -
бран ске бри га де ко ји су 23. апри ла 1992.
би ли ју на ци спек та ку лар ног спа са ва ња
178 ци ви ла за то че них у оп ко ље ној ка сар -
ни у Ча пљи ни.

Док при ча мо у ре дак ци ји ,,Но во сти“,
Мом чи ло као да се прав да.

- Је сам био та мо, али мо жда не би тре -
ба ло ја да го во рим - скром но збо ри овај
Ник ши ћа нин. - Ак ци ју су пла ни ра ли ге не -
ра ли Жи во мир Нин ко вић и Мом чи ло Пе -
ри шић са на шим ко ман дан том пот пу ков -
ни ком Гој ком Не на до вим. Нас 25 је во дио
та да по руч ник, ка сни је ге не рал Је ли си је
Ра ди во је вић. А ја, мо жда сам био у цен тру
дра ме јер је мој хе ли коп тер по ле тео са 43
чо ве ка, што је - Ру си нам ка жу - свет ски
ре корд. Ина че, исти на је и да је хе ли коп -
тер ко ји су ,,во ди ли“ па до бран ци Ду шко
Гр му ша и Жи ван Мар ко вић био нај ви ше
из ре ше тан и да су ова дво ји ца, ка да је њи -
хов Ми-8 пун љу ди по чео да про па да, при -
шли вра ти ма да ис ко че у без дан без па до -
бра на, да га рас те ре те! Сре ћом, хе ли коп -
тер им је по но во до био ви си ну...

Ак ци ја при пад ни ка ЈНА у Ча пљи ни во ди
се као ,,вој нич ки дра гуљ“ из ра то ва де ве -
де се тих. Ру ски ге не рал Ле о нид Ива шов
пред ста вља ју ћи ак ци ју вој нич кој јав но сти
Ру си је на звао је под виг из Ча пљи не ,,не -
за бе ле же ним ју ве нил ним вој нич ким без о -
бра злу ком“. О овом де сан ту се учи и на
мно гим ака де ми ја ма све та.

- Ни сам офи цир, али знам да је кључ ус-
пе ха би ла - тај ност. За то че ни у ка сар ни су
оба ве ште ни да им је кре ну ла ева ку а ци ја
оног тре нут ка ка да је де вет хе ли коп те ра
уз ле те ло у 17 са ти. Пре то га деј ство ва ла
је ар ти ље ри ја, за тим је усле дио на лет на -
ших 14 ави о на и ка да се по след њи Г-2 из -
гу био, по че ли су да сле ћу тран спорт ни хе -
ли коп те ри. Осам ма ши на се при зе мљи ло,
а ко ман дант Не на дов је остао да ,,леб ди“
у ре зер вном Ми-8 - ка зу је Бо жо вић.

Спа се но је 178 ци ви ла. У ак ци ји је уче -
сто во ва ло 25 пи ло та и ме ха ни ча ра и исто
то ли ко па до бра на ца. Сви су би ли до бро -
вољ ци!

- Ме не је ко ман дант Не на дов од ре дио
да про бе рем вој ни ке на дан ка да смо кре -
ну ли. Од мах је ис пао про блем, јер су се
сви ја ви ли као до бро вољ ци. Се ћам се да
је би ло и ,,гу ша ња“ са бра ћом бли зан ци ма
Сан трач ко ји ма ни ко ни је мо гао да об ја сни
да мо же са мо је дан. На кра ју су се обо ји -
ца укр ца ли у исту ле те ли цу и, Бо гу хва ла
да су се вра ти ли.

Бо жо вић нам при ча и ,,да га од тог 23.
апри ла 1992. ни ко не мо же да убе ди да Го -
спод бог не по сто ји“. При ча ка ко је мај ку
са че дом на гру ди ма уба цио на сам крај
хе ли коп те ра и да ни је имао пој ма шта се
де ша ва ло уну тар ле те ли це док је на по љу
тра ја ла ак ци ја. Са знао је по сле да је же на
би ла очај на јер је дру ги ци ви ли не пу шта ју
на по ље, а она је тра жи ла да иза ђе да на -
ђе из гу бље ног си на. Хе ли коп тер без осмо -
го ди шња ка ни је хтео да по ле ти!

- Јо ва но вић бе ше пи лот и при чао је по -
сле да га Ми-8 по чео да ,,слу ша“ тек кад је
тај де чак укр цан. Он бе ше 43. уну тра. Та
по ро ди ца ко ју сам спа са вао пре зи ва ла се
Ни ко лић и ни кад по сле их ни сам срео, а
во лео бих. Ми, ка да смо сле те ли, од мах
смо до би ли на ре ђе ње да иде мо у по тра гу
за два обо ре на пи ло та. Је дан је пао у мо -
стар ско бла то, дру ги код Бу не. Ка да смо се
вра ти ли из ак ци је, Ни ко ли ћи су већ ева ку -
и са ни да ље. Та ко је то би ло у ра ту - се ћа
се Мом чи ло Бо жо вић.

Дра ган Ву ји чић
Из вор: Но во сти
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ДРУГИ ПИШУ

„ЗА БО РА ВИ ЛИ“ 
НА ОР ДЕ ЊЕ

- Ка да је све за вр ше но над Ча пљи -
ном, по стро јио нас је ге не рал Пе ри шић
и обе ћао да ће мо сви би ти од ли ко ва ни
- се ћа се Бо жо вић. - По сле не ко ли ко
да на, до шао је у Би ле ћу ге не рал Па нић
и са ко ман дан том Не на до вим до бих
на ре ђе ње да идем по ор де ње. Кад
оно..., нас не чи та ју!

,,Из гле да да су за бо ра ви ли“, се ћам
се да је ре као Не на дов, и та ко је оста -
ло до да нас. И мо лим вас, да ,,Но во -
сти“ ма кар за бе ле же, би ли су ту и ју на -
ци Ра до мир Фи ли по вић, Иван Ар се нов,
Вла дан Стој ко вић, бра ћа Сан трач, Де -
јан Па вло вић, Сло бо дан Кри во ши ја...
Ни ја свих не мо гу да се се тим.

Битка за животе цивила вођена 1991. године

ДЕСАНТ НА ЧАПЉИНУ 
ЗАДИВИО ВОЈНИЧКИ СВЕТ
У акцији 25 пилота и механичара и исто толико падобранаца –

спасено 178 цивила

При зе мље ње но си и од ре ђе не ри зи ке     (Фо то 63. бри га да)

Ве те ра ни 63. па до бран ске бри га де (сле ва) Мом чи ло Бо жо вић, Љу бо мир Хри стов 
Чар ли, Ми о драг Ка стра то вић и, као гост, Грк Јор гос Ма ста ку рис (Фо то М. Ан ђе ла)



ског тре нут ка и из не сем сво је ми шље -
ње о при ро ди и ка рак те ру срп ске кул -
ту ре и срп ског ду хов ног иден ти те та.
Реч je о те ма ма ко ји ма се, ина че, ба -
вим ду же вре ме, сад сам, на љу ба зну
мол бу пре ко дрин ске бра ће, био при -
ну ђен да об је ди ним, раз ра дим и ба -
цим на па пир сво је иде је.

Хва ла Ти што ћеш па жљи во иш чи -
та ти те зе ко је чи не, мо жда, мој нај зна -
чај ни ји ин те лек ту ал ни став у по след -
њој де це ни ји. Ве ру јем да ћеш у том
тек сту пре по зна ти не ке од иде ја о ко -
ји ма смо раз го ва ра ли то ком ове го ди -
не, чак и то ком чи та ве де це ни је, a мо -
жда и не ке од Тво јих ста во ва и су ге -
сти ја.

Ста ло ми je да чу јем Тво је ми шље -
ње ка ко бих из бе гао ри зик да се за гу -
бим у те мат ском про стран ству са ну -

Бе о град, 25. ок то бар 1998. 

Дра ги бра те Вла до,

У
ве зи са пре кју че ра шњим раз го -
во ром у Ака де ми ји, на ко јем си
по де лио мо ју за бри ну тост за ста -

ње Срп ства у овом дра ма тич ном исто -
риј ском тре нут ку, ша љем ти не ко ли ко
сво јих те за у ко ји ма сам на шу за јед -
нич ку за пи та ност по ку шао да пре тво -
рим у истин ско ин те лек ту ал но ис ку -
ше ње.

Kao што знаш, Ака де ми ја на у ка и
умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске ор га ни -
зу је у Би је љи ни скуп са те мом „Срп ски
ду хов ни про стор“. За ду жи ли су ме да
при пре мим не ко ли ко увод них на по ме -
на за тај раз го вор, тач ни је, да са чи ним
не ку вр сту ин вен та ра на шег исто риј -

жним упро па шћа ва њи ма, и ка ко не
бих под ле гао „па те тич ној не ја сно ћи“
ко ју усло вља ва аго ни ја у ко јој се на -
ла зе срп ски на род и срп ска др жа ва.
Да би смо свр сис ход но раз ми шља ли о
срп ском ду хов ном про сто ру да нас, по -
треб но je, пo мом ми шље њу, да што
ја сни је са гле да мо шта је срп ска на ци -
ја да нас, шта чи ни ње но ду хов но би ће
и кул ту ру, у ка квом све ту и с ка квим
из гле ди ма се за сни ва ју ду хов ни жи вот
и иден ти тет да нас.

Да кле:
Ве ко ви ма ди ја спо ри чан срп ски на -

род, ко ји je тур ска си ла раз ба ца ла пo
Бал ка ну и По ду на вљу, у по след њим
де це ни ја ма два де се то га ве ка, опет
си лом - са да хр ват ском, му сли ман -
ском и ал бан ском, уз од лу чу ју ћу аме -
рич ку и европ ску по др шку - до жи вља -
ва на ци о нал ну кон цен тра ци ју. Срп ски
на род се ин те гри ше и хо мо ге ни зу је;
са би ја се и за о кру жу је свој жи вот ни
про стор, ко ји до би ја ет нич ке гра ни це.
To je епо хал на про ме на у бив ство ва -
њу срп ског на ро да; та про ме на усло -
вља ва ства ра ње но ве на ци о нал не др -
жа ве са ет нич ким гра ни ца ма, али не и
ет нич ки чи стом те ри то ри јом, ко ја са -
мо за агре со ре мо же би ти спор на.

Ди ја спо рич ност срп ског ет но са и
жи вот под стра ним по ро бљи ва чи ма, с
Пр вим срп ским устан ком и ни зом бу -
на и уста на ка Ср ба у Бо сни и Хер це -
го ви ни, као и осло бо ди лач ки ра то ви
Цр не Го ре, усло ви ли су ства ра ње на -
ци о нал не иде о ло ги је за сно ва не на ос-
ло бо ђе њу и ује ди ње њу срп ског на ро -
да ујед ну др жа ву. Ta иде о ло ги ја се ка -
сни је ла ко по и сто ве ти ла са ју го сло -
вен ством. Чи тав два де се ти век Ср би
су по све ти ли оства ре њу ју то сло вен -
ског ци ља; ство ре не су и сру ше не две
Ју го сла ви је, да би у по след њој де це -
ни ји два де се тог ве ка и на ци о нал но-
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100 година од рођења Добрице Ћосића

О ДИЈАСПОРИЧНОСТИ 
СРПСКОГ НАРОДА И ГРАНИЦАМА
СРПСКОГ КУЛТУРНОГ ПРОСТОРА

П
ре јед ног ве ка, тач ни је 29. де цем бра 1921.го ди не, у Ве -
ли кој Дре но ви код Тр сте ни ка ро ђен је До бри ца Ћо сић,
ве ли ки срп ски пи сац u ути цај ни jaвни  рад ник. У свом

ро ман си јер ском де лу, ко је им пре си о ни ра оби мом, раз у ђе но -
шћу u до ма ша ји ма, и јав ном реч ју, Ћо сић је, као уче сник и
све док, кре а тив но из ра зио нај те же u нај суд бо но сни је ета пе
бур ног жи во та у Ср би ји у по след њих сто ти нак го ди на.

Али, Ћо сић je по се до вао и огром ну епи сто лар ну енер ги ју.
Де це ни ја ма je ис пи си вао u слао на cвe че ти ри стра не све та
хи ља де пи са ма у ко ји ма раз ма тра отво ре на пи та ња по ло -
жа ја cpпског на ро да и срп ске др жа ве у сло же ним исто риј -
ским при ли ка ма.

Ta пи сма нај че шће су пи са на ру ком у ујед ном при мер ку,
иако су се ти ца ла ко лек тив них ис ку ста ва. Mнога, осим до ку -
мен тар не, има ју u не сум њи ву естет ску вред ност.

У пи сму ис так ну том исто ри ча ру Вла ди Стру га ру, чла ну

Срп ске u Цр но гор ске ака де ми је на у ка, на хо де се ми шље ња,
ста во ви и чи ње ни це без ко јих се не мо же пи са ти ве ро до стој -
на исто ри ја узро ка u по сле ди ца раз би ја ња дру ге Ју го сла ви -
је. Ta пре пи ска, ко ја je тра ја ла че тврт ве ка (до Ћо си ће ве
смр ти у сну, 18. ма ја 2014), пре зен то ва на је, за јед но с ко мен -
та ри ма, у књи зи Ми ли во ја Па вло ви ћа „Пи сма с дво стру ким
дном“ (у из да њу „За во да за уџ бе ни ке“ и „Слу жбе ног Гла сни -
ка“).

Због из у зет не ак ту ел но сти и уте ме ље но сти Ћо си ће вих
ста во ва о по ло жа ју и пер спек ти ва ма срп ског на ро да на oвoj
бал кан ској ве тро ме ти ни и због ин спи ра тив ног по гле да на ди -
ја спо рич ност Ср ба и њи хо ве кул ту ре (две де це ни је пре ак ту -
ел них те о ри ја о та ко зва ном Срп ском све ту), пре но си мо тај
текст за ко ји и сам Ћо сић, већ у увод ним па су си ма, на по ми -
ње ка ко пред ста вља ње гов мо жда нај зна чај ни ји ин те лек ту -
ал ни став пре ма спо ме ну тим те ма ма.

До бри ца Ћо сић,
ве ли ки срп ски 
пи сац и академик



др жав на и ре во лу ци о нар но-со ци јал на
иде о ло ги ја до жи ве ле пот пун по раз.

Ha ју го сло вен ском тлу исто ри ја je у
овом ве ку де ла ла су ма ну то. Ср би су
прог на ни из Се вер не Дал ма ци је, Бу -
ко ви це, Рав них Ко та ра, Ли ке, с Кор ду -
на, Ба ни је, из Сла во ни је, до брог де ла
Бо сан ске Кра ји не, Мо ста ра, Са ра је ва,
са Ко со ва и Ме то хи је...

Пре о ста ли Ср би у Бо сни и Хер це го -
ви ни са да жи ве у Ре пу бли ци Срп ској,
у „деј тон ској“ др жа ви, под оку па ци јом
НА ТО-а, у на пе тој не из ве сно сти и без
мо гућ но сти ско рог ује ди ње ња са ма -
ти цом.

Те ри то ри јал ну ин те гра ци ју и хо мо ге -
ни за ци ју срп ског на ро да, као по сле ди -
це Хр ват ског и Бо сан ског ра та и ал бан -
ског ге но цид ног на си ља ко је
тра је чи та во сто ле ће, пра ти ле су не са -
глед не лич не и по ро дич не тра ге ди је
ско ро ми ли он Ср ба. Али, шо ви ни стич -
ко зло од ко јег стра да мо има и сво ју по -
зи тив ну ди ја лек ти ку: из во ди нас из др -
жав ног про ви зо ри ју ма у ко јем смо
као крив ци про ве ли се дам де це ни ја и
при мо ра ва нас на ства ра ње дру штва и
др жа ве пo соп стве ној ме ри и сна зи.
Пат ње и стра да ња ко је су пре тр пе ли и
тр пе Ср би прог на ни са сво јих ог њи шта,
до но се и по зи тив не исто риј ске про ме -
не. Ди ја спо ри чан срп ски на род, из ло -
жен ксе но фо би ји дру гих на ро да, обес -
пра вљен, пот чи њен, аси ми ло ван - ко ји
je тр пео не прав де и стра да ња и уз вра -
ћао осве та ма за ге но цид - згу шња ва се
на свом жи вот ном про сто ру ко ји мо же
ци ви ли за циј ски и кул тур но да по кри ва
и еко ном ски раз ви ја, a ко ји за су се де,
из у зи ма ју ћи агре со ре и осва ја че, не
мо же би ти спо ран. Сту пи ли смо у пе -
ри од те ри то ри јал но-ет нич ког пре ком -
по но ва ња, мо жда и др жав но-по ли тич -
ког кон со ли до ва ња бал кан ског про сто -
ра. Ре као бих да je пред на ма раз до -
бље сми ри ва ња ме ђу на ци о нал них на -
пе то сти и трај ног ре ша ва ња на ци о нал -
но-др жав ног пи та ња. Ha нај го ри на чин
ре ша ва ју се ве ков ни хр ват ско-срп ски и
ал бан ско-срп ски спо ро ви и су ко би.
При во ди се кра ју за ка сне ли про цес
ства ра ња на ци о нал них др жа ва ди ја -
спо рич них бал кан ских на ро да ко ји су
им пе ри ја ли стич ке си ле не ка да спре ча -
ва ле, a са да га дик ти ра ју no сво јим
стра те шким ин те ре си ма. У том про це -
су би ће, ваљ да, ко нач но ре ше но и срп -
ско на ци о нал но пи та ње: ства ра ње др -
жа ве срп ског на ро да. Пр ва прет по став -
ка ства ра ња су ве ре не де мо крат ске др -
жа ве срп ског на ро да у са да шњим
усло ви ма је сте про ме на по ли тич ког по -
рет ка у Ср би ји и уса гла ша ва ње на ци о -
нал не по ли ти ке Ср би је са ин те ре си ма
Евро пе, Аме ри ке и Ру си је.

Ha тлу бив ше Ју го сла ви је да нас се
пре ма срп ском на ро ду, ње го вом ду -
хов ном иден ти те ту и ре ду ко ва ном ин -
те гри те ту, уз про у ста шку Хр ват ску и
ми ли тант но ка то ли чан ство, из ра зи то
пре те ћи по ста вља ми ли тант ни ислам
бо шњач ке др жав не и ре ли гиј ске иде о -
ло ги је са по др шком свет ских ислам -
ских цен та ра и под аме рич ким па тро -
на том.

Два де се ти век за срп ски на род

окон ча ва се и гу бит ком Ко со ва и Ме -
то хи је. Не раз ма тра ју ћи овом при ли -
ком пи та ње за што и ка ко се то до го ди -
ло, и да ли је то био је ди ни мо гу ћи ис -
ход ал бан ске агре си је на срп ску зе -
мљу, сам гу би так Ко со ва и Ме то хи је
пред ста вља пре ло ман, епо ха лан до -
га ђај. Њим се по ни шта ва сми сао срп -
ских ра то ва из 1912. и 1913; по ни шта -
ва ју се огром на фи нан сиј ска и ма те -
ри јал на ула га ња Ср би је у ин ду стри ја -
ли за ци ју, про све ту и ур ба ни за ци ју Ко -
со ва и Ме то хи је по сле Дру гог свет ског
ра та; обе сми шља ва ју се и ве ли ке
људ ске жр тве да те ово га ле та и је се -
ни да би се угу шио се па ра ти стич ки
уста нак Ал ба на ца. Др жав но-по ли тич -
ком и на ци о нал ном ка пи ту ла ци јом
пред ул ти ма ту мом НА ТО-а, пот пи са -
ном 13. ок то бра ове го ди не, сла ма се
хе рој ска осло бо ди лач ка исто ри ја срп -
ског на ро да ко ја му je да ва ла ве ли чи -
ну, али и од ре ђи ва ла ви со ку це ну по -
сто ја ња. Срп ском на ро ду се од у зи ма
су штин ски део ин те гри те та. Он оста је
без ре ал них ду хов но-мо рал них од -
ред ни ца ње го шев ског ето са и свог
тра гич ког хи бри са.

Ок то бар ску ка пи ту ла ци ју у Бе лом
дво ру пра ти до ма ћи ци ни зам: ул ти ма -
тив на ка пи ту ла ци ја сла ви се као по ли -
тич ка по бе да, a др жав нич ко сле пи ло
као др жав нич ка му дрост. Та ко се на -
ци о нал на тра ге ди ја пре во ди у на ци о -
нал ну гро те ску и по ли тич ки скеч. Срп -
ски на род, ко ји су до ко сти ју по ни зи ле
соп стве на власт и свет ске си ле, као
кри вац и не моћ ник сту па у раз до бље
ко је бих на звао - оку па ци ја у па ти ка -
ма, с бом ба ма над гла вом у ко ју ни ша -
не шип тар ски снај пе ри сти. На сту па
вре ме на ци о нал ног пот чи ња ва ња и
при нуд ног при ла го ђа ва ња, ко је ће мо
мо ра ти да при хва ти мо као жи вот ну
нео п ход ност док не кој свет ској си ли
на ша моћ да хра бро и до сто јан стве но
тра је мо не бу де кор цсни ја од на шег
по ни жа ва ју ћег по сто ја ња.

Гу бит ком Ко со ва и Ме то хи је, што
зна чи и кул тур не и умет нич ке ба шти -

не на том тлу, a по сле анек си је срп ске
ду хов не ба шти не на тлу са да шње др -
жа ве Ма ке до ни је - чи је по сто ја ње на -
чел но не сма трам спор ним - срп ска
кул ту ра гу би глав ни ну свог сред њег
ве ка. Срп ски на род je је ди ни европ ски
на род ко ји у дру гој по ло ви ни два де се -
тог ве ка гу би свој „злат ни сред њи век“:
то су вер ске, кул тур не, гра ди тељ ске и
умет нич ке вред но сти, ко је пред ста -
вља ју вр хо ве ви зан тиј ско-срп ске ци -
ви ли за ци је. Не ки нај ви ши кул тур но-
исто риј ски са др жа ји и вред но сти срп -
ског иден ти те та, по сто ја ће са мо у срп -
ској има ги нар ној би бли о те ци и срп -
ском има ги нар ном му зе ју. Де ча ни,
Пећ ка па три јар ши ја, Бо го ро ди ца Ље -
ви шка и Гра ча ни ца - по ста ће но ви Хи -
лан да ри. При мо ра ни смо да та ве ли -
чан стве на де ла срп ског сред њег ве ка
уте ме љи мо у сво је ду хов но би ће и са -
чу ва мо их као са др жај свог иден ти те -
та она ко ка ко чу ва мо Хи лан дар, Ду -
ша нов за ко ник и Ми ро сла вље во је -
ван ђе ље. Ту чи ње ни цу епо хал ног зна -
ча ја на по ми њем без по ми сли на би ло
ка кво ра то бор ство и ре ван ди ка ци ју,
али са уве ре њем да je она јед на од те -
мељ них прет по став ки но ве на ци о нал -
не са мо све сти ко ју Ср би тре ба да за -
сну ју на енер ги ји ра зум не на де, с ци -
љем што бр жег из ла ска из по ра же -
нич ког ма мур лу ка и очај нич ког ни хи -
ли зма. 

Исто ри ја не ма тач ку ни на јед ном
по ра зу, и ни на јед ној по бе ди. Из ње -
них ду би на и ви си на до ла зи не по зна -
то и нео че ки ва но. При мар ни иден ти -
тет Ср ба као сло вен ског и хри шћан -
ског ет но са и на ци је, у свом ми ле ни -
јум ском оп ста ја њу пре тр пео je мно ге
про ме не, пре о бра жа је и еро зи је. Под
при мар ним срп ским иден ти те том да -
нас под ра зу ме вам: ви зан тиј ско-пра во -
слав но сред њо ве ко вље, чи ји je врх
све то сав ска ду хов ност; са крал но гра -
ди тељ ство и умет ност; на род но ства -
ра ла штво, чи ји je врх еп ска по е зи ја;
ко сов ске ми то ло ге ме; бор бе но-осло -
бо ди лач ки етос; па три јар хал ну се о ску
ци ви ли за ци ју; књи жев но ства ра ла -
штво на ву ков ским по сту ла ти ма.

Објек тив на од ред ни ца срп ске кул ту -
ре ни је про стор не го вре ме. Ср би се
као ет нос кре ћу про сто ром, a жи ве,
ми сле и ства ра ју у вре ме ну. Ства ра -
ла штво Ср ба ра за сти ре се од Хи лан -
да ра до Сен тан дре је и од По га но ва до
Кр ке, a тра је осам ве ко ва. Срп ска кул -
ту ра не ма јед но сре ди ште; она има
ви ше сре ди шта, a ве ћи на тих сре ди -
шта ни је ви ше на ње ној на ци о нал ној
те ри то ри ји. Ду хов ни лук срп ске кул ту -
ре ра за пи ње се од Са ви ног „Жи ти ја
Све тог Си ме о на“ и До мен ти ја но вих
жи ти ја до над ре а ли зма и да на шњих
пост мо дер ни ста. И тра ди ци је су тем -
по рал не, a не про стор не и то по ни миј -
ске.

Срп ска кул ту ра je гра нич на кул ту ра
ко ја je би ла и оста ла из ло же на ути ца -
ји ма спољ них чи ни ла ца и су сед них
кул ту ра. Спољ ни чи ни о ци би ли су и
пло до но сни и ра за ра ју ћи. На по ри за
очу ва ње ду хов ног иден ти те та мо ра ју
да нас би ти сна жни и про ми шље ни,
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али не сме ју те жи ти за тва ра њу ни би -
ти за му ће ни ксе но фо би јом. Чу ва ју ћи
на ци о нал не кул тур не вред но сти, са -
мо бит ност и раз ли чи тост, срп ска кул -
ту ра тре ба да оста не отво ре на за
спољ не под сти ца је и уни вер за ли стич -
ке ути ца је; при то ме се мо ра раз ли ко -
ва ти аме рич ко-мон ди ја ли стич ка
скулп ту ра од аутен тич них кул ту ра Ев-
ро пе, Ру си је  и оста лог све та.

На гон за раз ли ко ва њем je је дан од
ег зи стен ци јал них на го на људ ског бив -
ство ва ња. A раз ли ке ме ђу на ро ди ма
оства ру ју се иден ти те том. Ду хов ни
иден ти тет се, пре све га, оства ру је на
свом је зи ку и гра ђе њем на свом тлу
све док свет не осво ји - ако га осво ји -
ки бер не тич ка ци ви ли за ци ја са сво јим
си сте мом зна че ња. Ду хов ни иден ти -
тет под ра зу ме ва по што ва ње жи вих,
трај них тра ди ци ја и из ве стан кон ти ну -
и тет и ка да се он пре ва зи ла зи, пa чак
и ки да, као што je слу чај са раз во јем
срп ске кул ту ре, ко ја je no свом са др -
жа ју кул ту ра кон ти ну и ра ног дис кон ти -
ну и те та. Ду хов ни иден ти тет као те -
мељ и са мо свој ност, осно ва je оне
вред но сти ко ја јед ном на ро ду да је
зна чај и ме сто у кул ту ри људ ске за јед -
ни це, до но си му ува жа ва ње и по што -
ва ње, да је пра во на ropдост и до сто -
јан ство. Ду хов ни иден ти тет je ко рен
ко лек тив не ег зи стен ци је и ста бло на -
ци је. Али, ду хов ни иден ти тет ни је веч -
но осе ћа ње и ко нач но ста ње са др жа -
ја, по тре ба, оби ча ја, на ви ка. Ду хов на
огра ђи ва ња су не мо гу ћа и ан ти људ -
ска. Ксе но фо би ја je ауто де струк тив на
и по ни жа ва ју ћа; она je пре ди спо зи ци -
ја за зло чин.

Кул ту ра ни је си стем трај них вред но -
сти, тра ди ци ја и ци ље ва; она je про -
цес из ло жен уну тра шњим и спољ ним
енер ги ја ма чи ни о ци ма. Срп ска кул ту -
ра ни је ,,јед но о снов на“ и ет нич ки са -
мо бит на у свом исто риј ском тра ја њу,
што сма трам по зи тив ном осно вом за
њен да љи раз вој.

Срп ско ду хов но би ће раз ла ма ло се
др жав ним гра ни ца ма, др жав ним пo-
рецима и њи хо вим сме на ма. Рас ки да -
ли су се тра ди ци је и кон ти ну и те ти,
ства ра ли раз ли ке и рас ко ли, не са мо
про стор но и ге не ра циј ски не го, пo-
следњих де це ни ја и ме ђу го ди шти ма.
A тех нич ко-тех но ло шке ре во лу ци је с
на ше ци ви ли за ци је, с на у ком као и од -
ред ни цом и по кре та чем раз во ја, са
суп кул ту ром, по тро шач ким хе до ни -
змом и ни хи ли змом као по сле ди цом
сло ма ес ха то ло шких иде о ло ги ја, ра -
за ра ју и пре о бра жа ва ју ду хов ни иден -
ти тет на ци је, мар ги на ли зу ју ње го ву
аутох то ну кул ту ру, чи не ћи je и ана хро -
ном. У ду хов ном жи во ту мла дих на ра -
шта ја срп ског на ро да на ци о нал на кул -
ту ра по ста је школ ска оба ве за, пред -
мет ко ји се мо ра по ло жи ти. На род на
књи жев ност и вред но сти кул тур не ба -
шти не су ствар стру ке, a не ду хов на
по тре ба и са др жај при мар не све сти.
Ни са вре ме на на ци о нал на књи жев -
ност ви ше не ма бит ну уло гу у ду хов -
ном жи во ту мла дог на ра шта ја. И она
се огра ни ча ва на узак ин те лек ту ал ни

слој, пре тва ра ју ћи се, та ко ђе, у стру -
ку. Са вре ме на ли ков на и му зич ка
умет ност има ју све ма ња и све бе зна -
чај ни ја обе леж ја тла и сре ди не у ко ји -
ма на ста ју; и те мат ски и стил ски се
уни вер за ли зу ју. Ha тај ства ра лач ки
про цес ни је мо гу ће и не тре ба ути ца -
ти.

Срп ска кул ту ра, за сно ва на у не ма -
њић кој др жа ви на пра во слав ној ве ри,
про шла је кроз не ко ли ко раз вој них пе -
ри о да. Пре о бра жа ва ла се, уда љи ла
од пра во сла вља и ма на стир ства, при -
бли жа ва ла се мо дер ном до бу, за пад -
но е вроп ској, тач ни је ро ман ско-гер -
ман ској кул ту ри, ма те ри ја ли стич кој и
ра ци о на ли стич кој ци ви ли за ци ји, на -
сто је ћи да су стиг не ду хов не и кул тур -
не ма не и то ко ве за пад но е вроп ске
кул ту ре. 

Ствар но су сти за ње за пад но е вроп -
ске умет но сти оства ри ло се у дру гој
по ло ви ни два де се тог ве ка. Срп ска
кул ту ра у обла сти умет но сти и ху ма -

ни стич ких на у ка, ко је ни су усло вље не
ве ли ким ма те ри јал но-фи нан сиј ским
ула га њи ма, су сти гла je умет ност и
идеј не то ко ве за пад них на ро да и са -
вре ме не свет ске ци ви ли за ци је. Ми
смо пр ви срп ски на ра штај по сле кра ја
ви зан тиј ске епо хе ко ји je са знај но-
ства ра лач ки су сти гао европ ске и свет -
ске ду хов не то ко ве и кре та ња.

У овом ча су не мам хра бро сти да
про ро ку јем бу дућ ност срп ске кул ту ре,
ко ја с пра во слав ном ве ром тво ри ду -
хов ни иден ти тет срп ског на ро да. Она
ће де ли ти суд би ну срп ског дру штва,
али не у пот пу но сти. Ду хов но ства ра -
ла штво под ле же и по зи тив ном и не га -
тив ном ути ца ју еко но ми је и по ли ти ке,
сло бо де и не сло бо де, али сваг да за -
др жа ва и ауто но ми ју, раз ви ја се уну -
тра шњим мо ти ва ци ја ма, ауто ге не зом
и вла сти том ди на ми ком, ко ју ви ше од
објек тив них усло вља ва ња од ре ђу ју
по је дин ци - ства ра лач ке лич но сти,
сна гом сво га да ра и убе ђе ња. Ду хов -

но ства ра ла штво над жи вља ва ра то ве,
на ци о нал не и ду хов не кри зе, по бе де
и по ра зе; оно je ин ди ви ду ал но до нај -
ви шег ступ ња. Ства ра лач ки ге ни је ни -
је усло вљен ста њем на ци је и дру штва
на чи јем је зи ку ми сли и ства ра. На шу
од го вор ност за бу дућ ност на ци је, ње -
ног ду хов ног иден ти те та и раз вој ног
по тен ци ја ла ви дим да нас у афир ми -
са њу и раз во ју сва ке ства ра лач ке и
на уч но-про на ла зач ке мо гућ но сти. По -
ја ва на зва на „од лив мо зго ва“ не са -
глед но уна за ђу је срп ско дру штво и
ње го ву кул ту ру. По ред од бра не срп -
ског ду хов ног про сто ра и иден ти те та,
нај ве ћа бри га тре ба да нам бу де обез -
бе ђи ва ње објек тив них усло ва за раз -
вој ин ди ви ду ал них ства ра лач ких мо -
гућ но сти, осо би то у мла дим на ра шта -
ји ма.

На ше до ба има не ке слич но сти са
до бом у ко јем су се су сре та ли, су да -
ра ли и про жи ма ли хе ле ни зам и хри -
шћан ство. Та да су па ган ски бо го ви
уми ра ли пред хри шћан ским Бо гом.
Су коб хе ле ни зма и хри шћан ства ро -
дио je ви зан тиј ску ци ви ли за ци ју. Жи -
ви мо у вре ме ну те мељ них пре о бра -
жа ја све та и на ста ја ња но ве ци ви ли -
за ци је. Хри шћан ски Бог уз ми че пред
ку ми ри ма ма те ри ја ли стич ко-тех нич ке
и по тро шач ке ци ви ли за ци је. Па па Вој -
ти ла je при вео кра ју пре тва ра ње ка то -
ли чан ства у све тов ну иде о ло ги ју и по -
ли ти ку хе ге мо ни зма. У зе мља ма у ко -
ји ма je вла дао ате и зам бољ ше вич ког
со ци ја ли зма, „на ру ше ви на ма си сте -
ма на да и ду ша“ об на вља се пра во -
слав но хри шћан ство с иде о ло шким
ре ван ди ка ци ја ма. Ислам je по след -
њих де це ни ја у екс пло зив ном ши ре -
њу, са сна жном фун да мен та ли стич -
ком, рат нич ком стру јом, ко ја озбиљ но
пре ти на ро ди ма ко ји не ве ру ју у Про -
ро ка. „Но ви свет ски по ре дак“, под
окри љем иде о ло ги је људ ских пра ва и
са хе ге мо ном све та - Сје ди ње ним
Аме рич ким Др жа ва ма - устре мљу је се
у пра ви кр ста шки по ход на Ру си ју и
ње не про сто ре. Мо дер на суп кул ту ра,
чи ја je до мо ви на САД, по мо ћу елек -
трон ских ме ди ја и ком пју тер ских ко му -
ни ка ци ја по ста је вла да ју ћа кул ту ра
да на шњи це. Ру ше ње тра ди ци ја схва -
та се као по сту лат про гре са.

Ге ор ги је Фло ров ски сма тра да je
„на ше до ба кри тич но до ба, до ба кри зе
и не раз ре ши вих на пе то сти... Ако уоп -
ште по сто ји не ка исто риј ска бу дућ -
ност, мо же се ла ко де си ти да та бу дућ -
ност бу де на ме ње на не кој дру гој ци -
ви ли за ци ји, ве ро ват но оној ко ја ће би -
ти пот пу но раз ли чи та од на ше“. Ako je
ова ми сао тач на, a ми слим да је сте,
на ма са вре ме ни ци ма, с „не ла год но -
шћу при па да ња јед ном све ту у пре о -
бра жа ју“, при па да и иза зов ства ра лач -
ких од го ва ра ња на зах те ве бу дућ но -
сти.

До ско рог су сре та, на ко јем ће мо де -
таљ ни је раз мо три ти уте ме ље ње и но -
си вост мо јих ста во ва, као и Тво је
евен ту ал не при мед бе, ср дач но Te по -
здра вљам. Твој

До бри ца Ћо сић
Из вор: По ли ти ка
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ПОВОДИ

,,Но ви свет ски по ре дак“,
под окри љем иде о ло ги је
људ ских пра ва и са 
хе ге мо ном све та – 
Сје ди ње ним Аме рич ким
Др жа ва ма – 
устре мљу ју се у пра ви 
кр ста шки по ход на Ру си ју
и ње не про сто ре.
Мо дер на скулп ту ра, чи ја
је до мо ви на САД, по мо ћу
елек трон ских ме ди ја и
ком пју тер ских 
ко му ни ка ци ја по ста је
вла да ју ћа кул ту ра 
да на шњи це. Ру ше ње 
тра ди ци ја схва та се 
као по сту лат про гре са.
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СА СВИХ СТРАНА

Седница 
годишње Скупштине

МО ,,Бежанијска коса“

ОЈАЧАН МЕСНИ
ОДБОР

Н
а осно ву за кљу ча ка до не тих на
де се тој сед ни ци Оп штин ског од -
бо ра УВП Но ви Бе о град и од лу ке

о рас пи си ва њу и спро во ђе њу ре дов -
них из бо ра у ме сним ор га ни за ци ја ма,
пред сед ник Ме сног од бо ра УВП Бе жа -
ниј ска Ко са Ми лан Кал чић је 29. ја ну -
а ра ор га ни зо вао и ре а ли зо вао сед ни -
цу из бор не Скуп шти не те ле фон ским
пу тем. 

О тач ка ма на ве де ног днев ног ре да
чла но ви Ме сног од бо ра би ли су већ
упо зна ти то ком пе те те ле фон ске сед -
ни це од 1. но вем бра.

Из ве штај о ра ду об ја вљен је у де -
цем бар ском бро ју ли ста ,,Вој ни ве те -
ран”, па ни је би ло по тре бе да се про -
чи та. Јед но гла сно је при хва ћен пред -
лог пред сед ни ка да се МОд по ве ћа за
два но ва мла да чла на.

План ра да за 2022. го ди ну об у хва та
се дам те жи шних за да та ка и де сет кон -
крет них ак тив но сти. При ли ком пред -
ла га ња кан ди да та ко ји би оба вља ли
функ ци је на свим ни во и ма, пред ло же -
но је да би тре ба ло ис так ну ти два до
три чла на. Та ко ђе је фор му ли сан и
пред лог да се Ста ту том ре гу ли ше би -
ра ње чла но ва на функ ци је нај ви ше у
два ман да та.

На сед ни ци је  по ста вље но пи та ње
до кле се сти гло са до но ше њем под за -
кон ске ре гу ла ти ве Вла де Ре пу бли ке
Ср би је у ве зи са по вољ ни јим ре ша ва -
њем стам бе ног збри ња ва ња вој них
пен зи о не ра.

На гла ше но је да се још тран спа -
рент ни је, кон стант ни је и кон крет ни је
оба ве шта ва ју ко ри сни ци вој не пен зи је
о свим ак ту ел ним ста ту сним пи та њи -
ма са ко ји ма се сва ко днев но су о ча ва -
ју чла но ви. 

М. К.

Божић у Параћину

ВОЈНИ ПЕНЗИОНЕРИ ДАРОВАЛИ
ЧЕСНИЦУ

У
пе так, 7. ја ну а ра, на кон Бо жић не ли тур ги је, ко ју је слу жи ло све штен ство па -
ра ћин ског хра ма и при че шћа, че му је при су ство вао ве ли ки број вер ни ка, у
па ви љо ну код Цр кве ,,Све та Тро ји ца“ у Па ра ћи ну, ор га ни зо ва но је ло мље ње

бо жић не че сни це ко ју је при пре ми ла  по ро дич на пе ка ра „Тим Ми ло ше вић“ из Па -
ра ћи на.

Ред за пар че че сни це је био ве ли ки, а пе то ро Па ра ћи на ца је има ло ту част да
из ву че злат ник.

Че сни цу те шку 50 ки ло гра ма, гра ђа ни ма Па ра ћи на да ри ва ла је Оп штин ска ор -
га ни за ци ја удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је – Па ра ћин.

Члан Оп штин ске ор га ни за ци је УВПС, Ми ле та Бу стић, ко ји је, као су вла сник по -
ро дич не пе ка ре „Тим Ми ло ше вић“ уче ство вао у при пре ма њу че сни це, ка же:

„У те шким вре ме ни ма за наш на род, ка да смо из ло же ни ра зним ис ку ше њи ма и
ка да нам је ви ше не го ика да по треб на са бор ност и за јед ни штво, сма тра ли смо
да би ор га ни за ци ја јед ног ова квог до га ђа ја мо гла да бу де ме сто где ће се на род
оку пи ти и у ми ру и ра до сти про ве сти да на шњи пра зник.“

Чи тав до га ђај ор га ни зо ван је са бла го сло вом па ра ћин ске Цр кве Све та Тро ји ца
и ње ног ста ре ши не про то је ре ја Бра ти сла ва Ђор ђе ви ћа, а ор га ни за то ри су: Оп -
шти на Па ра ћин, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не Па ра ћин, Ко ло срп ских се ста -
ра и Оп штин ска ор га ни за ци ја удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је Па ра ћин.

М. Сте вић

Oрден „Крст вожда 
Ђорђа Стратимировића“

контраадмиралу 
Бошку Антићу

ПРИЗНАЊЕ
ЕКСПЕРТУ

Ц
ентар за развој Шајкашке уз благо-
слов Његовог преосвештенства
епископа сремског Василија, доде-

лио је Орден ,,Крст Вожда Ђорђа Стра-
тимировића“, контраадмиралу у пен-
зији Бошку Антићу који му је уручен 13.
јануара на свечаности у хотелу ,,Моск-
ва“. Одличје је адмиралу Антићу уру-
чио праунук вожда (Ђорђа Стратими-
ровића) Иван Стратимировић.

Бошко Антић већи део своје војничке
каријере провео у јединицама Речне
ратне флотиле и један је од најбољих
познавалаца пловних путева на река-
ма Сави и Дунаву. Дао је осведочени
допринос развоју шајкашке као непо-
средни сарадник, а још више као хро-
ничар протеклих времена, чији су запи-
си објављени у више књига и чланака
у писаним медијима.

Адмирал Антић је објавио је 65 књи-
га, 439 чланака у војним и више од 800
у часописима и новинама. Рецезент је
и редактор 32 књиге и 100 стручних
чланака. Био је експерт одбране пред
Међународним кривичним судом за
бившу Југославију у Хагу, вештак у
Одељењу за ратне злочине при Вишем
суду у Београду. Аутор је студије
,,Сребреница - велика обмана“.  Добит-
ник је плакете „Живојин Мишић“ М. М. 
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СА СВИХ СТРАНА

Дружење Звездараца

ПОДВУКЛИ ,,ЦРТУ“

У
про сто ри ја ма Оп штин ског од бо ра УВПС
Зве зда ра у ули ци Ду ша на Ра до ви ћа на Ми -
ри је ву, кра јем про шле го ди не, одр жа но је

тра ди ци о нал но и при год но дру же ње чла но ва
УВПС Зве зда ра. То је ујед но би ла и при ли ка да
се обе ле жи Дан УВПС Зве зда ра, као и да се
„под ву че цр та“ за про те клу 2021. го ди ну.

Дру же ње је про те кло у скла ду са ак ту ел ном
епи де ми о ло шком си ту а ци јом, и уз при др жа ва -
ње про ти ве пи де ми о ло шких ме ра. Ску пу су
при су ство ва ли ду го го ди шњи чла но ви Удру же -
ња, Бра ни слав Ко ва че вић, Ми ло сав Ће пић,
Љу би ца Ву чи нић (афир ми са на ли ков на умет -
ни ца), Љу би ша Јо цић, Ми хај ло Ка ра но вић и
дру ги.

Отва ра ју ћи скуп пред сед ник УВПС Зве зда ра Ми ло ван Ла -
лић по звао је при сут не да пре ми ну лим чла но ви ма Удру же -
ња ми ну том ћу та ња ода ју по шту. По том је у крат ком обра ћа -
њу учи нио кра так пре сек ак тив но сти и до га ђа ња ве за них за
УВПС Зве зда ра у про те клој го ди ни. Те жи ште ра да УВПС
Зве зда ра и у 2022. го ди ни ће би ти на ре ша ва њу лич них и
ста ту сних пи та ња и про бле ма чла но ва. Пред сто ји и је дан од
кључ них за да та ка: из бо ри на свим ни во и ма УВПС.

Спо ми њу ћи про бле ме и по те шко ће у ра ду Оп штин ског од -
бо ра Зве зда ра, а пре све га у ра ду ме сних од бо ра, Ла лић је
спо ме нуо не до во љан број чла но ва ко ји су спрем ни да се
при хва те кон крет них оба ве за и за да та ка у ра ду УВПС Зве -
зда ра.

Фор мал ног гла са ња ни је би ло, али при сут ни су се сло жи -
ли да је 2021. го ди на, уз све про бле ме, би ла успе шна. По -
том је на ста вље но не фор мал но дру же ње у при јат ној и опу -
ште ној ат мос фе ри.                                                          М. М.

К
ра јем де цем бра у До му Вој ске Ср -
би је оку пи ли су се ис так ну ти чла но -
ви Ве те ра на кон тра о ба ве штај не

слу жбе и вој не по ли ци је да би су ми ра -
ли ре зул та те ко је је то удру же ње оства -
ри ло то ком 2021. го ди не. Ску пу су се
обра ти ли пред сед ник Скуп шти не др То -
дор Пет ко вић, ге не рал-ма јор у пен зи ји
и пред сед ник Из вр шног од бо ра Удру -

же ња Бла го је Љу би са вље вић, пу ков -
ник у пен зи ји.

И по ред ве ли ких по те шко ћа ко је је
про у зро ко вао ви рус ко ро на, план го ди -
шњих ак тив но сти Удру же ња оства рен
је го то во у пот пу но сти. При во де се ак -
тив но сти за одр жа ва ње сед ни це го ди -
шње Скуп шти не, чи ме ће би ти за о кру -
же не пла ни ра не ак тив но сти.

Новогодишње
окупљање ветерана
службе безбедности

СУМИРАНИ
РЕЗУЛТИ
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Топлица Илијић 
(1947-2021)

ЧОВЕК ДУШЕ

К
ра јем де цем бра, по -
сле кра ће и те шке
бо ле сти, уга сио се

жи вот пот пу ков ни ка у
пен зи ји То пли це Или -
јића, вр сног ста ре ши не
на ше вој ске. Ро ђен је
15. ав гу ста 1947. го ди не
у се лу Зо ру но вац, оп -
шти на Кња же вац, где је
и за вр шио че ти ри раз ре -
да основ не шко ле. Од
пе тог до осмог раз ре да
по ха ђао је основ ну шко -
лу у се лу Ви но, где је че -
ти ри го ди не пе ша чио од
ку ће до шко ле, осе тив ши пр ве ве ће те шко ће жи во -
та и шко ло ва ња.

На кон за вр ше не осмо го ди шње шко ле у Кња жев -
цу То пли ца је за вр шио Гим на зи ју и као од ли чан ђак
упи сао се на Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, али је
ипак схва тио да то ни је пра ви жи вот ни по зив, па се
од лу чио за за ни ма ње офи ци ра. Вој ну ака де ми ју
КоВ, на сме ру ПВО, за вр шио је 1972. го ди не.

Та да по чи ње вој нич ка ка ри је ра То пли це Или ји -
ћа. Слу жбо вао је та мо где су га рас по ре ђи ва ли, по -
чев од За дра и За гре ба, да би вој нич ку ка ри је ру
за вр шио у Ни шу. Во лео је сво ју про фе си ју, а по себ -
но то што је био ра ке таш. То ком слу жбо ва ња имао
је из ван ре дан од нос пре ма пот чи ње ни ма и прет -
по ста вље ни ма. Оства ре ни ре зул та ти кан ди до ва ли
су То пли цу за да ље уса вр ша ва ње, па је шко ло ва -
ње на ста вио у Ру си ји, о че му је са по но сом при -
чао. 

Ње го ва ода ност и при вр же ност про фе си ји по го -
то ву ра ке та ша, до ве ла је до то га да је био на успе -
шном шко ло ва њу у Ру си ји, о че му је са по но сом
во лео да при чао. То ком ка ри је ре ви ше пу та је био
од ли ко ван, на гра ђен и по хва љен. 

То пли ца је био при ме ран су пруг Сне жа не, во ље -
ни отац Ми ли це и Ми ла на и нај дра жи де ка уну ка
Лу ке, о ко ме је во лео нај ви ше да при ча. Ком ши је
су га по себ но во ле ле јер је сва ко ме по мо гао ка да
год им је тре ба ло.

На кон од ла ска у пен зи ју, ак ти ви рао се у Град ској
ор га ни за ци ји УВПС Ниш, у ко јој је до кра ја жи во та
пре да но ра дио, за што је до био нај ве ће при зна ње
Удру же ња По ве љу УВПС.

То пли ца је во лео Удру же ње, па је из ју тра обич -
но пр ви сти зао, са че ку ју ћи сво је ко ле ге уз ка фу и
ре чи до бро до шли це. Оства рио је нај ду жи стаж у
Град ском од бо ру УВПС Ниш, где је оба вљао ду -
жност се кре та ра и пот пред сед ни ка. У по след њих
не ко ли ко го ди на био је глав ни ор га ни за тор из ле та
ко је је пред у зи мао Град ски од бор. На ње го вом сто -
лу је ва зда би ла хр па па пи ра са сто ти на ма име на
и бро је ви ма те ле фо на. Ка да би се до не ла од лу ка
о из ле ту, за хва љу ју ћи пред у зи мљи во сти Или ји ћа,
ауто бус би убр зо био по пу њен до по след њег ме -
ста.

Из ле ти су би ли ра зно вр сни и до бро ор га ни зо ва -
ни. 

То пли ца је био чо век ду ше. Во лео је љу де, они
су во ле ли То пли цу. На жа лост те шко је об ја сни ти
љу ди ма ко ји до ла зе у про сто ри је Удру же ња да То -
пли це ви ше не ма. Пи сац је до бро ре као „Не бо не
зна за ми ље ни ке“. 

Ј
е дан од нај ве ћих под ви га
ле ген дар ног Хе ра клеа би -
ло је чи шће ње Ауги је вих

шта ла.
Елид ски краљ Ауги је био је

пре бо гат чо век. Ње гов отац,
бог Сун ца Хе ли ос, дао му је
не бро је но бла го. У та да шњој
Хе ла ди би ла су чу ве на Ауги је -
ва ста да, у ко ји ма, ка ко ка же
ле ген да, имао три хи ља де гр -
ла - „три сто ти не би ко ва са
сне жно бе лим но га ма, две сто -
ти не  цр ве них би ко ва; њих
два на ест по све ће них  бо гу Хе -
ли о су би ли су бе ли као ла бу -
до ви, је дан од њих – нео бич но
леп, си јао је као зве зда“. Уз
све то бо гат ство, Ауги је ни је
го ди на ма чи стио сво је ста је,
та ко да се стра шан смрад ши -
рио да ле ко пре те ћи да угро зи

це лу зе мљу. За то Еури стеј, го -
спо дар Ти рин та, Ми ке не и Ми -
де је, у чи јој се слу жби Хе ра -
кле на ла зио, на ре дио овом ју -
на ку да за је дан дан очи сти
Ауги је ве шта ле и та ко зе мљу
осло бо ди ове на па сти.

Хе ра кле оде Ауги ју и пред -
ло жи му да то учи ни али уз по -
год бу да му за услу гу да де се -
ти ну свог бла га. Ми сле ћи да је
шта ле не мо гу ће очи сти ти,
елид ски краљ при ста не на та -
кав пред лог. Хе ра кле са гра ди
зи до ве са две су прот не стра -
не шта ла, па у тај про лаз скре -
не во де ре ка Ал феј и Те неј.

Та ко во де на бу ји ца за крат ко
вре ме од не се све ђу бре из
Ауги је вих шта ла.

По сле то га Хе ра кле је до -
шао да за тра жи на гра ду за
оба вље ни по сао, охо ли Ауги је
га од би је па се без иче га вра -
ти у Ти ринт, где му ни Еури стеј
ни је при знао тај под виг.

Хе ра кле се ка сни је грд но
осве тио Ауги ју. Са ве ли ком
вој ском упао је у Ели ду, од нео
по бе ду убив ши са мог Ауги ја.
На кон те по бе де по ку пио је
бо гат плен и при нео жр тве
олим пиј ским бо го ви ма. Ка жу
да је та да уста но вио Олим пиј -
ске игре у ко ји ма су сва ке че -
твр те го ди не уче ство ва ли сви
Гр ци, об у ста вља ју ћи за вре ме
њи хо вог одр жа ва ња рат не су -
ко бе и ши ре ћи, у спорт ском

над ме та њу дух при ја тељ ства
и љу ба ви. Од те, 776. го ди не
пре но ве ере, ка да је одр жа на
пр ва Оли ми ја да, ста ри Гр ци су
ра чу на ли вре ме и бро ја ли го -
ди не.

Хе ра кле о ве Олим пиј ске
игре одр жа ва ју се и да нас, а
бо га ти и ле њи елид ски краљ
спо ми ње се са мо у из ра зу
Ауги је ве шта ле, ко ји се упо -
тре бља ва у зна че њу: „стра -
шно пр ља во и за пу ште но ме -
сто“ и „не што што тре ба те -
мељ но очи сти ти“!

Здрав ко Зељ ко вић

Језик наш насушни

АУГИЈЕВЕ ШТАЛЕ 

IN MEMORIAM



З
ахваљујући Српској православној цр-
кви наша земља се може  похвалити
да је у свету међу државама које има-

ју највише подигнутих верских објеката. То
је доказ да су Срби у великој мери верују-
ћи народ. Само у Србији имамо око три
стотине манастира и неколико хиљада цр-
кава СПЦ, иако су их вековима многи оку-
патори и освајачи рушили, палили, скрна-
вили у нади да затру Српство са балкан-
ских простора. Захваљујући манастирима
и црквама Срби су од давнина, вековима,
сачували нацију, традицију, обичаје,  веру
православну, опстали и остали на својим
огњиштима. И никад, треба да се зна, Срп-
ски народ није тежио за освајањем туђих
територија и поробљавањем других наро-
да. Увек је водио ослободилачке и правед-
не ратове да сачува суверенитет. 

Многи историјски документи о постоја-
њу и живљењу Срба на балканским про-
сторима сачувани су управо захваљујући
Српској православној цркви,  верским
објектима, књигама и списима, који су би-
ли у манастирима и црквама. Примера у
нашој историји је много, тешко их је све
набројати. 

У Србији је четрнаест епархија и Архие-
пископија београдско-карловачка у којој се
налазе седам манастира и 52 цркве.  У
Епархији банатској има 9 манастира, сле-
де: Сремска (22), Бачка (5), Ваљевска
(13), Браничевска (26), Тимочка (11), Шу-
мадијска (27), Шабачка (16), Жичка (36),
Крушевачка (19) Нишка (43), Милешевска
(17), Врањска (14) и Рашко-призренска и
Косовско-метохијска (23)  У овој послед-
њој  чак  62 манастира и манастиришта су
девастирана у прошлим временима, по-

себно током НАТО агресије 1999. и погро-
ма 2004. године. Многим верским објекти-
ма на Косову и Метохији и данас прети
уништење због ирендентистичке политике
коју воде Шиптари у жељи да Срби неста-
ну са простора Космета и да затру траг
српским коренима и постојбини у кo joj је
створена Српска држава. 

Део светске баштине
Многи вредни манастири уписани су у

УНЕСКО-ву књигу светског наслеђа, по-
пут: Студенице, наслеђе великог жупана
Стефана Немање,  затим манастири у Ра-
су, комплекс Сопоћани, Стари рас и Пе-
трова црква (црква Светих апостола Пера
и Павла) и четири сакрална објекта на Ко-
сову и Метохији: Грачаница, Високи Деча-
ни, црква Богородице Љевишке и Пећка
патријаршија, ускоро можда и манастир
Манасија. Ипак, сматра се да је број мана-
стира и верских објеката СПЦ, који се на-
лазе на УНЕСКО-овој листи светског на-
слеђа премали и да би та цифра, уз осми-
шљеније и упорније лобирање, могла би-
ти знатно већа. 

У Србији постоје две локације где је кон-
центрисано највише манастира. То су Фру-
шка гора, на којој се налазе 20 манастира
и Овчарско-кабларска клисура (10). Обе
локације незванично називамо српским
Светим горама. На Фрушкој гори налазе се
манастири: Света Петка Беркасово, Куве-
ждин, Привина Глава, Петковица, Шиша-
товац, Дивша, Светих Архангела, Вра-
њаш, Бешеново, Беочин, Мала Ремета,
Велика Ремета, Јазах, Раковац, Врдник,
Старо Хопово, Ново Хопово, Гргетег, Кру-

шедол и Ваведење Пресвете Богородице.
Овчарско-каблалрски манастири су: Ваве-
дење, Вазнесење, Преображење, Свете
Тројице, Сретење, Благовештење, Илиње,
Јовање, Никоље, Успење Пресвете Бого-
родице, црква Савиње (посвећена Светом
Сави) и црква-пећина Кађеница.

У даљем тексту нешто више о пет фру-
шкогорских манастира: Врднику (Нова Ра-
ваница), Крушедолу, Шишатовцу,   Јазаку
и Великој Ремети. Сви они припадају
Еперхији сремској Српске православне
цркве. 

У насељу Врдник, на јужним падинама
Фрушке горе налази се манастир Врдник.
Подигнут је у шеснаестом веку. Током ми-
нулих векова манастир је, као и сви фру-
шкогорски манастири, често био изложен
вандалским рушењем и скрваљењем од
стране Турака, Аустроугара, током Другог
светског рата од Немаца, Мађара, а најви-
ше од хрватских усташа. Данас манастир
чине црква, три  крила конака и оградни
зид са источне стране, на којем је улаз у
манастирску порту. Уз манастир налази се
црква посвећена Светом Јовану Крстите-
љу и изграђена је пре најезде Турака. Јед-
но време склањајући их од Османлија у
Врднику су се чувале мошти кнеза Лазара
Хребељановића. Зато  овај манастир на-
зивају и Нова Раваница, уз подсећање на
Раваницу код Параћина, задужбина кнеза
Лазара, у којој се и данас налазе мошти
српског владара. У манастирској ризници
чува се и одећа кнеза Лазара.

Овај манастир, као и многи, једно време
је био запуштен. Њега су 1697.  године об-
новили монаси, који су са Арсенијем III
Чарнојевићем (Црнојевићем) под налетом
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Бисери српског културног наслеђа  

СВЕТА ГОРА 
НА ФРУШКОЈ ГОРИ

Шта нам говоре бројни манастири саграђени на Фрушкој Гори? Одговор је да су су Срби
насељавали и живели од 14. века не само јужно од Дунава и Саве већ и северно. Средином

деветнаестог века почиње борба Срба да се прикључе матици Србији. Појам Српско
Војводство (касније Војводина) почиње све чешће да се употребљава код људи, који желе

да се области Срема, Баната, Бачке и Барање једног дана присаједине Србији. 



Турака напустили Косово и Метохију и на-
селили се у Сент Андреју. Црква је посве-
ћена Светом Вазнесењу, као национални
празник слави Видов-
дан, у част кнеза Лаза-
ра, чије су мошти једно
време чуване у Новој
Раваници. Данашња цр-
ква зидана је од 1801.
до 1811.  године. Исто-
времено је зидан и зво-
ник са четири спрата. На
великој свечаности за
Видовдан 1811. године у
нову цркву су пренесене
мошти кнеза Лазара. У
зографском стилу на
иконостасу иконе је ура-
дио иконосликар Стано-
је Поповић 1743. г, док је
Амвросије Јанковић, мо-
нах-сликар 1776. насли-
као у трпезарији компо-
зицију – Косовски бој.
Године 1856. је преко
Јанковићеве слике на-
сликао своју верзију Ко-
совског боја. Исти аутор
је  насликао и све чла-
нове породице кнеза Ла-
зара Хребељановића. 

Где почива 
Арсеније 
III Чарнојевић
Манастир Крушедол, чији су ктитори би-

ли деспот Ђорђе Бранковић и његова мај-
ка Ангелина Бранковић, као и влашки вој-
вода Басараба, изграђен је почетком ше-
снаестог века, у периоду од 1509. до 1516.
године, посвећен је Благовестима Богоро-
дице. Као  сви фрушкогорски манастири и
он је често страдао, највише је оштећен
почетком осамнаестог века. Обновљен је

средином истог века. Бароктни живопис у
њему је рад Јова Василијевића, њему су
помагали домаћи уметници и познати Сте-
фан Танецки. У осликавању манастира
учествовао је још Димитрије Бачевић. Ма-
настир Крушедол био је манастир-маузо-
леј Бранковића. Током рушења манастира
турски крвници су уништили њихове мо-
шти.

У овом манастиру су сахрањене многе
знамените личности из српске историје. У

њему је 1706. године сахрањен Арсеније
III Чарнојевић, који је предводио 1690. г.
велику сеобу Срба из јужне Србије током
Великог бечког рата (1683 – 1699). Касније
је у крушедолској крипти сахрањен и Чар-
нојевићев наследник, Арсеније IV Јовано-
вић, који је предводио другу сеобу Срба са
Косова после Аустијско-турског рата (1737
-1739). У овој другој сеоби Срби, који су
били на страни Аустрије, после њеног  по-
раза у рату. морали су, због бојазни од тур-
ске одмазде, да напусте своја огњишта и
да се преселе преко Саве и Дунава и на

запад у Босну. У манастиру Крушедол
сахрањени су и: војвода Стефан Шу-
пљикац (1848), кнегиња Љубица
Обреновић (1843) и краљ Милан
Обреновић (1901). У близини мана-
стира Крушедол налази се Сретењ-
ска црква, као задужбина деспотице
Ангелине Бранковић, изграђена је у
времену од 1512.  до 1516. године а
посвећена је Јовану Златоустом. Ан-
гелина Бранковић у сарадњи са ру-
ским великим кнезом Василијем III је
почетком 16-тог века основала жен-
ски манастир, данас је посвећен Сре-
тењу Христовом. 

Манастир Јазак, као и сви фрушко-
горски манастири припадају Епархији
сремској СПЦ,  и он, као и сви други,
представља културни споменик Ср-
бије од изузетног значаја. У петнае-
стом веку основао га је Јован Бранко-
вић, рођени брат Ђорђа Бранковића,
а посвећен је Ваведењу Пресвете Бо-
городице. Манастир је једно време
запустео, а доласком Срба у Великој
сеоби 1690.  године је поново оживео.
Да би се сачували мошти цара Сте-

фана Уроша II Милутина Немањића (1253
- 1321), које су се налазиле у Неродимљу,
од турског скрнављења,  1705. г. у време
митрополита Вићентија Јовановића у ма-
настир су пренесене његове мошти. На тај
начин је манастир стекао велики углед у
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Манастир Раваница 
код Врдника

Крушедол пре и после реновирања



народу. Нова црква
Свете Тројице је по-
чела да се гради
1736. године  у барок-
ном стилу, а стари Ја-
зак је претворен у
женски манастир. На-
редбом  надвојводки-
ње Аустрије Марије
Терезије (1717 –
1780), која је била
краљица Угарске, Че-
шке, Хрватске, Гали-
ције и Лодомерије,
манастир је  срушен.
И данас се могу виде-
ти остаци старог Јаз-
ка. 

Нови манастир Ја-
зак, који је данас по-
ново женски мана-
стир, налази се на ју-
жним  падинама Фру-
шке горе. Манастир-
ски комплекс се са-
стоји из цркве са зво-
ником, са три стране
је окружен конацима.
На четвртој  страни је
зид и улаз у мана-
стирску порту. Иконосликар Димитрије Ба-
чевић и његов помоћник Теодор Крачун су
у новој цркви од 1759. до 1769. израдили
иконостас са педесет икона. Црква дуго
није била осликана. Тек 1899. године сли-
кар Павле Чортановић ју је осликао лико-
вима из српске историје и хришћанског
света. После Великог рата, када се Српска
Војводина присајединила Краљевини Ср-
бији је највише обновљен. Међутим, поно-
во током Другог светског рата био је на ме-
ти Немаца и хрватских усташа. Директор
Загребачког музеја, Владимир Ткалчић, је

током окупације Срема од тзв. НДХ однео
у Загреб 79 експоната. Слично је учинио и
хрватски службеник Антон Бауер. И Нем-
ци, који су пљачкали вредне експонате по
читавом свету, нису поштедели Јазак. Из
манастира су за Немачку однели доста

вредних предмета. После Другог светског
рата Јазак је поново обновљен. У запад-
ном делу конака смештена је вредна би-
блиотека, свечана трпезарија и ризница. 

Усташе пљачкале 
Велику Ремету
Од  шеснаест „живих“ на Фрушкој гори,

манастир Велика Ремета се сматра за је-
дан од најстаријих, основао га је у 14. веку
краљ Стефан Драгутин Немањић (1251 –

1316), који је био српски вла-
дар шест година (1276 –
1282). По предању, Драгутин
је јашући коња пао са њега,
повредио се, па је престо
предао брату Стефану Уро-
шу II Милутину Немањићу.
Манастир је посвећен  Све-
том Димитрију а налази се
недалеко од пута Београд –
Нови Сада и зато је доступан
верницима, који желе да га
посете или да присуствују
верској служби.  У склопу
манастира Велика Ремета
налазе се две капеле, једна
је посвећена Јовану Крсти-
тељу а  друга Успењу Пре-
свете Богородице.

Када је почела градња,
манастирска црква је рађена
најпре у стилу „рашке шко-
ле“,  али  пошто су радови
били замашни, она је на за-
вршетку радова изграђена у
барокном стилу.  За све фру-
шкогорске манастире, иако
су грађени на мање доступ-
ним местима, важи да су
стално били изложени руше-

њу од стране окупатора и освајача. Мана-
стир је много пострадао 1716. године када
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су се Османлије повлачиле из
Угарске. Тада је страдала и из-
горела  манастирска библиоте-
ка и драгоцена архива. Неколи-
ко година касније почела  је об-
нова, па је поново започето
прикупљање грађе за библио-
теку и архив. Велику помоћ ма-
настир је имао од ктитора, ар-
хиепископа Вићентија Попови-
ћа, који је уз новчану помоћ гра-
дио светињу, прикупљао грађу
за библиотеку и архиву. После
вишедеценијске обнове мана-
стир је завршен између 1764. и
1771. године. 

И током Другог  светског рата
манастир Велика Ремета је
страдао од хрватских усташа
1943. године, које су га користи-
ле за смештај. По одласку из
њега фреске су ишарали, мно-
го експоната поломили а нај-
вредније опљачкали и однели.
После рата неке драгоцености
опљачкане у фрушкогорским
манастирима чуване су у ново-
основаном Музеју Срба у Хр-
ватској. После реформе 1963. г.
Музеј Срба ушао је у састав
Историјског музеја Хрватске.
Након гашења српског одељка
предмети су интергисани у ИМХ
и претила је опасност да једног
дана буде његово власништво.
Неки експонати су враћени, али
многи нису. И дан-данас се не зна где су
завршиле црквене реликвије, фреске и
иконе, које су однеле хрватске усташе то-
ком Другог светског рата. За многима се
још трага. 

Манастир је обновљен 1982. г. за време
архимандрита Данила Здравковића. Ма-
настир има највиши звоник у Срему, висок
38,6 м, слави Ивањдан,  поседује једин-
ствен музеј старе српске музике, коју је
прикупио Димитрије Стефановић, музико-
лог и директор Музиколошког института
Српске академије науке и уметности. У
манастиру Велика Ремета је сахрањен је-
дан од познатијих карловачих митрополи-
та Стефан Метохијац. 

Уцена Турака  
Манастир Шишатовац је један од најпо-

знатијих фрушкогорских манастира, пред-
ставља непокретно културно благо Србије
и Српске православне цркве. Оснивач ма-
настира је Стефан Драгутин Немањић, по-
четком 14-тог века звао се Реметски мана-
стир, а посвећен је био Светом Николи. У
почетку је то била мала црквица. Касније,
бежећи од турског насиља из Жиче, игу-
ман Теофил и монаси, Висарион и Ирали-
он дошли су у Фрушку гору, срушили стару
цркву и подигли нову 1520. године посве-
ћену рођењу Пресвете Богородице. Од
друге половине  16. века он се назива Ши-
шатовац. У овај манастир су 1543. године
пренесене мошти Светог Стефана Шти-
љановића из Шиклоша у Барањи.

Због култа који је у народу уживао Све-
ти Стефан, манастир су често походили
људи из свих крајева. Видевши какву по-
пуларност има Шишатовац, Турци су мо-
насима поставили услов, уцењивали, да
дају велики новац за откуп, у супротном га
руше. Пошто су Османлије добиле траже-
ни новац манастир је поштеђен од руше-
ња. У њему је једно време боравио патри-

јарх Пајсије Јањевац, који је написао „По-
весно слово“, књигу посвећену Светом
Стефану Штиљеновићу. Велику улогу у
украшавању манастира имао је владика
вршачки Вићентије Поповић. Он је од
1718. до 1774. године  у манастиру био нај-
пре монах, па игуман и 24 године архиман-
дрит. Значајан допринос у осликавању цр-
кве и иконостаса дао је иконописац Григо-
рије Давидовић, који је у цркви осликао
лик епископа Вићентија.

Манастир Шишатовац поседује око 1200
јутара земље, у њему је једно време било
13 калуђера, 5 ђака, 13 послужитеља и 12
прњавораца, који су обрађивали мана-
стирско имање.

И Шишатовац, као и сви фрушкогорски
манастири, одиграо је значајну  улогу у
Другој великој сеоби Срба из Јужне Срби-
је, после Аустријско-турског рата 1739. го-
дине, јер су у њему због Турака, који су че-
сто похарали српске верске објекте по Ср-
бији, склоњене вредне црквене реликвије
и иконе. Међутим, током Другог светског
рата, када је Срем био окупиран од квин-
слишке НДХ, поново је био на удару хрват-
ских усташа. Пошто је септембра месеца
1943. године капитулирала Италија, уста-
шама су остали савезници једино немачки
нацисти. А и они су почели да губе на мно-
гим фронтовима. Повлачећи се према За-
гребу усташе су, по угледу на немачке на-
цисте, који су уметничким експонатима по-
харали Европу, пљачкали су и односили
су из Шишатовца све вредне иконе и цр-
квене реликвије, а оно што нису могли по-
нети једноставно су уништавали паље-
њем и ломљењем. Када се рат завршио
неки предмети су из Загреба враћени  ма-
настиру Шишатовац, али многима вред-
ним експонатима и предметима никад се

више није могло ући у
траг. 

Жеље и грешке
Шта нам говоре бројни

манастири саграђени на
Фрушкој Гори? Одговор
је да су су Срби насеља-
вали и живели од 14. ве-
ка не само јужно од Ду-
нава и Саве већ и север-
но. Средином деветнае-
стог века почиње борба
Срба да се прикључе ма-
тици Србији. Појам Срп-
ско Војводство (касније
Војводина) почиње све
чешће да се употребља-
ава код људи, који желе
да се области Срема,
Баната, Бачке и Барање
једног дана присаједине
Србији. 

Српско Војводство је у
19. веку изнедрило мно-
ге славне Србе, песнике,
писце, сликаре, полити-
чаре: Светозар Милетић,
Ђура Јакшић, Лаза Ко-
стић, Милош Црњански,
Јован Јовановић Змај,
Јаша Томић, Миша Ди-
митријевић, Урош Пре-
дић...

Прави тренутак да се
остваре тежње Срба

преко Саве и Дунава за присаједињење
Српске Војводине матици наступио је
1918. године, при крају Великог рата, по
ослобађању Србије од Аустоугара, Нема-
ца и Бугара. У време кад су немачки и
аустроугарски похлепни освајачи главом
без обзира бежали под налетом победнич-
ке Војске Краљевине Србије, први потез је
24. новембра 1918. г. учинио у Руми Жар-
ко Миладиновић, председник Народног ве-
ћа да се Срем присаједини са Србији.  Већ
сутрадан, 25. новембра у Новом Саду Ве-
лика народна скупштина  Српске Војводи-
не, уз присуство 757 посланика Баната,
Бачке и Барање из 211 општина, међу ко-
јима је било највише Срба  578, 84 Буњ-
вца, 62  Словака, 21 Русин, 3 Шокца, 1 Хр-
ват, 6 Немаца, 1 Мађар, је одлучила да је
дошао историјски тренутак  за присаједи-
њење матици Србији. Први пут у свету у
једној скупштини узеле су учешће жене,
њих седам. 

Занимљиво, да се присаједињењу Кра-
љевини Србији 1918. године прикључила
Барања. Она се дуго сматрала српском те-
риторијом. Међутим, када се 1943. године
у Јајцу „делио колач“, односно протоколар-
но, а не званично, одређивале границе но-
ве Југославије, српски представници нису
много били заинтересовани да се Барања
припоји Србији, иако је ова област била
вековима насељена Србима. Исти је слу-
чај и са Републиком Српском Крајином. Го-
ворило се да у Југославији неће бити гра-
ница, што се касније испоставило за лаж,
да су то биле приче за малу децу. Навод-
но, о границама између република је тре-
бало да се расправља после рата, али се
то није десило. Лукави Хрвати су у Јајцу
тражили да незванична граница између
Србије и Хрватске буде Дунав. Међутим,
како су касније догађаји показали граница
на Дунаву остала је за сва времена.

Текст и фотографије: Зоран Јакшић  

БАШТИНА

Манастир Шишатовац
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Б
ор ба про тив по ви ше них вред но -
сти крв ног при ти ска би ће не у -
спе шна ако се у ис хра ни обо ле -

лог не сма њи ко ли чи на со ли. Про фе -
сор др Бран ко Ја ко вље вић, спе ци ја -
ли ста за ис хра ну с Ка те дре за, хи ги је -
ну Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра -
ду, на не дав ном на уч ном ску пу „Шко -
ла хи пер тен зи је“, одр жао je пре да ва -
ње у ком je ука зао да je сма ње ње уно -
са со ли јед на од нај зна чај ни јих по лу га
у бор би про тив ви со ког при ти ска. To je
већ го ди на ма бит на пре по ру ка европ -
ског и аме рич ког удру же ња за бор бу
про тив хи пер тен зи је.

Ma ко ли ко из гле да ло да je то бар
јед но став на ме ра - са сто ла ће мо
укло ни ти сла ник, со ли ће мо ма ње у то -
ку при пре ме и ку ва ња је ла, из бе га ва -
ће мо сла не спе ци ја ли те те - у прак си
то ни је ла ко спро ве сти. При ма мљи ве
по ну де вре ба ју са свих
стра на, пa се под озна -
ком здра вих на мир ни ца
про да је и оно што би
тре ба ло из бе га ва ти у
ши ро ком лу ку.

У100 гра ма кре ке ра
има со ли за цео дан

Про фе сор Ја ко вље -
вић je он да при ка зао је -
дан слајд с ти пич ним
при ме ром „мам ца“.

- У овом ле пом па ко ва -
њу кре ке ра, на ам ба ла -
жи су на сли ка ни зе ле ни
ру зма рин, бе ли лук, по -

ми ње се Ме ди те ран... Све ука зу је на
здра ву ис хра ну, пa још је ту и по ру ка
да је про из вод по стан и по го дан за ве -
ге та ри јан це, што на шем на ро ду увек
зву чи као не што по себ но здра во. Али,
ка да се по гле да са став, ви ди се да у
100 гра ма овог про из во да има 1,6 гра -
ма на три ју ма, a пре по ру че ни днев ни
унос за осо бе с по ве ћа ним кар ди о ва -
ску лар ним ри зи ком je 1,5 гра ма. Да -
кле, са мо у сто гра ма je ви ше со ли не -
го што je днев но пре по ру че но - ука зао
je др Ја ко вље вић.

Ни од го вор на пи та ње ка ко сма њи -
ти унос со ли ни је јед но ста ван: мо же
се го во ри ти о на ци о нал ном и ин ди ви -
ду ал ном ни воу, од но сно шта мо же мо
чи ни ти са ми, a шта за ви си од ме ра др -
жа ве. Др Ја ко вље вић je на вео при мер
нај по зна ти је на ци о нал не сту ди је
спро ве де не у Ве ли кој Бри та ни ји, с фе -

но ме нал ним ре зул та ти ма: уло жи ли су
15 ми ли о на фун ти да сма ње унос со -
ли, a за ра ди ли 1,5 ми ли јар ди фун ти и
спа си ли 6.000 жи во та за го ди ну да на.

Ка ли јум уме сто на три ју ма
- До со ља ва ње то ком је ла чи ни шест

про це на та укуп ног уно са со ли, a со je
и при род ни део на мир ни ца и ода тле
до би ја мо још 12 про це на та. До со ља -
ва ње то ком ку ва ња чи ни пет про це на -
та, пa та ко оно што чо век сам до да је
из ла зи на укуп но 11 про це на та. Нај ви -
ше со ли до би ја се из бр зе хра не, про -
из во да ку пље них у пе ка ра ма или ре -
сто ра ни ма, али и из све га што се у ис -
хра ни ко ри сти, a до ла зи из пре храм -
бе не ин ду стри је. За то je пр ва пре по -
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КОМ ПЛИ КА ЦИ ЈЕ 
ОД ДИ ЈЕ ТА

Ка ко пра зни ци с оби љем на тр -
пе зи бу ду про ла зи ли, већ кра јем ја -
ну а ра мно ги ће за кљу чи ти да су
не ко ли ко ки ло гра ма те жи и да им
je вре ме за ди је ту. Уме сто од ле ка -
ра, спе ци ја ли сте за ис хра ну, мно ги
ће при хва ти ти са вет из ТВ еми си ја
и та бло и да. Ко ли ко то мо же да бу -
де ко ри сно и мо же ли да на шко ди
здра вљу? 

- По но во je по пу лар на ке то ге на
ди је та, ко ја мо же да бу де из у зет но
опа сна ако се спро во ди на нео д го -
ва ра ју ћи на чин, a ме ди ји je тре нут -
но ја ко ре кла ми ра ју. Је два смо не -
дав но спа си ли гла ву мла ди ћу ко ји
je др жао ту ди је ту, a за вр шио je на
не фро ло ги ји. Др жа ва би мо ра ла
да огра ни чи ре кла ми ра ње та квих
ди је та или не про ве ре них су пле ме -
на та, ко ји обе ћа ва ју не мо гу ће
ства ри, ре ци мо гу би так од се дам
ки ло гра ма не дељ но или 20 ки ло -
гра ма ме сеч но. To ква ри по глед
тих љу ди на дру ге ви до ве ди је та
ко је ће им про пи са ти ле кар, ако не -
ће ски ну ти же ље ни број ки ло гра ма
за крат ко вре ме - упо зо рио je др
Ја ко вље вић.

Ке то ге на ди је та je по себ ни ре -
жим ис хра не са сма ње ним уно сом
угље них хи дра та, ко ји до во ди до
ства ра ња ке тон ских те ла у ор га ни -
зму, што je по сле ди ца раз град ње
ма сних на сла га. Мо же ути ца ти на
функ ци ју бу бре га и је тре. На ши
љу ди je до жи вља ва ју као иде ал ну
јер, упро шће но ре че но, до зво ља -
ва да се је ду ме со, чвар ци, си ре ви,
ja ja, све без хле ба, са мо уз са ла те.

Про фе сор Ја ко вље вић је под се -
тио да ко има про блем с ис хра ном
и здра вљем тре ба, уз упут и књи -
жи цу, да се ја ви у Са ве то ва ли ште
за ис хра ну при Ин сти ту ту за пре -
вен ци ју Ме ди цин ског фа кул те та
где мо же да до би је ме ди цин ску ну -
три тив ну те ра пи ју.

Ина че, у овом ча су ја ко je по пу -
лар на даш ди је та, још 1996. спе ци -
јал но ди зај ни ра на с ци љем да обо -
ри по ви ше ни крв ни при ти сак, ко ја
се ба зи ра на не ма сним про те и ни -
ма и здра вим ма сти ма, до ста се
осла ња на ме ди те ран ску ис хра ну.

Здравље из дана у дан

РУЗМАРИН И БЕЛИ ЛУК
КАО МАМАЦ

Фотографије два зачина на паковању крекера, још уз ознаку
да је производ постан и погодан за вегетаријанце, 

привлачнији су од ситне поруке о великом садржају соли,
који лоше делује на хипертензију

Крв ни при ти сак тре ба пра ти ти на ро чи то у по од ма клим го ди на ма жи во та

Нај ви ше со ли до би ја се из го то вих 
ин ду стриј ских про из во да



ру ка да се из бе га ва ју ин ду стриј ски
про из во ди, али je њи ма вр ло те шко
одо ле ти, јер се та ин ду стри ја тру ди да
нас на сва ком ко ра ку на ма ми да узи -
ма мо њи хо ве про из во де - об ја снио je
др Ја ко вље вић.

Шта мо же мо да ура ди мо на ин ди -
ви ду ал ном ни воу, у сво јој ку ћи?

- Ре ше ње мо же да бу де упо тре ба
ка ли ју мо ве со ли. Она се на на шем тр -
жи шту мо же на ћи, али са мо у пре па -
ра ту ко ји са др жи две тре ћи не на три ју -
мо ве со ли, a са мо јед ну тре ћи ну чи ни
ка ли ју мо ва со. Ha хр ват ском тр жи шту,
ре ци мо, по сто ји пре па ра ту ко јем je по -
ла ка ли ју мо ва, по ла на три ју мо ва со.

Ита ли ја ни су пре не ко ли ко го ди на
пу сти ли у про да ју со ко ја je спе ци јал -
но на ме ње на обо ле ли ма од ар те риј -
ске хи пер тен зи је, a са др жи са мо 13,6
про це на та на три ју ма, што je ја ко до -
бро. Јед на ве ли ка сту ди ја, са 21.000
уче сни ка ста ро сти од 65 до 88 го ди на
с хи пер тен зи јом, по ка за ла je да и та -
ква за ме на со ли мо же да има ефек та.
У пе ри о ду пра ће ња за бе ле жен je ста -
ти стич ки зна чај но ма њи број мо жда -
них уда ра, кар ди о ва ску лар них не же -
ље них до га ђа ја, уоп ште смрт но сти.
Већ и та ко ма ла за ме на на три ју мо вих
со ли ка ли ју мо вом мо же да има зна чај,
али ни ка ко не тре ба за не ма ри ти да je
у тим пре па ра ти ма и да ље при су тан
ве ли ки про це нат на три ју мо ве со ли -
ука зао je др Ја ко вље вић.

Оли ве ра По по вић
Из вор: Ма га зин
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САВЕТИ ЛЕКАРА

ГЕ НЕТ СКИ ТЕ СТО ВИ

Проф. др Бран ко Ја ко вље вић не
кри је да je за го вор ник ге нет ских те -
сто ва, по мо ћу ко јих се утвр ђу је ко ли -
ко је не ка осо ба ге нет ски, ин ди ви ду -
ал но сен зи тив на на со, од но сно ко ли -
ко овај за чин за и ста по ди же вред но -
сти крв ног при ти ска код од ре ђе ног
па ци јен та. 

- Мно ги ће ре ћи да им со не сме та
и не по ди же крв ни при ти сак. За и ста,
код не ких осо ба не по сто ји та ко зва на
сен зи ти за ци ја на на три јум, a то се
мо же про ве ри ти и те сто ви ма за ге -
нет ску ти пи за ци ју ко ји ма се утвр ђу је
да ли je не ко осе тљив на ви шак со ли
- твр ди овај ле кар. 

Он под се ћа да се да нас на За па ду,
за ма лу су му нов ца, мо же до ћи до вр -
ло дра го це них по да та ка о не чи јим
лич ним скло но сти ма ка од ре ђе ним
бо ле сти ма. Об ја шња ва да je до вољ -
но ку пи ти ку ти ји цу за тест на тра фи -
ци, узе ти на опи са ни на чин се би узо -
рак пљу вач ке, спа ко ва ти све то и по -
штом про сле ди овла шће ној ла бо ра -
то ри ји. У за ви сно сти од се та те сто ва
ко ји се за о кру жи и пла ти, мо же да се
про це ни осе тљи вост на со, али ре ци -
мо и до би је од го вор ко ји тип ди је те
тој осо би од го ва ра, ко ли ко je осе тљи -
ва на ма сти, на ви шак ал ко хо ла. Он
je под се тио да се та ко мо же до би ти и
од го вор ка кав je ме та бо ли зам ви та -
ми на Де, ко ји се да нас због ви ру са
ко ро на не кри тич но са ве ту је у ве ли -

ким ко ли чи на ма сва ком без раз ли ке,
a не ко се мо же на ћи у гру пи оних ко ји
и с нај ма њом ко ли чи ном ви та ми на
Де мо гу има ти ве ли ку ште ту или ко -
рист.

Ме ђу тим, др Не над Ра ди во је вић,
кар ди о лог у Цен тру за хи пер тен зи ју
Уни вер зи тет ског кли нич ког цен тра
Ср би је, сма тра да све па ци јен те тре -
ба по сма тра ти као да су на три јум
сен зи тив ни, јер, ка ко je ре као на на -
уч ном ску пу „Шко ла хи пер тен зи је“,
на шим љу ди ма не тре ба да ва ти мо -
гућ ност да про це њу ју да ли им сла на
хра на за пра во не шко ди. Под се тио је
да је реч о „игри број ки“, јер ако у Ср -
би ји 2,7 ми ли о на ста нов ни ка има хи -
пер тен зи ју, опа сно je ре ћи да 1,3 ми -
ли о на мо же да на ста ви да со ли хра -
ну и не бри не о ути ца ју уно са на три -
ју ма на крв ни при ти сак. О. П.

Како побољшати слух 

ТЕХНОЛОШКИ БУМ

Ј
едан од најчешћих здравствених про-
блема у свету, који веома лако може да
се реши, јесте оштећење слуха. Стати-

стике указују да једна од шест одраслих
особа има оштећен слух. Тестирања су по-
тврдила да две трећине одраслог станов-
ништва наше планете изнад од 70 година
живота има оштећење слуха. Тај проблем
повећава ризик од настанка деменције и
депресије, због друштвене изолације
услед смањења ког-
нитивне функције. 

Оштећење слуха
утиче на квалитет жи-
вота много више него
што се сматра.

Управо из помену-
тих разлога, у ото-
аудиолошким цен-
трима ZONEX свакој
особи и сваком реше-
њу приступа се инди-
видуално и темељно.
Нема изговора за од-
лагање решења, од-
носно коришћења
слушних апарата. За-
хваљујући високој
технологији, ови слу-
шни апарати су вео-
ма поуздани. Они не
само да појачавају

звук, већ филтрирају звуке и издвајају го-
вор од околне буке. Веома дискретни „по-
моћници“ опремљени су сензорима и ве-
штачком интелигенцијом која омогућавају
разумевање говора у сваком окружењу,
чист и јасан звук.

Ото-аудиолошки центар Zonex присутан
је на нашем тржишту 25 година. У својим
специјализованим центрима у Београду и
Новом Саду врши дистрибуцију слушних
апарата реномираног светског произвођа-
ча који у својој палети производа има од-
говарајуће решење за сваку особу којој је
слух оштећен. Осим производа врхунске
технологије, ови центри пружају стручне и
свеобухватне услуге особама које користе

слушне апарате, као и консултантске и
услуге овлашћеног сервиса, затим додат-
ну опрему, батерије за слушне апарате и
индивидуалне шкољке за слушне уређаје.

Своје производе и услуге Zonex пружа
уз налог војног и цивилног осигурања.

Адресе ото-аудиолошких центара Zo-
nex:

Београд, ул. Сазонова 18а, Врачар тел.
011 3443 081

Нови Београд, ул. Булевар Црвене ар-
мије 11в Насеље Белвил (зграда ,,Лала“)  

тел.011 77 09 099
Нови Сад, ул. Булевар ослобођења 111

тел. 021 66 22 757
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Стоматолошка ординација

„ТАЊА ДЕНТ”

Телефон:+381 63 214 800
Михаила Булгакова 50а, Београд
е-маил: 
dr.tanjavukmirovic@yahoo.com

Пружа све врсте стоматолошких
услуга војним пензионерима и чла-
новима њихове породице, са 10%
попуста.
Такође се нуди и могућност одло-
женог плаћања на више рата.

Др Тања Вукмировић
специјалиста опште стоматологије

Прегледе можете заказати на:
063/214-800 / 061/252-8686

Радно време од 12 до 20 х

ПЕНЗИОНЕРСКО ЋОШЕ

Лако је белосветским
Слепцима да на све ово
зажмуре
И иначе ништа не виде.

Ма какав томахавк?
Овде радимо секирчетом!

Очврсли смо!
Не пуштамо ни сузу
радосницу.

Једни калкулишу
прошлошћу,
други будућношћу, само се
од садашњости сви
ограђују.

Удворништво је памет
на путу најмањег отпора.

Говори двосмислени,
али дела су бесмислена!

Толико трубача
а народ без слуха.

Зоран Р. Ковачевић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХХ. Број 216. ЈАНУАР, 2022.

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

Предраг Добић (Сремска Митровица),
Радивоје Здравковић, (Подгорица), 
Будимир М. Попадић (Нови Сад),
мр Александар Симоновски (Крушевац), 
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.
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/

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

Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарад-

њи закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београ-

да, ул. Балканска бр. 18, локал 93 (ТЦ

„Иванијум“), тел. 011/2644384 и

064/1735395; Клијенте прима: утор-

ком: од 17.00-19.00 часова;

За потребе војних пензионера  оба-

вљаће следеће правне послове: да-

ваће бесплатне правне савете и пру-

жаће све остале адвокатске услуге уз

накнаду по важећој адвокатској тари-

фи умањеној за 30 одсто (адвокат

Ивана Јовановић). 

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧАСТИ 

ЗА САХРАНЕ
У београдском гарнизону

заказивање почасне јединице ради
одавања почасти преминулим
старешинама може се обавити

путем следећих телефона:
у радно време: 011/300-5200

у ванрадно време: 011/206-4569

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

Уколико користите услуге у вези сахра-
не преко Удружења војних пензионера
Србије требало би да знате да услуге мо-
гу користити чланови УВПС, чланови њи-
хових породица, као и сви остали војни
осигураници.

Преко Удружења могу се добити ком-
плетне услуге везане за сахрану:

- организација и заказивање термина
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,

-Умањење укупних трошкова за
висину рефундације

- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.

Све додатне информације могу се до-
бити у месним и општинским организа-
цијама УВПС, или директно на тел.
064/1660-423 и 011/3181-812.

Снимио:

Звонимир
Пешић
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