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У
ско ро ће је сен. Пред мно гим пен зи о -
не ри ма је на бав ка енер ген та та за
пред сто је ће хлад не ме се це, а ово је и

до ба ка да се ужур ба но при пре ма и зим ни -
ца. Уну ци по ла зе у шко лу, па ба ке и де ке
има ју не ку вр сту мо рал не оба ве зе да им
ма те ри јал но по мог ну ко ли ко мо гу. У усло -
ви ма  по ви ше них це на би ће ве о ма те шко
обез бе ди ти све по ро дич не и лич не по -
треп шти не, а ин фла ци ја пре ти да обез вре -
ди пен зи је и оси ро ма ши пен зи о не ре. Ме -
ди ји су пре пла вље ни на пи си ма о то ме да
ће пред сто је ћа зи ма би ти јед на од нај те -
жих у по след њих не ко ли ко де це ни ја. 

Ми сли пен зи о не ра окре ну те су пре ма
Вла ди Ре пу бли ке Ср би је у иш че ки ва њу да
се ме сеч на при ма ња уве ћа ју у скла ду са
по стиг ну тим пра ви ли ма ,,игре“. 

С
а да шња и бу ду ћа пред сед ни ца Вла де
Ре пу бли ке Ср би је Ана Бр на бић 25.
ав гу ста при ми ла је не ко ли ко пред -

став ни ка пен зи о нер ских удру же ња. Ме ђу
њи ма, што је за чу ђу ју ће, ни је би ло пред -
став ни ка ре пре зен та тив ног удру же ња вој -
них пен зи о не ра, то јест УВПС. Уз Ану Бр -
на бић Вла ду су пред ста вља ли ми ни стар
фи нан си ја Си ни ша Ма ли и ми ни стар ка за
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на
пи та ња Да ри ја Ки сић. Ди ја лог пред став ни -
ка пен зи о не ра и Вла де Ср би је ор га ни зо -
ван је по сле ду гог ни за го ди на, а по ло жај
пен зи о не ра у дру штву на ме ће на су шну по -
тре бу да се он упра жња ва нај ма ње два пу -
та го ди шње.

З
ах тев пред став ни ка три удру же ња био
је да се пен зи је ускла де за 24 од сто.
До би ли су од го вор да ће од лу ка о бу -

ду ћем по ве ћа њу би ти до не та ка да бу де
фор ми ра на но ва Вла да. 

На ја вље но је и одр жа ва ње са стан ка
рад не гру пе за пра ће ње про пи са си сте ма
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња. То
те ло фор ми ра но је при Ми ни стар ству за
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на
пи та ња и, због из бор ног про це са, ни је одр -
жа ло ни је дан са ста нак од по чет ка го ди не.
Оче ку је се да рад на гру па де таљ но из у чи
си ту а ци ју у ве зи са ускла ђи ва њем пен зи ја
и да пред ло жи ре ше ња.

Н
а састанку са представницима Владе
постигнута је сагласност о увећању
пензија, али није договорен проценат

усклађивања и којом динамиком ће бити
повећане пензије. 

Представници пензионера, како у
дневном листу ,,Политика“ пише
новинарка Јасна Стојановић Петровић,
изнели су захтев да се пензије у новембру
и децембру увећају за 24 одсто, а од
јануара за 19,3 процента. С друге стране
представници владе сматрали су да
повећање у новембру и децембру буде
девет одсто, а од јануара 16. Разговарало
се и о измени ,,швајцарске формуле“ и да
пензије не буду мање од 50 одсто у односу
на плате. Констатовано је да постоји више

могућности да се то оствари. Једна је да
се повећа удео зарада у „швајцарској
формули”, а други да се нађу допунски
модели увећања пензије која би пратила
раст трошкова живота. 

Ј
едан од захтева представника
пензионера, како се наводи у
,,Политикином“ тексту, јесте и то да

повећање пензија за 2023. годину износи
19,3 одсто, што би било еквивалентно
износу децембарске пензије за 2022.
годину (38.408 динара). Како би раст
пензија реалније пратио раст зарада
предложено је да просечна пензија буде
најмање 50 одсто просечне зараде, да у
„швајцарској формули” раст плата
учествује са 90 процената трошкова –
инфлације са 10 одсто вредности. У циљу
решења статуса социјално угрожених и
старијих од 65 година, који су без икаквих
новчаних средстава (300.000 грађана), као
и оних с најмањим пензионим примањима,
пензионери траже да се покрене поступак
израде социјалних карата како би се
утврдила висина социјалне помоћи за
наведене особе.

П
рема неким изворима из медија
представници пензионера су на
састанку са државним функци-

онерима покренули и питање враћања
закинутог дела пензија од 2014. до 2018.
године. За тако нешто и те како има
основа јер су пензије, саобразно Уставу
Републике Србије, приватна имовина.
Процене указују да је на основу сурогат
закона за стабилизацију државног буџета
од пензионера узето око 800 милиона
евра. Део грађана сада покушава тужбама
да реши ово питање. У судском процесу
неки су стигли и до Европског суда за
људска права, па очекују да се изјасни та
инстанца, што ће се, вероватно, догодити
у наредне две године.

Број пен зи о не ра у Ср би ји, ка ко пи ше
,,Но ва еко но ми ја“, од 2019. го ди не, сма њу -
је се го ди шње 1,5 од сто, због че га ће рас -
хо ди за пен зи је у бу џе ту би ти ма њи од
пла ни ра них. У од но су на крај 2019. и по че -
так пан де ми је, пен зи ју из ПИО фон да при -
ма 46.000 ма ње нај ста ри јих гра ђа на. 

Пре ма ста ти сти чим по да ци ма ПИО
фон да, на кра ју 2021. има ли смо 30.000
пен зи о не ра ма ње у од но су на де цем бар
2020, с тим да овај број ни је ко на чан јер је
по след њи по знат по да так из но вем бра
2021. У ко вид 2020. го ди ни, број ко ри сни -
ка пен зи ја сма њио се за 16.000 у од но су
на крај 2019. 

У
ана ли зи Фи скал ног са ве та, ко ју пре но -
си ,,Но ва еко но ми ја“, рас хо ди за пен -
зи је по ве ћа ни су у 2022. за 5,5 од сто у

скла ду са ин дек са ци јом пен зи ја ,,швај цар -
ском фор му лом“ (уз до дат но по ве ћа ње
тран сфе ра ПИО фон ду из ре пу блич ког бу -
џе та за ис пла ту јед но крат не по мо ћи од

20.000 ди на ра свим пен зи о не ри ма). 
Ме ђу тим, при ли ком из ра де бу џе та прет -

по ста вље но је да ће број пен зи о не ра у
2022. би ти не про ме њен у од но су на 2021.
што се го то во си гур но не ће де си ти, оце њу -
је Са вет и оче ку је да ће се тренд сма ње -
ња из 2020. и 2021. на ста ви ти. 

,,Због сма ње ња бро ја пен зи о не ра (ко је
бу џет не пред ви ђа) оче ку је мо да ће рас хо -
ди за пен зи је у 2022. би ти око 80 ми ли о на
евра ма њи од оних ко ји су пла ни ра ни бу -
џе том“, на во ди Са вет.

Пен зи је су то ком 2020. и 2021. ку му ла -
тив но по ве ћа не на осно ву ,,швај цар ске
фор му ле“ за 11,6 од сто (ре ал но за 5,6 од -
сто). То је одр жи во и објек тив но по ве ћа ње
пен зи ја ко је при бли жно од го ва ра оства ре -
ној ку му ла тив ној сто пи при вред ног ра ста у
истом пе ри о ду. 

У
2022. ,,швај цар ска фор му ла“, ме ђу -
тим, де фи ни ше раст пен зи ја од 5,5 од -
сто ко ји ће би ти не што ма њи од оче ки -

ва ног но ми нал ног ра ста БДП-а. Раз лог
због ког ће по ве ћа ње пен зи ја при вре ме но
ка ска ти за при вред ним ра стом у 2022. је
то што се пре сек за ра чу на ње ,,швај цар -
ске фор му ле“ пра ви у ју ну, а до ре ла тив но
сна жног убр за ња ин фла ци је до шло је тек
на кон тог пре се ка, од ав гу ста. 

У ду жем ро ку пен зи о не ри ипак не ће би -
ти оште ће ни јер ће по след ње убр за ње ин -
фла ци је би ти угра ђе но у ин дек са ци ју пен -
зи ја у 2023. ко ја би ла ко мо гла да из но си
око осам од сто (па ће раст пен зи ја у 2023.
ве ро ват но би ти не што бр жи од при вред -
ног ра ста). 

Ј
ош увек се не мо гу пре ци зно са гле да ти
сви ефек ти ко ји ће на еко но ми ју и фи -
скал ну по ли ти ку Ср би је има ти рас ту ће

гло бал не не из ве сно сти услед ра та у Укра -
ји ни, уз енер гет ску кри зу и сна жан раст це -
на хра не и дру гих при мар них про из во да,
на во ди Фи скал ни са вет Ср би је. Та ко ђе,
на црт Фи скал не стра те ги је на пра вљен је
пре фор ми ра ња но ве Вла де ко ја тек тре -
ба да до би је ман дат да во ди еко ном ску по -
ли ти ку у на ред ном че тво ро го ди шњем пе -
ри о ду. Иако сви ови чи ни о ци огра ни ча ва ју
мо гућ но сти Стра те ги је да пот пу но пре ци -
зно де фи ни ше фи скал ну по ли ти ку у сред -
њем ро ку, ве о ма је ва жно то што при пре -
ма овог до ку мен та у 2022. ни је од ло же на
(што се нај че шће де ша ва ло у прет ход ним
кри за ма). Нај бит ни ја по ру ка но ве Стра те -
ги је је да се и по ред ра сту ћих не из ве сно -
сти не од у ста је од ста би ли за ци је бу џе та и
ума ње ња јав ног ду га у сред њем ро ку. 

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

У КЛЕШТИМА ИНФЛАЦИЈЕ
О проценту усклађивања пензија, како се очекује, разговараће се одмах по формирању нове Владе

Републике Србије. Извесно је да ће то бити најмање 19 одсто, најпре од новембра (9%), 
па од јануара (16%)
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Н
а вој ним аеро дро ми ма и у ко ман да ма РВ
и ПВО обе ле жен је Дан ави ја ци је. Пот -
пред сед ник Вла де и ми ни стар од бра не

др Не бој ша Сте фа но вић при су ство вао је обе -
ле жа ва њу Да на ави ја ци је на вој ном аеро дро -
му ,,Пу ков ник-пи лот Ми лен ко Па вло вић” у Ба -
тај ни ци. Ми ни стар је овом при ли ком из ра зио
за до вољ ство због опре мље но сти је ди ни ца
Рат ног ва зду хо плов ства и ПВО и по ру чио да
Ср би ја да нас свим сна га ма чу ва мир, јер зна
до бро шта је це на ра то ва и су ко ба.

Он је, у прат њи ко ман дан та Рат ног ва зду -
хо плов ства и ПВО ге не рал-пот пу ков ни ка Ду -
шка Жар ко ви ћа и ко ман дан та 204. ва зду хо -
плов не бри га де бри гад ног ге не ра ла Бра не та
Кр ња ји ћа, по ло жио ве нац на спо мен-обе леж -

је ,,Ни ко ни је ре као не ћу“ по све ће но свим
стра да лим при пад ни ци ма ро да ави ја ци је, а
по во дом пра зни ка, на ба тај нич ком аеро дро -
му при ре ђен је и де фи ле је ди ни ца, чи јим при -
пад ни ци ма су до де ље не на гра де и по хва ле.

- Че сти там вам сви ма пра зник и сла ву ро да
ави ја ци је. Ка да сам пр ви пут до шао на овај
аеро дром са ге не ра лом Жар ко ви ћем као ми -
ни стар од бра не, мо гао сам да ви дим у очи ма
овог сјај ног офи ци ра две ства ри. Јед на је ту -
га због из гу бље них дру го ва, на ших офи ци ра,
под о фи ци ра и вој ни ка ко ји су свој жи вот да ли
за Ср би ју, а дру га је по нос, јер су сви ови хра -
бри љу ди увек би ра ли са мо сво ју зе мљу и
свој на род. Хо ћу да нас да се за хва лим и Ду -
шку Жар ко ви ћу и сви ма ва ма, сјај ним љу ди -
ма на шег Рат ног ва зду хо плов ства и про тив -
ва зду хо плов не од бра не због свих жр та ва, ва -
ше бор бе, ис трај но сти, али и због то га што
сте учи ни ли да цео на род бу де по но сан на
вас - ре као је ми ни стар Сте фа но вић.

Он је ре као да је то по што ва ње и ди вље ње
чи та ве зе мље те шко за слу же но у не рав но -
прав ним ра то ви ма ко је смо мо ра ли да во ди -
мо.

- Ра то ви ма ко ји су за у ста вља ли и ја ча ње и
раз вој на ше зе мље, у ко ји ма смо по ка зи ва ли
да код нас не ма на зад, у ко ји ма ни ко ни је ре -
као не ћу - јер се бра ни ла на ша све ти ња, на -
ша отаџ би на. Ра то ви ма у ко ји ма смо по ка за -
ли од че га смо са зда ни, ко ли ко смо хра бар и
не у стра шив на род,  по го то во за то што смо во -
ди ли пра вед не бит ке. Ти ра то ви, на жа лост,
учи ни ли су и да оста не мо без на ших нај ми ли -
јих, де до ва, ба ка, оче ва, мај ки, на ших нај бли -
жих, да се на ши вој ни ци до ка жу, не чу ди ма
тех ни ке, већ пре све га сво јим ср цем, јер са
тим смо из ла зи ли мно го пу та и пред мно го
број ни јег не при ја те ља, и ти ра то ви су нам
оста ви ли ду бо ке ожиљ ке, због њих смо ову
зе мљу мо ра ли че сто да гра ди мо ис по чет ка. А

увек смо – са мо бра ни ли сво је – ре као је ми -
ни стар Сте фа но вић.

Ми ни стар од бра не под се тио је да наш нај -
ве ћи вој ни аеро дром но си име пу ков ни ка-пи -
ло та Ми лен ка Па вло ви ћа и ис та као да су
упра во ње гов жи вот и стра да ње, као и дру гих
хе ро ја на ше ави ја ци је, сли ка и при ли ка све га
оно га са чим се Ср би ја су о ча ва ла кроз сво ју
исто ри ју.

- Не мер љи ва је ве ли чи на под ви га Ми лен ка
Па вло ви ћа, као и ма јо ра Ра до са вље ви ћа,
пот пу ков ни ка Ђу ри ћа, ге не ра ла Ве лич ко ви ћа
и сто ти на на ших пи ло та ко ји су се сво јим де -
ли ма упи са ли у бе смрт ност. Оста је мо за у век
ду жни и њи ма и њи хо вим по ро ди ца ма. Ода је -
мо им по част и за хвал ност јер су отаџ би ни

да ли оно нај вред ни је
што су има ли - сво је
жи во те. И упра во њи ма
ду гу је мо да нас да њи -
хо ва де ца, уну ци и њи -
хо ви на след ни ци, но ве
ге не ра ци је пи ло та на
на шим аеро дро ми ма, и
сва дру га де ца Ср би је
од ра ста ју у ми ру, да
гра ди мо Ср би ју у ко јој
ће мо ра ђа ти де цу у из -
о би љу и гра ди ти и раз -
ви ја ти еко ном ски мо -
дер ну ја ку др жа ву – ре -
као је ми ни стар Сте фа -
но вић.

Ка ко је по ру чио ми -
ни стар Сте фа но вић, упра во за то Ср би ја да -
нас свим сна га ма чу ва мир, јер зна до бро шта
је це на ра то ва и су ко ба.

- За то да нас при пад ни ци на шег Рат ног ва -
зду хо плов ства ни су оста вље ни да се осла ња -
ју са мо на сво ју хра брост и ве ли ко ју нач ко ср -
це, већ смо на че лу са пред сед ни ком Алек -
сан дром Ву чи ћем учи ни ли све да да нас по се -
ду је те еска дри лу мо дер ни зо ва них Ми го ва-29,
бор бе не хе ли коп те ре Ми-35, тран спорт не хе -
ли коп те ре Ми-17, Х145-М, ра кет не си сте ме
про тив ва зду хо плов не од бра не по пут ФК-3 и
,,Пан ци ра“, бес пи лот не ле те ли це. За то те сти -
ра мо и наш ,,пе газ” и пла ни ра мо да за поч не -
мо ње го ву се риј ску про из вод њу. Упра во за то
да би смо сна гом на ше вој ске ја сно ста ви ли
до зна ња сва ко ме да Ср би ја же ли мир, али
да ни ком не ће до зво ли ти да уби ја ње ну де цу
и да је сва ком ко и по ми сли да угро зи без бед -
ност на шег на ро да бо ље да од то га од у ста не
– ре као је ми ни стар Сте фа но вић.

Он се на кра ју обра ћа ња за хва лио још јед -
ном свим при пад ни ци ма Рат ног ва зду хо плов -
ства и ПВО што су увек уз свој на род.

- То је ве ли ка ствар, јер ми има мо са мо јед -
ну отаџ би ну, јед ну је ди ну Ср би ју. Оче ку јем од
вас да не по ко ле бљи во чу ва те не бо на ше от-
аџ би не и же лим вам пу но успе ха у да љим ка -
ри је ра ма и ва шим жи во ти ма. Жи ве ла Вој ска
Ср би је! Жи ве ла Ср би ја! – ре као је ми ни стар
Сте фа но вић.

Обе ле жа ва њу Да на ави ја ци је при су ство ва -
ли су и ко ман дант 126. бри га де ВО ЈИН пу ков -
ник Алек сан дар Ду чић, на чел ник Ка би не та
ми ни стра од бра не пу ков ник Сте ван Ко тар -
лић, по ро ди це по ги ну лих при пад ни ка РВ и
ПВО, не ка да шњи ко ман дан ти је ди ни ца и
пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве.

Де ле га ци ју УВПС Зе мун пред во дио je
пред сед ник ОпОд Слав ко До ше но вић и члан
МО УВПС Ба тај ни ца Са во Бо гу но вић. 

Нове уредбе за 
куповину јефтиних

станова за припаднике
снага бсзбедности

УВАЖЕН РАДНИ
СТАЖ 

В
ла да Р. Ср би је усво ји ла је две но -
ве уред бе ко јим се ре гу ли шу
усло ви за ку по ви ну ста на за при -

пад ни ке сна га без бед но сти (јеф ти ни
ста но ви) на ко је има ју пра ва и КВП.

У овим уред ба ма ре гу ли са на су три
критeријума по ко ји ма ће се утвр ђи ва -
ти ре до след за ку по ви ну ста на на ло -
ка ци ји Бе о град и Но ви Сад.

Пр ви кри те ри јум је да ће се ре до -
след утвр ђи ва ти на осно ву ефек тив -
ног рад ног ста жа из ра жен у да ни ма,
ко ји до ста вља Упра ва за тра ди ци ју
стан дард и вeтеране (стам бе ни ор -
ган), Ге не рал ном се кре та ри ја ту Вла -
де Р. Ср би је.

Дру ги па ра ме тар је тач но вре ме ка -
да је из вр ше на при ја ва - Апли ка ци ја -
елек трон ским пу тем.

Тре ћи кри те ри јум је да ли це ко је се
при ја ви, пра во при о ри те та на ло ка ци -
ји Бе о град , ако има при ја вље но пре -
би ва ли ште у Бе о гра ду пре 26.07.
2019. г., а на ло ка ци ји Н. Сад, при о ри -
тет има ју ли ца ко ји има ју при ја вље но
пре би ва ли ште на те ри то ри ји АП Вој -
во ди не пре да ту ма 25. 05. 2021. го ди -
не.

Пра во на ку по ви ну ста на не ма ју ли -
ца ко ја су ре ши ла ко нач но стам бе но
пи та ње по би ло ком осно ву као и они
ко ји су сво је стам бе но пи та ње ре ши -
ли пу тем до де ле кре ди та од 20.000
евра.

Пра во на ку по ви ну ста на има ју ли -
ца ко ја не ма ју ни ка кав стан, као и они
ко ји има ју де ли мич но ре ше но стам бе -
но пи та ње, кон ку ри са њем за би ло ко -
ју струк ту ру ста на. Пра во при о ри те та
за ку по ви ну ста на има пр во ли це без
ста на, а ли це ко је има нео д го ва ра ју ћи
стан мо же оства ри ти пра во под усло -
вом да та ку по ви на ста на ни је за ин те -
ре со ва но ли це ко је не ма ни ка кав
стан.

Сви за ин те ре со ва ни ко ји до са да
ни су под но си ли из ја ву за же ље ну ло -
ка ци ју мо гу да је до ста ве на адре су:
Упра ва за тра ди ци ју стан дард и ве те -
ра не, Оде ље ње за стам бе не по сло ве,
Ули ца Не ма њи на 15, Бе о град. Они ко -
ји су ра ни је до ста ви ли из ја ве не мо ра -
ју да до ста вља ју но ве, осим ако је до -
шло до из ме не не ких по да та ка. Из ја -
ве се ове ра ва ју код јав ног бе ле жни ка.
Обра зац рас пи сан јав ни по зив за ку -
по ви ну ста но ва ин фор ма ци је ће би ти
до ста вље не на сај ту www.ssb-sr bi -
ja.rs, ка да Удру же ње вој них пен зи о не -
ра до би је ин фор ма ци ју од Ми ни стар -
ства од бра не, пи сме но ће оба ве сти ти
свe Оп штин ске и Град ске ор га ни за ци -
је, а ин фор ма ци ју ће би ти до ступ на и
на сај ту УВПС.

Пред сед ни ци оп штин ских и град -
ских ор га ни за ци ја УВПС оба ве зни су
да са овим ак том упо зна ју сва за ин те -
ре со ва на ли ца.

Дан авијације

СРБИЈА СВИМ СНАГАМА ЧУВА МИР

ДОГАЂАЈИ
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Разговор са командантом
Копнене војске 

САРАДЊА ЗА ПРИМЕР

К
о ман дант Коп не не вој ске ВС ге не рал-пот пу ков ник Ми ло сав
Си мо вић при мио је пред став ни ке ни шке ор га ни за ци је вој -
них пен зи о не ра. Раз го вор је про те као у ве о ма при јат ној и

ср дач ној ат мос фе ри. 
Но во и за бра ни пред сед ник Град ске ор га ни за ци је Зо ран Ја -

шо вић за хва лио је на из ван ред ној са рад њи и по мо ћи ко ју ко -
ман дант лич но и је ди ни це КоВ го ди на ма пру жа ју ни шкој ор га -
ни за ци ји вој них пен зи о не ра.

Зо ран Ја шо вић је
на вео да је ус по ста -
вље на са рад ња са пр -
вим ком ши ја ма, Удру -
же њем пен зи о ни са них
под о фи ци ра. Са рад -
ња се огле да у обо -
стра ном ува жа ва њу и
за јед нич кој бор би за
оства ри ва ње пра ва
вој них пен зи о не ра.
Са рад њу су зду шно
по др жа ли чла но ви
Гр.Од. УВПС Ниш.  

Из ра же на је за хвал -
ност ге не ра лу Си мо ви -
ћу ко ји сва ком вој ном
пен зи о не ру по је ди нач -
но упу ћу је че стит ку за
но во го ди шње и бо жић -
не пра зни ке и јед ном

го ди шње по зи ва све вој не пен зи о не ре Ни ша на дру же ње у До -
му Вој ске. 

Пред став ни ци вој них пен зи о не ра по зва ли су ге не ра ла Си мо -
ви ћа и ге не ра ла Ста мен ко ви ћа да при су ству ју обе ле жа ва њу
Да на ни шких вој них пен зи о не ра. За мо ли ли су ко ман дан та КоВ
да им по мог не у ор га ни за ци ји јед но днев них спорт ских так ми че -
ња. 

Пот пред сед ник УВПС Ниш, Не бој ша Жив ко вић је ис та као да
су ни шки вој ни пен зи о не ри ор га ни зо ва ни у 11 ме сних ор га ни за -
ци ја, да су у са ста ву те ор га ни за ци је чла но ви из Алек син ца,
Со ко Ба ње, Свр љи га и Бе ле Па лан ке.

Ге не рал Си мо вић је ре као да ће по ку ша ти да обез бе ди про -
сто ри ју за вој не пен зи о не ре у Алек син цу.                             З. Ј. 

Г
ра до на чел ник Ја сми на Па лу ро -
вић 13. ју ла при ре ди ла је при јем
за на чел ни ка Ге не рал шта ба Вој -

ске Ср би је ге не ра ла Ми ла на Мој си -
ло ви ћа са са рад ни ци ма. При је му је
при су ство вао и пред сед ник Скуп -
шти не гра да Кру шев ца Пре драг Ву -
ки ће вић.

Ово је би ла при -
ли ка да се још јед -
ном обо стра но по -
хва ли од нос и ме ђу -
соб на са рад ња Вој -
ске Ср би је и гра да
Кру шев ца. Ис так ну -
та је спрем ност Вој -
ске Ср би је да, кад
год је то по треб но,
пру жи по моћ и по др -
шку гра ђа ни ма Кру -
шев ца и око ли не,
као и свим дру гим
де ло ви ма на ше зе -
мље.

Гра до на чел ник Ја сми на Па лу ро -
вић за хва ли ла се на по се ти, уз на по -
ме ну да је ло кал на са мо у пра ва увек
ту за би ло ка кву по моћ гар ни зо ну
Кру ше вац у окви ру сво јих за кон ских
над ле жно сти.

Мр А. Си мо нов ски

Признање директору Фонда за СОВО

КЊИГА НА ДАР

О
п штин ски од -
бор Зве зда ра
и Гроц ка до-

неo је одлукu да се
за слу жним по је -
дин ци ма и ин сти -
ту ци ја ма за успе -
шну са рад њу, до -
де ле при год на
при зна ња.

Из ме ђу оста лог
од лу че но је да се
Ди рек то ру Фон да
за СО ВО пу ков ни -
ку др Ра да ну Ко стић до де ли књи га. То при зна ње му је уру чио пред -
сед ник УВПС Зве зда ра и Гроц ка, пу ков ник у пен зи ји Ми ло ван Ла лић,
а у скло пу обе ле жа ва ња Ви дов да на. При ли ком уру че ња књи ге са
по све том ОпОд УВПС Зве зда ра и Гроц ка, ис так ну та је ме ђу соб но
успе шна са рад ња Фон да за СО ВО и ОпОд УВПС Зве зда ра и Гроц ка.
По себ но је ис так ну то да је Фонд за СО ВО за вре ме нај те жег де ла
епи де ми је ко ви да 19 ан га жо вао људ ство ра ди до ста вља ња ле ко ва
по је ди ним вој ним оси гу ра ни ци ма, из ме ђу оста лих и чла но ви ма
УВПС Зве зда ра и Гроц ка.

Ди рек тор Фон да за СО ВО је из ра зио за до вољ ство због од го вор ног
од но са пре ма одр жа ва њу про сто ри ја у над ле жно сти Фон да за СО -
ВО, а ко је ко ри сти УВПС Зве зда ра, као и по мо ћи ко ју ОпОд Зве зда -
ра и Гроц ка пру жа ста на ри ма ста но ва у над ле жно сти Фон да за СО -
ВО, у ули ца ма Ки се ла Во да и Ду шан Ра до вић.                            М. М.

Хуманитарни рад градске 
организације УВПС Ниш

ПЕНЗИОНЕРИ ЗА ДЕЦУ

З
аједничким планирањем и сарадњом, реализована
је још једна акција са педагогом Маријом Боснић и
Александром Илић, одговорним лицем вртића

„Цврчак“ из Ниша и руководствa Градске организације
Удружења војних пензионера Ниш.

Наиме, руководство Гр.Орг. УВПС Ниш је прикупило
одређену количину пластичних чепова, коју је у јулу ме-
сецу 2022. године предало  представницима вртића
„Цврчак“ из Ниша.

Оваква сарадња употпуњује друштвени контекст раз-
воја деце. Приоритетни циљ је одржавање и проширење
еколошких активности и културе деце као локалну зајед-
ницу места учења и одрастања деце.

Наставићемо и проширити даљу сарадњу између Јав-
не предшколске установе „Пчелица“ из Ниша и Градске
организације Удружења војних пензионера Ниш.

З. Јашовић

Начелник Генералштаба ВС у посети Крушевцу

САРАДЊА КАКВА СЕ ПОЖЕЛЕТИ МОЖЕ



ДОГАЂАЈИ

Дан родољуба у касарни
„Цар Лазар“ у Крушевцу

СЕЋАЊА НЕ БЛЕДЕ

П
о во дом Да на стра да ња у Пр вом свет -
ском ра ту у ка сар ни ,,Цар Ла зар”, 14.
ју ла ове го ди не, на Спо мен ̠о бе леж је

стре ља ним и ве ша ним ро до љу би ма по ло -
же ни су вен ци. У име гра да Кру шев ца ве -
нац је по ло жи ла гра до на чел ник Ја сми на
Па лу ро вић.

Све ча ност је ре а ли зо ва на у ор га ни за ци -
ји Ко ман де гар ни зо на Кру ше вац.

У име Ко ман де гар ни зо на ве нац је по ло -
жи ла де ле га ци ја Цен тра АБ ХО са ко ман -
дан том пу ков ни ком Си би ном Дин чи ћем на
че лу.

Вен це су по ло жи ли и на чел ник Ра син -
ског окру га Иван Ан ђе лић, де ле га ци је
СУБ НОР-а, ОРВС, Удру же ња за не го ва ње
тра ди ци ја осло бо ди лач ких ра то ва, Удру -
же ња рат них вој них ин ва ли да, Ко ла срп -
ских се ста ра, Удру же ња пен зи о не ра „Цар
Ла зар“ и дру ги.

Де ле га ци ју Удру же ња вој них пен зи о не -
ра Кру ше вац чи ни ли су пред сед ник Ду шан
Са мар џић и се кре тар ГрОд Го ран Ми шко -
вић.

Ода ва њем по ште и по ла га њем ве на ца
обе ле же но је се ћа ње на стра вич но стра -
да ње, ка да је 14. ју ла 1916. го ди не у ка -
сар ни ,,Цар Ла зар” обе ше но осам ро до љу -
ба са те ри то ри је оп шти не Брус, ко ји су
осу ђе ни од стра не аустро у гар ског вој ног
ге не рал ног гу верн ма на, (Кру ше вац му
при па дао). На и ме, у то ку ле та 1916. го ди -
не аустро у гар ске вла сти су от кри ле јед ну
од ор га ни за ци ја ко је су има ле за да так да
при пре ме про тив др жав ни по крет. Оку па то -
р ска ис тра га до шла је до по да та ка ко ји су
јој би ли до вољ ни да ухап се 38 ви ђе ни јих
љу ди из кру ше вач ког и бру ског кра ја, као
и не ке углед не Бе о гра ђа не, ко ји су се у
овом кра ју за те кли по сло му срп ске од бра -
не у је сен 1915. го ди не. Ис пи ти ва њем за -
тво ре ни ка, не при ја тељ је до шао до за -
кључ ка да је за и ста у пи та њу би ла тај на
ор га ни за ци ја са се ди штем у Бру су и под
вођ ством Си би на Је ли чи ћа, ве ле ин ду -
стри јал ца. Су ђе ње је одр жа но 11. ју на
1916. го ди не у Кру шев цу. Оп ту же ни су осу -
ђе ни на смрт ве ша њем  ,,због зло чи на про -
тив др жав не си ле, за ве ре и под сти ца ња
на ро да да не пре да је оруж је”.

А. Си мо нов ски

Видовданске 
манифестације

ПОШТА КОСОВСКИМ
ЈУНАЦИМА

П
о во дом Да на гра да – Ви дов да на и обе -
ле жа ва ња 633. го ди шњи це Бо ја на Ко -
со ву, иза сла ник пред сед ни ка Ре пу бли -

ке Ср би је Да ри ја Ки сић Те пав че вић пред -
во ди ла је це ре мо ни ју ода ва ња др жав них и
вој них по ча сти и по ла га ња ве на ца на спо -
ме ник Ко сов ским ју на ци ма. 

Ми ни стар ка Да ри ја Ки сић Те пав че вић,
по ло жи ла је ве нац на Спо ме ник ко сов ским
ју на ци ма и ода ла по шту срп ским рат ни ци -
ма стра да лим у осло бо ди лач ким ра то ви ма. 

По во дом Ви дов да на, вен це на Спо ме ник
ко сов ским ју на ци ма по ло жи ли су бив ши
гра до на чел ник и ди рек тор БИА Бра ти слав

Га шић. гра до на чел ник Ја сми на Па лу ро вић,
на чел ник Ра син ског управ ног окру га Иван
Ан ђе лић, де ле га ци је Вој ске Ре пу бли ке Ср -
би је, МУП-a Ср би је, по бра тим ских гра до ва,
Удру же ње Кру ше вља на у Бе о гра ду, СУБ -
НОР-a, Ре зер вних вој них ста ре ши на, по ли -
тич ких стра на ка, сло бо дар ских ор га ни за ци -
ја и удру же ња.

На кон по ла га ња ве на ца на Спо мен-обе -
леж ја, пред став ни ци ру ко вод ства Гра да,
ди рек тор БИЕ, ви со ке зва ни це, гра до ви по -
бра ти ми и дру ги го сти, при дру жи ли су се
мно го број ним гра ђа ни ма у ли ти ји ко ја је по -
шла из цр кве Ла за ри це.

У цен тру гра да, на пла тоу Тр га ко сов ских
ју на ка, све ча но је от кри вен Спо ме ник Ста -
ни сла ву Би нич ком, ком по зи то ру, ди ри ген ту
и пе да го гу. Сма тран је нај ве ћим пред став -
ни ком срп ске кла сич не му зи ке. Аутор је пр -
ве срп ске опе ре „На уран ку“. По шта му је
ода та у се лу Ја си ка, по во дом 150 го ди на од
ро ђе ња,. Уз ње го ву нај по зна ти ју ком по зи -
ци ју „Марш на Дри ну“, спо ме ник су от кри ли
гра до на чел ник Ја сми на Па лу ро вић, бив ши
гра до на чел ник и ди рек тор БИA Бра ти слав
Га шић и пе сник, члан Град ског ве ћа Мо мир
Дра ги ће вић, ко ји је и ини ци ја тор иде је.

Го сти су су тра дан по ло жи ли вен це на
Спо ме ник ко сов ским ју на ци ма и при су ство -
ва ли све ча ном отва ра њу спо ме ни ка про -
сла вље ном срп ском ком по зи то ру Ста ни -
сла ву Би нич ком. У ве чер њим са ти ма има -
ли су при ли ку да слу ша ју пр ву срп ску опе -
ру „На уран ку“ и кон церт Умет нич ког ан сам -
бла Ми ни стар ства од бра не ко ји но си име
за ви чај ног ком по зи то ра.

На све ча ној сед ни ци Скуп шти не гра да
Кру шев ца, тра ди ци о нал но су до де ље ни
Ви дов дан ска на гра да и при зна ња нај за слу -
жни јим ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма.

Мр Алек сан дар Си мо нов ски

У Нишу обележена 81-годишњи-
ца од антифашистичког устанка 

ПОНОСНИ НА ПРЕТКЕ

П
о ла га њем ве на ца на спо ме ник „Искра
сло бо де“ у Пар ку хе ро ја у Ни шу, за по -
че ла је ма ни фе ста ци ја обе ле жа ва ња

81-го ди шњи це од ан ти фа ши стич ког устан -
ка у Ср би ји, ко ја ове го ди не но си на зив
„Свет без ра та, мир и сло бо да у све ту“. Вен -
це су по ло жи ли др жав ни се кре тар у Ми ни -
стар ству за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и
со ци јал на пи та ња Ми о драг Ка пор, за ме ни -
ца гра до на чел ни це Ни ша Ду ши ца Да ви до -
вић, пред став ни ци Вој ске, По ли ци је, Срп -
ско-ру ског ху ма ни тар ног цен тра и мно го -
број на удру же ња ме ђу ко ји ма и Удру же ње
вој них пен зи о не ра гра да Ни ша.

На кон по ла га ња ве на ца одр жа на је све -

ча ност на пла тоу ис пред Град ске ку ће. По -
кро ви тељ ово го ди шње ма ни фе ста ци је
„Свет без ра та, мир и сло бо да у све ту“ је
град Ниш.

При сут ни ма се обра тио члан пред сед ни -
штва СУБ НОР-а Ср би је Ан ђел ко Ми ли ће -
вић сле де ћим ре чи ма: „Ва шим и на шим
при су ством, ми бор ци и њи хо ви по том ци,
да ће мо скро ман до при нос ве ли чан стве ној
ан ти фа ши стич кој бор би на шег на ро да, ко ји
је у че тво ро го ди шњој бор би дао не мер љив
до при нос скла ња њу ове ан ти ци ви ли за циј -
ске не ма ни, ши ром на ше мај ке Ср би је. На -
ши пре ци су увек би ли у пр вим бор бе ним
ре до ви ма кад год је тре ба ло да се бра ни
сло бо да и да то ни ка да не сме мо да за бо -
ра ви мо“. 

Ма ни фе ста ци ји је при су ство вао и др жав -
ни се кре тар у Ми ни стар ству за рад, за по -
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња
Ми о драг Ка пор, ко ји је по ру чио да на ши
бор ци, пре ци и жр тве ко је је на род под нео

ни ка да не сме ју да се за бо ра ве,
јер су они за слу жни за сло бо ду.

,,Ср ца ус тре пе ре ка да нас ми -
сао вра ти 81 го ди ну уна зад. Ми -
сао је веч на као што је и ве ра
веч на, она нас по ди же и уз ди же,
ули ва но ву сна гу и енер ги ју. По -
нос је срп ска реч ко јом је ис пу -
њен треп тај на шег ср ца и јед ног
хе рој ског до ба“, ка за ла је Ду ши -
ца Да ви до вић, за ме ни ца гра до -
на чел ни це Ни ша.

З. Ја шо вић
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ДОГАЂАЈИ

16. класа ППШ из Сарајева
прославила јубилеј 

ЕВОЦИРАЊЕ 
УСПОМЕНА 

ИЗ МЛАДОСТИ

Б
ив ши пи том ци 16. кла се Пе ша диј ске
под о фи цир ске шко ле, ко ји су у Цен тар
вој них шко ла „Мар шал Ти то“ Са ра је во

у вој нич ки строј сту пи ли као го ло бра ди
мла ди ћи 1967. го ди не а  „при ши ли“ пр ве
ста ре шин ске чи но ве, три го ди не ка сни је,
(17. ју ла 1970 у Бе о гра ду) дру же њем и ево -
ци ра њем не за бо рав них успо ме на из пи то -
мач ког жи во та обе ле жи ли су 52 ne од за -
вр шет ка шко ло ва ња. 

По ре зул та ти ма и ус пе си ма у обу ци 16.
кла са се сма тра за јед ну од нај у спе шни јих
ге не ра ци ја у ППШ. Кла са је бро ја ла око
200 пи то ма ца, свр ста них у шест пи то мач -
ких во до ва.

Oбележавању го ди шњи це за вр шет ка
шко ло ва ња, истог да ту ма, 17. ју ла, у Бе о -
гра ду, по ред бив ших про фе со ра Ра ди са ва
Ри сти ћа, Зо ра на Јак ши ћа и  Ми ро сла ва
Ми хај ло вић, ко ји је био ко ман дир 1. во да,

при су ство ва ли су: Здрав ко Џо мли ја, Зо ран
Жи вић, Звон ко Це кић, Ра де Ла зић, Сте ви -
ца Да јић, Гој ко Ру жић, Ми лан Да бић, Вик -
тор Јур ле ка, Са во Ђу кић (до шао из Ма ри -
бо ра), мр Јо во Ста ни шић, Бо жи дар Ва сић,
Ри ста Пе тро вић, Ми ле та Ја ко вље вић, Му -
ло Аба зо вић, Ни ко ла Ми ћу но вић, Жив ко
Ма тић, Ан тон Хор ват, Рат ко То дић, Ми лен -
ко Ла зић, Но вак Ни ко лић, Ми ха и ло Ма ки је -
вић, Адем Бе ћи ре вић ... 

И ова про сла ва, као и мно ге ра ни је, де -

ло су мр Јо ве Ста ни ши ћа, ко ји је ус пео, уз
ве ли ко за ла га ње и труд да оку пи број не не -
ка да шње пи том це, ко ји су слу же ћи у ЈНА,
Вој сци СР, СЦГ и Ср би је да нас у за слу же -
ној пен зи ји.

Ина че, про сла ва ју би лар не 50-те го ди -
шњи це од за вр шет ка шко ло ва ња 16-те
кла се ППШ би ла је пред ви ђе на пре две го -
ди не, али је због епи де ми је ко ро не од го ђе -
на. 

З. Ј. 

Г
рад ски од бор УВПС Ниш 6.
ав гу ста ор га ни зо вао је јед -
но днев ни из лет на Вла си ну.

Ве о ма ле по и при јат но ју тро за
пу то ва ње, за ко је се тра жи ло
ме сто ви ше, на ја ви ло је да ће
то би ти пре леп до жи вљај. 

По по ла ску из Ни ша го спо ђа
Ра да Ла за ре вић обра зло жи ла
је де таљ но план пу та и сат ни цу.
За са мо око сат и по вре ме на
вој ни пен зи о не ри об ре ли су се
у још успа ва ну и сун цем оба сја -
ну Сур ду ли цу, ва ро ши цу на ју гу

пре ле пе Ср би је. По се ти ли су
Храм по све ћен Све том Ђор ђу и
Спо мен ̠ко стур ни цу сур ду лич -
ким жр тва ма, те се по кло ни ли
се ни ма ко ји су не ви но стра да ли
од умом по ре ме ће них и мр -

жњом људ ском оп те ре ће них бу -
гар ских на ци о на ли ста то ком Ве -
ли ког ра та и Дру гог свет ског ра -
та. На и ме за вре ме Ве ли ког ра -
та Сур ду ли ца је би ла са бир ни
ло гор за му че ни ке са ју га Ср би -
је ко ји ни чим ни су до при не ли да
стра да ју, осим што су би ли Ср -
би. У том по гро му сва ко днев но
је до во ђе но 300-400 из му че них
ста нов ни ка То плич ког, Ја бла -
нич ког и Пчињ ског окру га. Та чан
број утам ни че них, а по том звер -
ски по би је них ни је утвр ђен, али

се зна да је то око 30.000. О
звер ству све до чи и ло ба ња са
ба јо не том из ко је крв ник ни је
мо гао да га из ва ди. 

На кон по тре сног оби ла ска
Спо мен ̠ко стур ни це, ре зиг ни ра -

ни ви ђе ним и про чи та ним кре -
ну ли су ка ви со рав ни Вла си ни и
Вла син ском је зе ру. Го спо ђа Ра -
да је ус пут ис црп но пут ни ке упо -
зна ла са ка рак те ри сти ка ма
Вла си не као за ко ном за шти ће -
ни пре де ла из у зет них од ли ка.
Пре ди ван по глед на ви со ра ван
и је зе ро оду ше вио је све. На кон
успо на и крат ко трај не во жње
око је зе ра усле дио је си ла зак ка
Стре зи ми ров ци ма, гра нич ном
пре ла зу пре ма Бу гар ској. 

То је пре леп кра јо лик опа сан
шу мом кри ву да вим пу тем по ред
по то ка Вуч је (са Гру би ним по то -
ком у се лу Кли су ра чи не ре ку
Јер му). Усле ди ла је по се та се лу
Кли су ра са цр квом из 1837. го -
ди не, ко јој је Краљ Алек сан дар
1924. го ди не по кло нио два зво -
на. Том при ли ком је и отво рио

Спо мен ̠ко стур ни цу у Сур -
ду ли ци. Вр ло бр зо сти гло
се и до но во о сно ва не Ко -
њу шни це ,,Со кол“ вла сни -
ка Ар се на Ан дри ћа по -
врат ни ка из Ни ша, а по -
том и у цен тар се ла Ко -
стро шев ци са цр квом Св.
Ни ко ла из 1839. го ди не. У
пор ти ма на сти ра Ваведе-
њa Пре све те Бо го ро ди це
у се лу Па ља до че као их је
Игу ман Отац Про хор са
брач ним па ром Жи ва ном
и Ра шком Ла за ров. На кон
оби ла ска цр кве и раз гле -
да ња уну тра шњо сти (не
оме та ју ћи рад кон зер ва то -
ра), па ље ња све ћа и мо -

ли тви у ти ши ни, из лет ни ци су
по се ти ли два из во ра ле ко ви те
во де пре ко по то ка, ис под сто -
лет не бу ко ве шу ме. 

О Ма на сти ру је го во рио Отац
Про хор, са же том при чом о то ме

да је то јед на од нај ста ри јих цр -
кви у Евро пи (да ти ра по не ким
по да ци ма из де ве тог ве ка, а да
је пр ва ре кон струк ци ја ра ђе на у
13. ве ку). У том Ма на сти ру че -
сто је на вра ћао Све ти Са ва, а
ње го ве мо шти су ту но ћи ле и
при ли ком пре но ше ња из Тр но -
ва. Отац Про хор се са су пру -
жни ци ма Жи ва ном и Ра шком
(ко ји жи ве већ три го ди не у се лу
Ко стро шев ци и на чи јој ку ћи се
ви јо ри на ша тро бој ка, као по -
след ња ку ћа Ср би је, уда ље на
од гра ни це ва зду шном ли ни јом
око 500 м), по тру дио се и по ка -
зао го сто љу би вост уго стив ши
на мер ни ке осве жа ва ју ћим на -
пит ком, про јом, ко ла чи ма и ка -
фом. 

На пу ње ни ду хов ном енер ги -
јом и осве же ни из лет ни ци су
кре ну ли на зад ка Вла си ни. Ус -
пут су, на пет на е стак ми ну та,
свра ти ли у Ко њу шни цу ,,Со кол“
и упо зна ли се са ак тив но сти ма
на очу ва њу аутох то не ра се на
овим про сто ри ма. На кон ду хов -
ног на Вла си ни је усле ди ло и
осве же ње плу ћа чи стим пла -
нин ским ва зду хом – озо ном. До -
ма ћи ни ка жу да се за не ко ли ко
да на бо рав ка на овој пла ни ни
крв на сли ка то тал но по пра ви.
Шет ња око је зе ра и во жња ка та -
ма ра ном упот пу ни ли су са др жај
овог пре ле пог пу то ва ња. И за
очи и за уста, а бо га ми и за ду -
шу. Во ђа пу та Ми лин ко Ни ко лић
је во дио ра чу на да све про тек не
уре ду и без про бле ма. Из лет ни -
ци су за хва ли ли и по здра ви ли
ком плет ну ор га ни за ци ју тог пу -
то ва ња. Во ђу пу та и во за ча  ̶
гро мо гла сним апла у зом и ве ли -
ким ин те ре со ва њем за но ви из -
лет. И. Ми ло шевћ

Поход на Власину

НА ИЗВОРУ ЖИВОТА 
И ДУХОВНОСТИ 
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К
о ри сте ћи сун чан јул ски дан, ГрОд
УВПС Кру ше вац ор га ни зо вао је за
сво је чла но ве, чла но ве по ро ди ца и

КВП јед но днев ни из лет. Са њи ма су по -
шли и чла но ви Удру же ња за бор бу про -
тив ше ћер не бо ле сти, са пред сед ни цом
про фе со ри цом Ла тин ком Ми ло је вић на
че лу.

План пу то ва ња је гла сио, по се ти ти ма -
на стир Ту ма не и Го лу бач ки град, од но сно
твр ђа ву Го лу бац.

У ра ним ју тар њим са ти ма раз дра га на
дру жи на кре ну ла је пут ма на сти ра Ту ма -
не, а за све вре ме пу то ва ња, во дич им је
био се кре тар ГрОд Го ран Ми шко вић, ко ји
се за ову при ли ку из у зет но до бро при пре -
мио, да ју ћи де таљ на об ја шње ња то ком
пу то ва ња.

Пр ва рад на тач ка би ла је по се та ма на -
сти ру Ту ма не. По што је по се та би ла на ја -
вље на, са че као их је је дан од мо на ха,
увео у ма на стир и одр жао ли тур ги ју у
тра ја њу од че тр де се так ми ну та. На кон
то га је дан од све ште ни ка све о бу хват но
их је ин фор ми сао о исто ри ја ту ма на сти -

ра  Ту ма не.
На кон кра ћег од мо ра, ку по ви не бро шу -

ра и цр кве них ре ли кви ја, ко је про из во ди
брат ство ма на сти ра, дру жи на је кре ну ла
да по се ти твр ђа ву, „Го лу бач ки град“.

До че као их је во дич, ко ји је пре са мог
оби ла ска, дао основ не по дат ке о са мој
твр ђа ви: да је у пи та њу сред ње ве ков но
зда ње и да је спо ме ник кул ту ре од из у -
зет ног зна ча ја...

У но вем бру 2018. је об ја вље но да се
об но ва твр ђа ве при во ди кра ју и да је 90
од сто ра до ва за вр ше но. Об но вље на твр -
ђа ва је све ча но отво ре на 29. мар та 2019.

Као и на сва ком из ле ту ор га ни зо ван је
и за јед нич ки ру чак у хо те лу „Го лу бач ки
град“, где су из лет ни ци има ли при ли ку да
се опу сте уз до бру хра ну и пи ће, да су ми -
ра ју сво је ути ске и да пра ве план за не ки
на ред ни из лет.

Дру жи на се вра ти ла у Кру ше вац са пу -
но не сва ки да шњих ути са ка, са же љом за
но ва дру же ња и још ин те ре сант ни ја пу -
то ва ња.                     Мр А. Си мо нов ски

Излет нишких војних 
пензионера

СУСРЕТ 
СА ИСТОРИЈОМ

Н
и шка град ска ор га ни за ци ја УВПС, је
кра јем ју на ор га ни зо ва ла из лет у Кру -
ше вац, ма на стир Љу бо сти њу и Вр њач -

ку Ба њу. 
Пр во ме сто би ло је Кру ше вац. Пре да ње

ка же да је тај град до био име по ка ме ну кру -
шцу, об лом реч ном ка ме ну ко јим је ве ћим
де лом то на се ље и са зи да но.

По сле Косовског боја, Крушевац постаје
престоница вазалне Србије којим управља
Милица, а касније њен и Лазарев син, дес-
пот Стефан, који потом престоницу сели у
Београд.

Пензионери су обишли цркву Лазарицу,
која је уз крушевач ки град, нај ста ри је, нај -
вред ни је кул тур но до бро у гра ду. По ди гао ју

је кнез Ла зар као при двор ну цр кву сво је но -
во са гра ђе не пре сто ни це у сла ву пр вог си на
Сте фа на, на след ни ка пре сто ла. Из гра ђе на
је нај ве ро ват ни је из ме ђу 1376. и 1380. го -
ди не. Ис пред цр кве осве ште на је срп ска
вој ска пред по ла зак у Ко сов ски бој.

Пут је из лет ни ке во дио до ма на сти ра Љу -
бо сти ња. По све ћен је Ус пе њу пре све те Бо-
городице. То је задужбина кнегиње Мили-
це. Грађен је од 1388. до 1405. године. У
Љубостињи су сахрањене кнегиња Милица
(монашко име Јевгенија), жена кнеза Лаза-
ра и монахиња Јефимија (Јефронисија),

које су се после Косовске битке овде замо-
нашиле са бројним удовицама српских вла-
стелина изгинулих у бојевима на Марици и
Косову пољу. Данас је Љубостиња женски
манастир који чува и одр жа ва око пе де сет
монахиња.

Посетити највећу бању у Србији никад
није сувишно, и увек кад дођете, видећете
нешто ново и лепо, а што је најважније ле-
по ћете се одморити и уживати. Овога пута
је Врњачка Бања показала све своје чари.

З. Ј. 

Обележен Дан санитетске
службе у Нишу

ГРАДИЋЕ СЕ УРГЕНТНО
ПРИЈЕМНИ БЛОК

П
о во дом обе ле жа ва ња Да на са ни тет ске
слу жбе, у кру гу Вој не бол ни це у Ни шу, одр -
жан је па ра стос и по ло же ни су вен ци на

спо ме ник осни ва чу те бол ни це др Вла да ну
Ђор ђе ви ћу и на спо ме ник умр лим од ти фу са у
пе ри о ду од 1914. до 1915.го ди не.

По ре чи ма управ ни ка Вој не бол ни це, пу ков -
ни ка др Вељ ка Ми ли ћа, 30.јул је зна ча јан по
то ме што је док тор Еме рих Лин дер ма јер 1839.
го ди не по стао пр ви чо век срп ског са ни те та.

„Он је сво јим ра дом по ста вио те ме ље мо -
дер ној са ни тет ској слу жби Вој ске Ср би је и по -
во дом тог да на при пад ни ци ма вој не бол ни це
про чи та не су че стит ке ко је су упу ти ли Не бој ша
Сте фа но вић, ми ни стар од бра не, на чел ник Ге -
не рал шта ба ге не рал Ми лан Мој си ло вић и на -
чел ник Упра ве за вој но здрав ство ге не рал Ра -
ди во је Ан ђел ко вић“, ка зао је др Вељ ко Ми лић.

Он је под ву као да је Вој на бол ни ца де ли ла
суд би ну на ше Ср би је.

„На ши пла но ви се ба зи ра ју на да љем раз во -
ју и очу ва њу Вој не бол ни це као вој не уста но ве,
та ко да у на ред ном пе ри о ду пла ни ра мо по че -
так из град ње ур гент но-при јем ног бло ка“, об ја -
шња ва Ми лић.

Управ ник бол ни це је по ру чио да се тре нут но
мон ти ра мул ти слајс ни ске нер нај но ви је ге не -
ра ци је, а у то ку про шле го ди не Вој на бол ни ца
је до би ла и апа рат за спи ро ме три ју, но ви тест
оп те ре ће ња и ор то пан.

Је дан од при о ри те та у на ред ном пе ри о ду је
и пот пи си ва ње уго во ра са Ре пу блич ким фон -
дом за здрав стве но оси гу ра ње, што ће омо гу -
ћи ти па ци јен ти ма да у Вој ну бол ни цу до ла зе са
упу том из до мо ва здра вља и да се ту здрав -
стве но збри ну.

„Пла ни ра мо и на бав ку са ни тет ског хе ли коп -
те ра, уве зи ва ње де жур не еки пе у то ку 24 ча са,
да би мо гли да ис по шту је мо онај злат ни сат за
збри ња ва ње обо ле лих и по вре ђе них, а та ко ђе
и са рад њу са Ме ди цин ским фа кул те том, јер ми
има мо до ста при пад ни ка ко ји су за вр ши ли док -
тор ске сту ди је“, до до је Ми лић.

З. Ја шо вић

Једнодневно дружење

ПРИЛИКА ЗА ОПУШТАЊЕ
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Додела социјалне и
хуманитарне помоћи
у јуну 2022. године

ДА ОЛАКША 
ЖИВОТ

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 шни од бор, на
сед ни ци одр жа ној 1. ју ла, раз мо -
трио је зах те ве до ста вље не у ју ну
и до нео 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 Бач ка То по ла НБ: 34.000
по7 чла ну 12.475,00 ди на ра;

ОпОр Зре ња нин МП: 34.000 по
чла ну 9.805,96 ди на ра;

ОпОр Вра ње МД: 32.000 по
чла ну 10.495,00 ди на ра;

ОпОр Ниш МН: 32.000 по чла ну
13.923,33 ди на ра;

ОпОр Сме де ре во СЉ:
34.000,00 – по чла ну 15.485,20
ди на ра;

ОпОр Пан че во ЈЖ: 32.000,00 –
по чла ну10.643,81 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 Кра ље во СВ: 15.000 
ОпОр Пан че во ВС: 20.000
ОпОр Кра ље во МТ: 20.000
ОпОр Зре ња нин МЈ: 25.000
ОпОр За је чар УИ: 25.000
ОпОр Но ви Сад ПМ: 25.000
ОпОр Ниш ЦР: 25.000
ОпОр Кра ље во ТЗ: 25.000
ОпОр Ниш ЂС: 25.000
ОпОр Ниш ВС: 10.000
ОпОр Во ждо вац СМ: 25.000
ОпОр Сме де рев ска Па лан ка

ПМ: 10.000
ОпОр Срем ска Ми тро ви ца БС:

10.000
ОпОр Алек си нац МС: 10.000
ОпОр Зе мун СВ: 20.000
ОпОр Ша бац КР: 15.000
ОпОр Обре но вац НР: 10.000
Нов ча на сред ства су упла ће на

на те ку ће ра чу не 6. ју ла. Зах те ви
ко ји бу ду до ста вље ни од 1. до 31.
ју ла, a ко ји ни су ре ше ни а до ста -
вље ни су, би ће ре ша ва ни по чет -
ком ав гу ста       Из вр шни од бор

Додела социјалне и
хуманитарне помоћи

у jулу 2022.године

ЛЕТЊЕ 
ОСВЕЖЕЊЕ

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 шни од бор је на сед -
ни ци одр жа ној 5.ав гу ста, раз мо -
трио зах те ве до ста вље не у ју лу
2022. го ди не и 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

Оп Ор Сом бор РР: 34.000,00 –
по чла ну 15.578,24 ди на ра;

Оп Ор Но ви Сад ТТ: 32.000,00
– по чла ну 17.733,10 ди на ра;

Оп Ор Но ви Сад ШМ: 28.000,00
– по чла ну 15.035,67 ди на ра;

Оп Ор Ниш ЈИ: 36.000,00 – по
чла ну 13.045,10 ди на ра;

Оп Ор Во ждо вац БН: 28.000,00
– по чла ну 17.899,60 ди на ра;

Оп Ор Бе ла Цр ква КС:
34.000,00 – по чла ну 11.560,56
ди на ра;

Оп Ор Кру ше вац ЏЈ: 32.000,00
– по чла ну 16.372,61 ди на ра;

Оп Ор Ша бац ЋД: 32.000,00 –
по чла ну 16.189,11 ди на ра;

Оп Ор Срем ска Ми тро ви ца БД:
28.000,00 – по чла ну 15.487,44
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.

Оп Ор Кра гу је вац ЈР 15.000,00
–п Ор Но ви Сад СБ: 25.000,00 –

Оп Ор Ниш КС: 25.000,00 –
Оп Ор Но ви Сад ЈМ: 25.000,00 
Оп Ор Но ви Сад ЗМ: 25.000,00 
Оп Ор Ча чак ЛМ: 25.000,00 –
Оп Ор Ча чак ЖВ: 25.000,00 –
Оп Ор Зве зда ра ИД: 25.000,00 
Оп Ор Ча чак ЧМ: 25.000,00 –
Нов ча на сред ства су упла ће на

на те ку ће ра чу не 8. ав гу ста. Зах -
те ви ко ји бу ду до ста вље ни од 1.
ав гу ста до 31. ав гу ста, ко ји ни су
ре ше ни а до ста вље ни су, би ће ре -
ша ва ни по чет ком сеп тем бра 2022.
го ди не.      Из вр шни од бор

Земунци у Новом Саду
ПОЧЕТАК НОВЕ

САРАДЊЕ

Ч
ла но ви Оп штин ског од бо ра
УВПС Зе мун, ко је је пред во дио
пред сед ник Слав ко До ше но вић,

бо ра ви ли су је дан дан у Но вом Са -
ду, пре во зе ћи се но во у ста но вље ном
ли ни јом елек трич ног во за ве ли ком

бр зи ном. До че ка ли су их чла но ви
Град ског од бо ра УВПС са Ми ло ра -
дом Оре љем  на че лу. 

То ком су сре та раз го ва ра ло се о
про бле ми ма ко је ти ште вој не пен зи -
о не ре и о то ме ка ко да убу ду ће са -
ра ђу ју те две ор га ни за ци је. Зе мун -
ски вој ни пен зи о не ри по зва ли су но -
во сад ске да им до ђу у го сте у ок то -
бру, ка да бу ду обе ле жа ва ли го ди -
шњи цу по сто ја ња,         Т. Ми ту шев

Неговање традиција НОР-a

КАД СУ СРЕМЦИ КРЕНУЛИ

М
е сно удру же ње бо ра ца НО РА-а Ба тај ни ца, у са рад -
њи са удру же њем OпОд УВПС Зе мун, ор га ни зо ва ло
је по се ту Спо мен-ком плек су по ги ну лим бор ци ма

Сре ма и Ис точ не Бо сне и Пр ве вој во ђан ске Удар не бри -
га де, ко је се на ла зи у До њој Тр на ви код Бје љи не. 

Ha спо мен- ко стур ни ци где je са хра ње но 567 бо ра ца
укле са на су 3.722 име на, a од то га 2.500 бо ра ца из Вој -
во ди не.

При до ла ску на збор но ме сто спон та но је от пе ва на пе -
сма „ Кад су Срем ци кре ну ли са те Фру шке го ре....“

Из удру же ња вој них пен зи о не ра Ба тај ни ца - Зе мун по -
ла га њу вен ца при су ство ва je пред сед ник Удру же ња
Слав ко До ше но вић, a у име СУБ НОР-а Ба тај ни ца  ̶  Еле -
о но ра Опа чић и Дра ган Ке реч ки.

Члан УВПС Би се ни ја Ју ри је вић по ло жи ла je ве нац на
спо мен- пло чу на ко јој су упи са на име на ње ног оцa и
стри ца.                                                           Т. Ми ту шев

Нови командант Расинске бригаде
примио дужност

ВЕЛИКА ОЧЕКИВАЊА

У
Ра син ској бри га ди Кру ше вац, у ка сар ни „Цар Ла зар“,
пред по стро је ним је ди ни ца ма Гар ни зо на и број ним го -
сти ма, из вр ше на је при мо пре да ја ду жно сти ко ман -

дан та тог са ста ва ВС. Све ча ној це ро мо ни ји при су ство ва -
ла је гра до на чел ни ца Ја сми на Па лу ро вић, на чел ник Ра -
син ског управ ног окру га Иван Ан ђе лић, пред став ни ци оп -
шти на Ра син ског управ ног окру га, на чел ник По ли циј ске
упра ве Кру ше вац, пред став ни ци јав них пред у зе ћа и уста -
но ва, и Кру ше вач ке Епар хи је СПЦ, а и до ско ра шњи ко -
ман дант Ра син ске бри га де Ра де Рња ко вић. 

На кон др жав не хим не и по ча сти за став ног во да, при -
сут ни ма се обра тио на чел ник Шта ба Ко ман де за обу ку
Вој ске Ср би је бри гад ни ге не рал Му ха рем Фа злић.

„На ред бом ми ни стра од бра не на ме сто ко ман дан та Ра -
син ске бри га де по ста вљен је пот пу ков ник Ми ло ња Бу ба -
ња. Пот пу ков ник Бу ба ња оба вљао је број не ду жно сти са
ве о ма ве ли ким успе хом, што га је пре по ру чи ло да до би је
ову од го вор ну ду жност. Оче ку је мо да одр жа ва и уна пре -
ди ре зул та те и успе хе ове бри га де, као и да на ста ви из у -

зет ну са рад њу са ло -
кал ном са мо у пра -
вом”, ре као је ге не рал
Фа злић.

Пот пу ков ник Го ран
Мар ко вић ко ји је до
са да за сту пао ко ман -
дан та Ра син ске бри -
га де, за хва лио је ста -
ре ши на ма и вој ни ци -
ма на из у зет ној са -
рад њи, а но вом ко -

ман дан ту је по же лео успе хе у ра ду.
Но во по ста вље ни ко ман дант пот пу ков ник Ми ло ња Бу -

ба ња ре као да му је ве ли ка част што му је ука за но по ве -
ре ње да бу де на че лу јед не ова кве бри га де. ,,Би ти на че -
лу Ра син ске бри га де је по ред ве ли ке ча сти и ве ли ки иза -
зов, али на дам се да ће мо сви за јед но да по стиг не мо још
бо ље ре зул та те. Од вас, ко ле га офи ци ра, под о фи ци ра и
вој ни ка, тра жим по што ва ње за ко на и вој нич ких нор ми, по -
штен рад и ре дов но ис пу ња ва ње свих за да та ка, јер са мо
јак ко лек тив мо же да до не се успех. Од да нас, за ме не и
вас не ма не у спе ха. Ми ни стар ству обе ћа вам да ће Ра син -
ска бри га да на ста ви ти са по сти за њем до брих ре зул та та
на свим по љи ма, а са ло кал ном са мо у пра вом и ци вил -
ним сек то ром на ста ви ћу до са да шњу до бру са рад њу на
обо стра ном ни воу”, ре као је у свом пр вом обра ћа њу пот -
пу ков ник Бу ба ња.

Пот пу ков ни ци Мар ко вић и Бу ба ња, уз при су ство ге не -
ра ла Фа зли ћа, пот пи са ли су за пи сник о при мо пре да ји ду -
жно сти.                                                 Мр А. Си мо нов ски



Н
a пи та ње кад по чи ње ста рост мо же
се од го во ри ти на мно го на чи на. Ад -
ми ни стра тив но, то су го ди не ка да

пре ста је рад ни век и по чи ње за вр шно,
пен зи о нер ско до ба жи во та ко је je - што
je зна ча јан ци ви ли за циј ски ис ко рак - све
ду же. Би о ло шки, то je не где из ме ђу 70. и
75, ка да no пра ви лу по чи ње да се ма ње
или ви ше осе ћа опа да ње не чи јих мен -
тал них и фи зич ких спо соб но сти.

Би о ло шко до ба се, ме ђу тим, че сто
раз ли ку је од хро но ло шког, због че га je
све че шће у упо тре би но ви по јам „су бјек -
тив на ста рост“ ко ја се утвр ђу је кад од го -
во ри те на оно чу ве но пи та ње - ко ли ко
би сте има ли го ди на да не зна те ко ли ко
има те го ди на. У сва ком слу ча ју, ста рост
je це на ду го веч но сти, ма да има све ви -
ше до ка за да је„ста ре ње не из бе жно, али
ста рост ни је“.

При ме ра има мно го: до а јен ме ђу кру -
ни са ним гла ва ма и ше фо ви ма др жа ва
или вла да je 96-го ди шња Ели за бе та
Дру га, кра љи ца Ује ди ње ног Кра љев ства
Ве ли ке Бри та ни је и Се вер не Ир ске (као
и још не ко ли ко зе ма ља Ко мон вел та, као
што су Ка на да, Аустра ли ја и Но ви Зе -
ланд). Њу, у њи хо вим осам де се тим, пра -
ти још де вет пред сед ни ка, кра ље ва и
пре ми је ра, по чев од су ве ре на Са у диј ске
Ара би је, пре ко ку вај тског еми ра, вр хов -
ног ли де ра Ира на до нор ве шког кра ља.
Њи ма ће се, до кра ја свог ман да та, при -
дру жи ти и пред сед ник САД Џо Бај ден
ко ји je на ду жност сту пио 20. ја ну а ра
про шле го ди не, два ме се ца по сле свог
78. ро ђен да на...

О те ми кре а тив не ду го веч но сти не дав -
но су го во ри ла и два ве те ра на умет но -
сти чи ја je срж „по на ша ти се исти ни то у
из ми шље ним окол но сти ма“ - глу ми: 91-
го ди шњи Клинт Ис твуд и 88-го ди шњи
Мајкл Кејн, да кле дво ји ца истин ски гло -
бал них зве зда.

По вод да го во ри о свом ра ду и о свом
жи вот ном до бу Ис тву ду je би ла сеп тем -
бар ска пре ми је ра нај но ви јег фил ма
„Пла чи, чо ве че“(Сгу Mac ho) у ко јем je, пo
ко зна ко ји пут, и но си лац глав не уло ге и
ре жи сер. Реч је ина че о филм ском умет -
ни ку чи ја je ка ри је ра по че ла дав не 1955,
овен ча на je са чак че ти ри Оска ра (на гра -
де ко ју до де љу је хо ли вуд ски еснаф), и
чи ји крај ни је на ви ди ку.

- Сти гао сам до тач ке на ко јој се пи там
да ли je би ло до ста, али не и до тач ке на
ко јој сам од лу чио да је сте - из ја вио je Ис -
твуд у ин тер вјуу „Лос Ан ђе лес тај мсу“, у
ко јем на за па жа ње да да нас не из гле да
она ко ка ко je из гле дао кад je имао 20 го -
ди на од го ва ра: - Па шта, то са мо зна чи
да ће би ти ви ше за ни мљи вих ли ко ва ко -
је мо гу да играм. ,

Глав на уло га у „Пла чи, чо ве че“- при чи
о оста ре лом бив шем шам пи о ну ро деа
ко ји je унајм љен да пре ко мек сич ке гра -
ни це на аме рич ку стра ну про кри јум ча ри
11-го ди шњег де ча ка чи ја je мај ка ал ко хо -
ли чар - Ис тву ду je по ну ђе на још пре 30
го ди на, ка да je имао 60, али ју je та да од -
био са обра зло же њем да је„су ви ше
млад“. Три де це ни је ка сни је у тој уло зи
му je, ка ко се ис по ве дио, би ло мно го лак -
ше јер ово га пу та ни је мо рао да се пре -
тва ра да je ста рац.

Ис тву ду још ни ко ни је ре као да му je

вре ме да се пен зи о ни ше, јер сви зна ју да
ће то не дво сми сле но да од би је. Не кри је
ина че тај ну сво је ду го веч но сти и до брог
здра вља и кре а тив но сти у по зном до бу,
она je ујед ној ре че ни ци:„Не до зво ли те да
се у вас на се ли ста рац“. To прак тич но
зна чи жи ве ти ис пу њен жи вот, a у ње го -
вом слу ча ју и про во ди ти ви ше вре ме на
у те ре та ни не го што je то чи нио у мла до -
сти.

Мајкл Кејн, ен гле ски глу мац са пле -
мић ком ти ту лом и дво стру ки оска ро вац,
да нас има 88 го ди на, хо да са шта пом и
при мет но je ма ње аги лан од аме рич ког
ко ле ге. Ње го ва нај но ви ја уло га би ла je у
про шле го ди не сни мље ном фил му „Нај -
про да ва ни ји“ (Best-sel lers), ко ји je био на
про гра му ово го ди шњег филм ског фе сти -
ва ла у Бер ли ну, да би по том ре стрик ци ју
дру штве них кон та ка та ис ко ри стио да на -
пи ше је дан три лер ро ман за ко ји ка же
да„ни је баш шек спи ров ски“.

Кејн je све стан про то ка го ди на и у ин -
тер вјуу ко ји je 2021. го ди не дао лон дон -
ском „Гар ди ја ну“ под се ћа да je ње го ва

ге не ра ци ја у од ла ску, на во де ћи да ме ђу
жи ви ма ни су ви ше ни ње го ва два нај бли -
жа при ја те ља: Ро џер Мур (пре ми нуо
2017. у 89. го ди ни) и Шон Ко не ри (2020,
у 90).

Он ка же да му je по ну ђе на во де ћа уло -
га у јед ном ак ци о ном фил му, ко ју je, као
фи зич ки зах тев ну, са осме хом од био. -
Играо сам у 150 фил мо ва, ми слим да je
то до вољ но - на кнад но je то од би ја ње
по ја снио.

Ње го ва раз ми шља ња о ста ре њу си -
сте ма ти зо ва на су у ме мо а ри ма об ја вље -
ним 2018.

„Ја знам да сам стар, али се не осе ћам
ста рим. Бар не у сво јој гла ви, где je нај -
ва жни је... Ви ђао сам 70-го ди шња ке ко ји
су већ мр тви и 90-го ди шња ке ко ји ужи -
ва ју у жи во ту. Ja лич но оста јем млад ти -
ме што од би јам да бу дем стар, јер на
ста ре ње не гле дам као на про блем, не го
као на при ви ле ги ју.“

М. Бе кин
Из вор: Глас оси гу ра ни ка
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Примери креативне дуговечности

СТА РЕ ЊЕ 
JE НЕ ИЗ БЕ ЖНО, 
СТА РОСТ НИ ЈЕ

Ка ко се са сво јим по од ма клим жи вот ним до бом 
су о ча ва ју две гло бал но по пу лар не филм ске зве зде,

Клинт Ис твуд и Мајкл Кејн

, Клин Ис твуд Мајкл Кеј



Б
и ла би то јед на од мно го број них
са о бра ћај них не зго да ко ја, по што
у њој ни је би ло жр та ва ни ти те же

по вре ђе них, не би би ла вест да је дан
од ак те ра ни је био не ко чи ји je сва ки
из ла зак у јав ност по вод за ме диј ски
пу бли ци тет.

Сре ди ном ја ну а ра 2019. го ди не, на
јед ном ло кал ном пу ту у Ве ли кој Бри -
та ни ји су да ри ли су се не ве ли ки ауто -
мо бил мар ке „киа“ и сна жни џип „лен -
дро вер“. Из ла зе ћи из спо ред не на
глав ну са о бра ћај ни цу во зач џи па je
пре шао на су прот ну стра ну и ди рект -
но се су да рио са до ла зе ћим во зи лом.
Су дар je био не из бе жан али, на сре ћу,
оште ће ња на пре вр ну тим ауто мо би -
ли ма би ла су ве ћа од по вре да оба во -
за ча и пут ни ка: јед на же на из „ки је“ je
сло ми ла руч ни зглоб, дру га je за до би -
ла са мо по се ко ти ну, док je де ве то ме -
сеч на бе ба про шла не по вре ђе на. Во -
зач џи па„за ра дио“ је са мо бе за зле не
огре бо ти не.

Ис по ста ви ло се да je тај во зач ни ко
дру ги до принц Фи лип, то јест вој во да
од Един бур га, су пруг кра љи це Ели за -
бе те, да кле лич ност из са мог вр ха
бри тан ске ари сто кра ти је. Али глав на
пи кан те ри ја из ове не зго де ко ја je од -
јек ну ла то ли ко да je на мо ме нат за се -
ни ла глав ну на ци о нал ну пре о ку па ци -
ју, Брег зит, је сте чи ње ни ца да је принц
та да имао 97 го ди на.

У „лен дро ве ру“ је био сам, на вод но
je кре нуо са јед ног де ла кра љев ског
по се да на дру ги, до ко га се сти же јав -

ним дру мом. Уви ђај ко ји je бр зо оба -
вљен на ла гао je и ал ко-тест, ко ји je
про шао (као и же на за во ла ном„ки је“),
a не зго ду је об ја снио сун цем ко је ra je
на мо ме нат за сле пе ло.

Све то je ипак би ло ма ње ва жно од
пи та ња по ста вље ног не са мо у бри -
тан ским већ и у гло бал ним ме ди ји ма:
шта ће 97-го ди шњак, a по го то во лич -
ност ње го вог ран га ко јој je на рас по ла -
га њу си ја сет шо фе ра, сам за во ла ном.

To je био по вод и за но ву гло бал ну
де ба ту о во зач ким до зво ла ма у ру ка -
ма ста ри јих гра ђа на, од но сно о ста рој
ди ле ми - ка да се ра ста ти са во ла ном.

У Ује ди ње ном Кра љев ству Ве ли ке
Бри та ни је и Се вер не Ир ске да нас je
око по ла ми ли о на де ве де се то го ди -
шња ка (и 14.450 се ни о ра ко ји су пре -
ма ши ли сто ту), ме ђу ко ји ма њих око
110.000 има ва же ће во зач ке до зво ле.

Пре ма бри тан ским про пи си ма, сви -
ма ко ји на вр ше 70, до зво ле ауто мат -
ски пре ста ју да ва же и из да ју им се но -
ве ко је мо ра ју да об на вља ју сва ке три
го ди не, што под ра зу ме ва и ле кар ске
по твр де да су за во жњу спо соб ни. Али
ни та мо, ни ти дру где, ни је про пи са но
ка да се ове гра ђан ске при ви ле ги је, ко -
ју сво јим до ку мен том ове ра ва др жа ва,
мо ра ју од ре ћи.

Кра јем про шле го ди не у Ује ди ње -
ном Кра љев ству во зач ке до зво ле je
има ло 11.624 ста ри јих од 95 - ме ђу ко -
ји ма њих 314 има нај ма ње сто го ди на,
док су њих че тво ро у до бу од 107 - ма -

да овај по да так не го во ри ко ли ко их
ме ђу њи ма за и ста се да за во лан.
Глав на не до у ми ца тим по во дом је сте
да ли су они, с об зи ром да у тим го ди -
на ма не из бе жно сла бе вид, слух, кон -
цен тра ци ја и ре флек си, као во за чи
прет ња се би и дру ги ма.

Кон сен зу са око то га за сад не ма ниг -
де, из ме ђу оста лог и због про тив реч -
них ста ти сти ка о то ме. Ис тра жи ва ње
ко је je 2016. спро вео је дан бри тан ски
уни вер зи тет по ка за ло je, на при мер,
да су во за чи ста ри ји од 70 го ди на би -
ли ак те ри у три до че ти ри пу та ма ње
са о бра ћај них уде са не го они у до бу
из ме ђу 17 и 24 го ди не.

С дру ге стра не, пре ма по да -
ци ма над ле жних слу жби Европ -
ске ко ми си је, у са о бра ћај ним
не сре ћа ма са фа тал ним ис хо -
дом во за чи ста ри ји од 75 су че -
шће жр тве од про се ка и њи хо ве
по вре де у уде си ма су no пра ви -
лу те же.

Ге не рал но, не ма до ка за за
оп ште уве ре ње да су ста ри ји
во за чи опа сни ји од дру гих. Си -
гур но je је ди но да су они опре -
зни ји, док мла ђи че сто има ју ви -
шак са мо по у зда ња ко ји их под -
сти че да се пре ви ше узда ју у
сво је спо соб но сти, да пре ко ра -
че бр зи ну и ти ме иза зо ву оп шту
опа сност.

Не мо гу се, за тим, сви се ни о -
ри тре ти ра ти под јед на ко: сва ко
ста ри на свој на чин. Ha њи хо вој
стра ни je ду го во зач ко ис ку ство

(и му дрост ко ја са тим до ла зи), као и
чи ње ни ца да je ова ка те го ри ја во за ча
- пo пра ви лу пен зи о не ри - за во ла ном
мно го ре ђе од оних рад но ак тив них,
ко ји пре ва љу ју мно го ви ше ки ло ме та -
ра и та ко по ве ћа ва ју ста ти стич ку ве -
ро ват но ћу да бу ду ак те ри не ке не зго -
де.

Је дан аме рич ки ин сти тут ко ји се ба -
ви про бле ми ма ста ре ња са чи нио je
не ку вр сту кви за ко ји би ста ри јим во -
за чи ма тре ба ло да по мог не у са о мо -
про це њи ва њу да ли je мо жда до шло
вре ме да ви ше не по се жу за кљу чем
ауто мо би ла. Ме ђу пи та њи ма ко ја тре -
ба по ста ви ти се би је су сле де ћа: да ли
вам во за чи иза све че шће упо зо ра ва -
ју ће тру бе, да ли се по не кад осе ћа те
из гу бље но на не ком по зна том пу ту, да
ли вам се дру ги ауто мо би ли и пе ша ци
из не на да по ја вљу ју ни от ку да, да ли
вам чла но ви по ро ди це, при ја те љи, na
и док то ри, све че шће са ве ту ју да се
ока не те во жње, да ли и са ми за кљу -
чу је те да за во ла ном ни сте ви ше та ко
си гур ни као не кад...

Што се пак ти че прин ца Фи ли па, ко -
ји je пре три го ди не та ко ђе као во зач
био у жи жи пу бли ци те та, јер je лич но
на кра љев ском има њу про во зао та да -
шњег аме рич ког пред сед ни ка Ба ра ка
Оба му и ње го ву су пру гу, ње га ја ну ар -
ски удес ни је мно го по го дио - су де ћи
бар no то ме што je са мо два да на по -
сле те не зго де сни мљен за во ла ном -
пот пу но но вог „лен дро ве ра“!

М. Бе кин
Из вор: Глас оси гу ра ни ка
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Дилема нa свим меридијанима

КАДА ОДУСТАТИ 
ОД ВОЛАНА

Саобраћајна незгода у којој je главни актер био супруг
британске краљице подстакла je глобалну дебату
о возачким дозволама у рукама старијих грађана

Спо соб ност упра вља ња во зи лом у по зним го ди на ма је ин ди ви ду ал на ствар



но вац, при ме ре но је и од го вор но с на ше
стра не да хр ват ским вла сти ма оста ви мо
про стор да иза ђу из ове крај ње не при јат -
не си ту а ци је у ко ју су са ми се бе до ве ли.
Чу ли смо да пре ми јер Плен ко вић ка же да
ће по се те би ти, али не у на ред них 60 да -
на. Ни је про блем, ако се че ка ло 77 го ди на
да нај ви ши зва нич ник Ср би је по се ти Ја се -
но вац, са че ка ће се још ко ји ме сец.

За што се хр ват ска стра на та ко усрд -
но тру ди да те му Ја се нов ца, ка ко сте
ре кли, гу ра под те пих? 

Та те ма, на жа лост, отва ра стра ни це нај -
ду бљих по но ра хр ват ске по ве сти. А ко ре -
ни ге но цид не на ме ре пре ма Ср би ма у Хр -
ват ској се жу до ду бо ко у 19. век. Из де ло -
ва он да шње хр ват ске по ли тич ке и кул тур -
не ели те не скри ве но је аги то ва но ка ко
„Ср бе тре ба кла ти и ма љем за ти ра ти”. Да
би ге но цид, као ул ти ма тив ни и ап со лут ни
зло чин био мо гућ, ну жно је да му прет хо ди
ду го трај на ин док три на ци ја чи ји је циљ да
се бу ду ће жр тве де ху ма ни зу ју, да се све ду
на ште то чи не ко је је оправ да но и по жељ -
но ис тре би ти. Ре жим ко ји су ус по ста ви ле
хр ват ске уста ше оте ло тво рио је ту и та кву
мр жњу ко ју је спро во дио чи тав др жав ни
апа рат. Си стем кон цен тра ци о них и ло го ра
смр ти НДХ у Ја се нов цу, у исто риј ском и
сим бо лич ком сми слу, је сте био епи цен тар
стра да ња Ср ба, Је вре ја и Ро ма, али се не

сме смет ну ти са ума да је од 1941. до
1945. ге но цид вр шен на чи та вој те ри то ри -
ји Не за ви сне др жа ве Хр ват ске.

Мо же ли се за кљу чи ти да је НДХ би ла
„нај бо љи ђак” на ци ста и Хи тле ро ве Не -
мач ке? 

И ви ше од то га. Хр ват ско уста штво је
ауто ном на и аутох то на иде о ло ги ја. Ка да
би смо ре кли да је НДХ плод на ци зма и фа -
ши зма, не пра вед но би је осло бо ди ли до -
брог де ла од го вор но сти. НДХ је би ла је ди -
на др жав на тво ре ви на у Дру гом свет ском
ра ту, осим на ци стич ке Не мач ке, ко ја је са -
мо вољ но, са мо стал но и без би ло чи је по -
мо ћи фор ми ра ла ло го ре смр ти и њи ма
упра вља ла. Па ве ли ћев ре жим је сте ко ри -
стио ис ку ства Не мач ке и Ита ли је, али их
је из ди гао до ни воа ап со лут ног зла. Тај
еле мент бе сти јал но сти и ужи ва ња у на но -
ше њу бо ла жр тви пре ег зе ку ци је ни је по -
сто јао ни код на ци ста.

Да ли се о Ја се нов цу учи у хр ват ским
шко ла ма и на ко ји на чин? 

Је дан од мо гу ћих од го во ра на то пи та -
ње огле да се и у чи ње ни ци да је хр ват ско
Ми ни стар ство про све те и на у ке у ма ју по -
сла ло до пис шко ла ма да, по сле пе ри о да
пан де ми је, по но во поч ну да до во де уче ни -
ке у Спо мен-под руч је Ја се но вац, где би
се, ка ко је на ве де но, де таљ ни је упо зна ли
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Н
а кон што је обе ло да ње но да Вла да
Хр ват ске ни је до зво ли ла пред сед ни ку
Ву чи ћу да по се ти Ја се но вац, на ма у

Му зе ју жр та ва ге но ци да ја вља ли су се
мно ги по том ци стра дал ни ка тог ло го ра,
чак и рет ки пре жи ве ли. Пи та ли су да ли то
зна чи да су и њи ма убу ду ће за бра ње не
по се те, да је не по же љан сва ко ко до ла зи
из Ср би је. На про тив, сма трам да ми сви
сад тре ба да кре не мо ка Ја се нов цу. То ме -
сто ће у пи је тет ском сми слу би ти на ше са -
мо док смо та мо при сут ни, док као до сто -
јан стве ни по том ци све до чи мо уни вер зал -
ну тра ге ди ју срп ског на ро да, од но сно исто -
риј ско ис ку ство ге но ци да по чи ње ног над
Ср би ма у НДХ. За то смо, по ред оста лог,
упу ти ли ини ци ја ти ву Ми ни стар ству про -
све те да се у про гра ме ре кре а тив них на -
ста ва, уче нич ких екс кур зи ја и сту диј ских
пу то ва ња увр сте исто риј ски и са знај но нај -
зна чај ни ја ме ста стра да ња срп ског на ро -
да у Дру гом свет ском ра ту, у зе мљи, ре ги -
о ну и Евро пи, ка же у раз го во ру за „По ли -
ти ку” Де јан Ри стић, ди рек тор Му зе ја жр та -
ва ге но ци да.

Ка ко ис ти че, по ме ну та од лу ка зва нич ног
За гре ба за др ла је у нај бол ни је пи та ње
срп ско-хр ват ских од но са, ко је је де це ни ја -
ма гу ра но под те пих, а са да је еруп ти ра ло
на нај и за зов ни ји мо гу ћи на чин.

„То ви ди мо и по ре ак ци ја ма ре ле вант них
свет ских ин сти ту ци ја с ко ји ма је му зеј у
кон так ту. Мно ги су, да та ко ка жем, за гр ме -
ли на Хр ват ску, не са мо јав но већ и кроз
дис крет не ди пло мат ске ка на ле јер су се
вла сти у За гре бу огре ши ле о по што ва ње
ци ви ли за циј ских те ко ви на, ус кра тив ши
пред сед ни ку Ср би је пра во да по се ти нај -
ве ће стра ти ште сво га на ро да. Уоста лом,
не по сто је ни про пи си, ни нор ме, али ни
ва ља ни из го во ри због ко јих би се по том ку
жр та ва три пу та оне мо гу ћи ла при ват на по -
се та јед ном та квом ме сту”, ис ти че Ри стић.

Би ли сте у од ре ђе ној ме ри укљу че ни
у ор га ни за ци ју пред сед ни ко ве по се те
Ја се нов цу, још од пр вог по ку ша ја ре а -
ли за ци је у сеп тем бру про шле го ди не.
По сле све га што се ми ну ле сед ми це из -
де ша ва ло, ка кве би да ље по те зе ва ља -
ло по ву ћи? 

На ше је да оста не мо при бра ни, без пре -
те ра них емо ци ја и не при ме ре них ре чи. Да
„Ју тар њи лист” ни је обе ло да нио чи та ву
при чу, срп ска стра на ни овог, као ни прет -
ход на два пу та, не би о то ме из ве сти ла
јав ност. Са да ка да је зва нич ни За греб под
од ре ђе ном вр стом чак и ме ђу на род ног
при ти ска да пред сед ни ку Ср би је омо гу ћи
не сме тан при ступ Спо мен-под руч ју Ја се -

Дејан Ристић, 
директор Музеја жртава геноцида

ХРВАТСКО УСТАШТВО
ЈЕ АУТОНОМНА 
И АУТОХТОНА 
ИДЕОЛОГИЈА

Данашње генерације немају одговорност за зло које се
догодило од 1941. до 1945, али и те како могу бити 

одговорне за извртање чињеница, негирање злочина
или њихову минимизацију 

Ни де ца ни су би ла по ште ђе на



с фе но ме ном Хо ло ка у ста. Тим по во дом
сам ре сор ном ми ни стру упу тио пи смо с
при мед бом за што је фо кус на Хо ло ка у сту,
ка да су нај ма ње 65 од сто жр та ва ја се но -
вач ког си сте ма ло го ра чи ни ли Ср би, од 16
до 17 од сто Ро ми, а око 15 од сто Је вре ји.
Очи глед но, на ме ра је да се фор си ра њем
ме мо ри ја ли за ци је жр та ва ис кљу чи во јед -
не ет нич ке ску пи не при кри је су шти на Ја -
се нов ца. Ту су шти ну је још дра стич ни је
про ма шио ита ли јан ски ам ба са дор у Хр -
ват ској Пјер фран че ско Са ко, ко ји је у
апри лу ове го ди не, при ли ком ода ва ња по -
ште стра да ли ма у Ја се нов цу, ис та као ка ко
из ра жа ва со ли дар ност са – хр ват ским на -
ро дом. Од мах сам ре а го вао про тест ним
пи смом због овог пр во ра зред ног скан да ла
ко јим је на не та јав на увре да свим жр тва -
ма и њи хо вим по том ци ма.

Ко ли ко се у све ту уоп ште зна о ге но -
ци ду над Ср би ма у НДХ? 

Ми смо прет ход них де це ни ја, све сно
или не све сно, про пу сти ли да ин тер на ци о -
на ли зу је мо те му ге но ци да по чи ње ног над
Ср би ма у НДХ и са да се на то ме убр за но
ра ди. На сто ји мо да чи ње ни це стиг ну на
што ви ше адре са, по себ но та мо где се де -
фи ни шу обра зов ни про гра ми, где се до но -
се по ли тич ке од лу ке и ода кле се ути че на
фор ми ра ње ста во ва јав ног мње ња. С дру -
ге стра не, Му зеј жр та ва ге но ци да то ком

три де це ни је по сто ја -
ња чи нио је све да
чи ње ни це о ге но ци ду
и зло чи ни ма про тив
чо веч но сти бу ду пре -
до че не што ши рој
јав но сти. Пу бли ко ва -
ли смо ви ше од 180
на уч них сту ди ја, про -
ду ци ра ли на де се ти -
не из ло жби, до ку мен -
тар них и до ку мен тар -
но-игра них фил мо ва,
ор га ни зо ва ли на хи -
ља де обра зов них
про гра ма и на сту па у
ме ди ји ма. Ства ра ње
за јед ни це зна ња је -
сте јед на од на ших
основ них ду жно сти
као ма тич ног му зе ја
Ре пу бли ке Ср би је за
не го ва ње кул ту ре се -
ћа ња на жр тве ге но -
ци да по чи ње ног над
Ср би ма, Ро ми ма и
Је вре ји ма и је дин -
стве не ин сти ту ци је
те вр сте у Ис точ ној
Евро пи. По себ но смо
по све ће ни ди ја ло гу
са они ма ко ји дру га -
чи је ми сле. Уко ли ко
же ли мо да на ста ви -
мо да жи ви мо као до -
бри су се ди или у ок-
ви ру ши рих ин те гра -
ци ја, ну жно је да до -
ђе мо до за јед нич ке
спо зна је за што се до -
го дио Ја се но вац и ко -
је нам је све тра гич не
по сле ди це оста вио.
Као што је у ви ше на -
вра та го во рио па три -
јарх Пор фи ри је,
упра во Ја се но вац
тре ба да бу де ме сто

по ми ре ња Ср ба и Хр ва та. Да на шње ге не -
ра ци је не ма ју од го вор ност за зло ко је се
до го ди ло од 1941. до 1945, али и те ка ко
мо гу би ти од го вор не за из вр та ње чи ње ни -
ца, не ги ра ње зло чи на или њи хо во ми ни -
ми зи ра ње.

Ка да се го во ри о кул ту ри се ћа ња,
ути сак је да је раз до бље на кон Дру гог
свет ског ра та ду го би ло оп те ре ће но
бре ме ном иде о ло ги је? 

Ан ти фа ши зам је ци ви ли за циј ско опре -
де ље ње срп ског на ро да. То је вред но сни
суд и опре де ље ње, а не иде о ло ги ја. На ро -
чи то не екс клу зив но ле ви чар ска. Наш про -
блем је што смо са со ци ја ли змом од ба ци -
ли и ан ти фа ши зам, не сум њи во по зи тив ну
исто риј ску те ко ви ну. Дру ги су је пак при гр -
ли ли са оду ше вље њем до те ме ре да је
пре ми јер Плен ко вић по во дом обе ле жа ва -
ња 80 го ди на устан ка из ја вио ка ко је хр -
ват ски на род дао зна ча јан до при нос по бе -
ди над фа ши змом. Ми смо као му зеј ре а -
го ва ли отво ре ним пи смом, по звав ши га да
нас упу ти у чи ње ни це ко је нам ни су по зна -
те. Ујед но смо га под се ти ли на то да ни је
по сто јао хр ват ски, већ ју го сло вен ски ан ти -
фа ши стич ки и осло бо ди лач ки ору жа ни по -
крет у ко ме су при пад ни ци хр ват ског на ро -
да, на су прот Ср би ма, чи ни ли ма њи део, те
да је је ди ни аутен тич ни хр ват ски по крет
ору жа ни по крет у Дру гом свет ском ра ту

био онај уста шки. Исти на је сте да је тај по -
крет дао зна ча јан до при нос у Дру гом свет -
ском ра ту, али ја ча њу на ци зма и фа ши -
зма.

На по чет ку сте по ме ну ли ини ци ја ти -
ву Му зе ја жр та ва ге но ци да у ве зи са ор -
га ни зо ва ним школ ским по се та ма бо ји -
шти ма и ме сти ма стра да ња срп ског,
ром ског, је вреј ског и дру гих на ро да у
Дру гом свет ском ра ту. Ко ји су не за о би -
ла зни то по ни ми на тој ма пи? 

На ши рем, ју го сло вен ском про сто ру,
уни вер зал ни сим бол стра да ња је без ди -
ле ме Ја се но вац. У Ср би ји, то је стра ти ште
у Ја јин ци ма. За тим Ка ди ња ча, Бу бањ,
Сло бо ди ште, Ја бу ка код Пан че ва, гро бље
стре ља них у Кра ље ву... Шу ма ри це су при -
мер до бре прак се кон ти ну и ра ног се ћа ња,
за хва љу ју ћи, из ме ђу оста лог, „Кр ва вој бај -
ци” Де сан ке Мак си мо вић и ам бле ма тич -
ном спо ме ни ку Ми о дра га Жив ко ви ћа.
Овом при ли ком бих на гла сио и то да је,
има ју ћи у ви ду иза зо ве с ко ји ма се су о ча -
ва мо као др жа ва и дру штво, ну жно да нај -
пре де фи ни ше мо по ли ти ку пам ће ња. Из
ње про ис ти че кул ту ра се ћа ња јер не мо -
же мо не го ва ти се ћа ње на оно о че му не -
до вољ но или ни шта не зна мо. Узми те, на
при мер, Бит ку на Ко за ри, чи ју осам де се -
то го ди шњи цу упра во обе ле жа ва мо. Ова
епо пе ја је у ши рем срп ском ет нич ком кор -
пу су го то во пот пу но за бо ра вље на, а реч је
о мо жда и нај бли ста ви јем од је ку ви дов -
дан ске ети ке у 20. ве ку. Око 3.500 при пад -
ни ка На род но о сло бо ди лач ке вој ске и пар -
ти зан ских од ре да Ју го сла ви је, ма хом Ср -
ба, шти ти ло је 80.000 срп ских ци ви ла у
збе гу, бо ре ћи се про тив де се ти на хи ља да
до зу ба на о ру жа них и за зло де ла вр ло мо -
ти ви са них Не ма ца и хр ват ских и му сли -
ман ских уста ша. На са мој пла ни ни или ка -
сни је у си сте му кон цен тра ци о них и ло го ра
смр ти НДХ у Ја се нов цу, као и на дру гим гу -
би ли шти ма стра да ло је око 40.000 ци ви -
ла, ме ђу ко ји ма је би ло око 12.000 де це. О
том ужа сном зло чи ну Му зеј жр та ва ге но -
ци да при ре дио је из ло жбу ко ја је тре нут но
у Ме мо ри јал ном му зе ју на Мра ко ви ци, на
Ко за ри. У сеп тем бру ће ова по став ка с
мно штвом аутен тич них, по тре сних екс по -
на та би ти пред ста вље на и у Бе о гра ду.

Да ли ин тен зив но под се ћа ње на тра -
гич ну про шлост, ко ја је де це ни ја ма по -
ти ски ва на у за бо рав, мо же да раз го ри
мр жњу и же љу за осве том? 

На про тив, циљ је да се ин тен зи ви ра са -
о се ћа ње, са пат ни штво, да се про бу ди
свест да тра ге ди је ко је су се до го ди ле срп -
ском на ро ду не сме ју ни ка да и ни ко ме да
се по но ве. Рет ки су на ро ди ко ји ма је исто -
ри ја по ве ри ла ми си ју да, све до че ћи о вла -
сти том стра да њу, исто вре ме но по све до че
о уни вер зал ном стра да њу људ ског би ћа у
дра ма тич ним раз до бљи ма по ве сти. На тај
исто риј ски и ци ви ли за циј ски зов не сме мо
да се оглу ши мо. И дру го, не ма ње ва жно,
са мо на о ру жа ни зна њем о про шло сти, мо -
же мо да на нај це лис ход ни ји на чин од го во -
ри мо свим иден ти тет ским и ге о стра те -
шким иза зо ви ма с ко ји ма смо су о че ни. Без
истин ског уте ме ље на у објек тив ном по -
зна ва њу про шло сти и соп стве ном иден ти -
те ту би ће мо ни шта дру го до без о блич на,
обез ли че на аморф на ма са по год на за раз -
ли чи те по ку ша је иден ти тет ских и дру гих
(пре)об ли ко ва ња. Дар ко Пе јо вић

Из вор: По ли ти ка
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Зло де ла хр ват ских уста ша у Ја се нов цу



В
ра ћа мо се истим пу тем у Пре ше во.
Опет ни ко га ни смо сре ли ни ви де ли.
На над во жња ку код Чу кар ке пре ла зи -

мо ма ги страл ни пут и  кре ће мо пре ма се -
ве ру. По сле де се так ми ну та сти же мо у
шип тар ско се ло Ре љан ко је је уда ље но
око осам ки ло ме та ра од др жав не гра ни це.
Ју жно од се ла су по ло жа ји  Бри гад не ар -
ти ље риј ске гру пе „7“. Ко манд но ме сто ди -
ви зи о на је у бли зи ни се о ске шко ле. Од би -
јам да идем на Ко манд но ме сто, већ про -
ду жа вам на ва тре ни по ло жај Ха у бич ког
ди ви зи о на 122 мм. 

На по ло жа ју Бри гад не ар ти ље риј ске
гру пе „7“ су са мо основ на ору ђа. За кло ни
су од лич но из ра ђе ни. Скло ни шта за људ -
ство и му ни ци ју су из ра ђе на по про пи су и
са си гур ном по крив ком од бал ва на и ар -
ми ра но-бе тон ских гре ди ца. У до са да -
шњим деј стви ма НА ТО ни је га ђао по ло жа -
је овог ди ви зи о на, али је у не по сред ној
бли зи ни уни штен ра дио и те ле ви зиј ски ре -
пе ти тор. Ју жни је од ва тре них по ло жа ја
Бри гад не ар ти ље риј ске гру пе „78“ за ро -
бље ни су вој ни ци НА ТО-а. Ве ро ват но је
по зна то да се ту на ла зи ар ти ље ри ја. Упо -
зо ра вам Ни ко ли ћа на то, а по себ но ко ман -
дан та Бри га де и Ди ви зи о на. Иза ва тре них
по ло жа ја је ша тор, уко пан у зе мљу и до -
бро ма ски ран. Ко ман дант пу ков ник Ла за -
ре вић и на чел ник ар ти ље ри је Ни шког кор -
пу са ре фе ри шу о Пла ну деј ства ар ти ље -
ри је, Бри гад не ар ти ље риј ске гру пе и 78.
мо то ри зо ва не бри га де. Не мам при мед бе
на њи хо во из ла га ње. Упо зо ра вам да ша -
тор ни је до бро ре ше ње за скла ња ње људ -
ства у слу ча ју опа сно сти и да тре ба из ра -
ди тип ско скло ни ште за 10 вој ни ка.

Ко ман дант Бри га де, пу ков ник Ла за ре -
вић, пред ла же да оде мо до ре пе ти то ра на
објек ту Ву чи ји ка мен (тт. 805) са ко га се ви -
де по ло жа ји Пр вог мо то ри зо ва ног ба та љо -
на 78. мо то ри зо ва не бри га де и 135. од ре -
да 135. пе ша диј ске бри га де. 

Од бра на Пчињ ског прав ца
Кре ће мо се уз пут ко ји је под ве ли ким

на ги бом. Зе мљи ште је от кри ве но и не пру -
жа мо гућ ност ма ски ра ња. За у ста вља мо се
на око 150 ме та ра од по ру ше ног ре пе ти то -
ра. Пу ков ник Ла за ре вић вр ши ге о граф ску
ори јен та ци ју. По ка зу је ре јон од бра не Ба -
та љо на са пред њим кра јем од бра не на ју -
жним па ди на ма пла ни не Ко зјак, ме сто где
су за ро бље ни вој ни ци НА ТО-а, и по ло жа је
од бра не Од ре да у ре јо ну Ма на сти ра Про -
хор Пчињ ски. Ове је ди ни це бра не пра вац
ко ји, пре ко Ма на сти ра Про хор Пчињ ски и
се ла Пет ка из во ди на ма ги страл ни пут Бу -
ја но вац–Вра ње, код се ла Ри сто вац. 

Слу шам пу ков ни ка Ла за ре ви ћа и при се -
ћам се да сам још у Ко манд но-штаб ној
шко ли так ти ке учио о зна ча ју тог прав ца. У
слу ча ју про до ра агре со ра на том прав цу,
ком про ми ту је се од бра на на Вар дар -
ско–мо рав ском прав цу  ко ји са да бра не
глав не сна ге 78. мо то ри зо ва не бри га де.
Због то га је од пре суд ног зна ча ја да овај
ба та љон, а по себ но 135. од ред, успе шно
бра не Пчињ ски пра вац.

Са ове рад не тач ке од ла зи мо на три го -
но ме тар 805, где се на ла зи по ру ше ни ан -
тен ски стуб. Ни сам знао раз лог до ла ска на
ово ме сто  јер смо са прет ход не тач ке ви -
де ли све што нас је ин те ре со ва ло. Ко ман -
дант Бри га де,  пу ков ник Ла за ре вић, по ка -
зу је не ек спло ди ра но зр но, пу ње но оси ро -
ма ше ним ура ни ју мом, и ка же: „Ово је ло -
ка ци ја  где је НА ТО пр ви пут од по чет ка

агре си је упо тре био ову му ни ци ју“. 
Гле дам у оште ће но зр но ко је је нај ве ро -

ват ни је ри ко ше ти ра ло од сте не  и па ло 20
ме та ра од ан тен ског сту ба. На зе мљи ис -
под ње га не ма „лев ка’’ од уда ра. Ми ло ван
Дре цун пи та да ли је не ко до нео про јек тил
на ово ме сто. 

„Не, та ко смо га за те кли ка да смо до шли
ов де“, од го ва ра пу ков ник Ла за ре вић.

По ку ша вам да раз у мем због че га је НА -
ТО овом вр стом за бра ње не му ни ци је га -
ђао бр до на ко ме се на ла зи ан тен ски стуб.
Не рас пр сну то зр но ка ли бра 30 мм, те жи -
не око 300 гра ма, ле жи ис пред нас на уда -
ље њу од око 1,5 ме тар. Но ви нар Дре цун,
ко ји да је упут ство Ма го чи ју ка ко да сни ми
про јек тил, ко мен та ри ше да Аме ри кан ци
ову му ни ци ју ни су упо тре би ли ов де без
раз ло га.

„То вам је од ма зда за за ро бље не вој ни -
ке. Она се ис па љу је из то па 30 мм ‘Вул -
кан’, из ави о на А-10. Ко ри сти за га ђа ње
тен ко ва и оклоп них тран спор те ра, а не бр -
да“, ре као је и пи тао: „Ни је ми ја сно шта
ми тра жи мо ов де. Љу ди, ово зр но је ра ди -
о ак тив но“.

Тек та да схва там где се на ла зи мо. Дре -
цун је у пра ву. До шли смо у не по сред ни
кон такт са про јек ти лом од оси ро ма ше ног
ура ни ју ма. На ла зи мо се у зо ни ра ди о ак -
тив ног зра че ња. На ре ђу јем да од мах на -
пу сти мо ову по зи ци ју. Уз пут на ре ђу јем Ни -
ко ли ћу да про ве ри ко ли ко је љу ди би ло у
кон так ту са про јек ти лом и да пре ду зме по -
треб не ме ре да се пре гле да ју. 

Док смо си ла зи ли низ па ди ну, до го во рио
сам  се са Дре цу ном да што пре на пра ви
при лог о упо тре би ра ди о ак тив не му ни ци -

је, као до каз да је НА ТО ко ри сти,  и да на -
гла си ка кве по сле ди це има по око ли ну и
здра вље љу ди. 

„Твој при лог тре ба да бу де и аларм да
НА ТО ко ри сти за бра ње на сред ства, а и да
при пад ни ке ВЈ и ста нов ни штво упо зо ри на
опа сно сти ко ја им пре ти.“

Дре цун тра жи и до би ја до зво лу да од -
мах кре не у Вра ње. Ка жем, док од ла зи, да
оче ку јем да ће на пра ви ти до бар при лог,
јер је вр стан но ви нар и рат ни из ве штач.

Док пу ту је мо пре ма Вра њу раз го ва рам
са Ни ко ли ћем. Пи там ко је пред ло жио и да
ли је уоп ште би ло по треб но да се то ли ко
при бли жи мо ме сту на ко ме је ави ја ци ја
деј ство ва ла ра ди о ак тив ном му ни ци јом.
Ни ко лић ми сли да ни је би ло ци ља но и де -
си ло се спон та но. За кљу чу јем да је бес -
пред мет но рас пра вља ти о то ме, ка да ће у
овом пр ља вом ра ту НА ТО си гур но деј ство -
ва ти овом му ни ци јом и по дру гим ре јо ни -
ма, не во де ћи ра чу на о по сле ди ца ма.

На ре ђу јем да се од мах ан га жу ју све је -
ди ни це АБ ХО у от кри ва њу и от кла ња њу
по сле ди ца упо тре бе ра до ак тив не  и хе миј -
ске му ни ци је.

Ка ко то ра де Ван да ли
На ула зу у Вра ње пред ла жем да оби ђе -

мо Ка сар ну „1.000 ка пла ра“ ко ју је НА ТО
бом бар до вао пре не ки дан. На ула зу не ко -
ли ко вој ни ка из је ди ни це ко ја обез бе ђу је
Ка сар ну се ди  у скло ни шти ма. У Ка сар ни
стра шан при зор. Јед на од нај леп ших згра -
да, стам бе ни обје кат ве ли чи не пре ко
7.000 м2, сав је у ру ше ви на ма. Кра тер,
преч ни ка 30-40 ме та ра и ду би не око 20 ме -
та ра, на ла зи се на про сто ру ис пред по ру -
ше не згра де. До по ло ви не је ис пу њен во -
дом. На све стра не у Ка сар ни и око ње ле -
же раз ба ца ни де ло ви по ру ше них згра да и
згу жва ни лим. Не мо же се про ћи од бе тон -
ских бло ко ва, ар ма ту ре и дру гог гра ђе вин -
ског ма те ри ја ла. 

У преч ни ку од 200 ме та ра раз ба ца ни су
па пи ри и кан це ла риј ски ин вен тар. Муч но
ми је да гле дам. Знам ка ко је ова згра да
из гле да ла пре не го што је по ру ше на. Би ла
је нај леп ша згра да у Вра њу и има ла је ар -
хи тек тон ску вред ност. На пу шта мо Ка сар -
ну и кре ће мо пре ма ма ги страл ном пу ту.
Про ла зи мо по ред згра де „Јум ка“ ко ја штр -
чи у не бо и иза зи ва ави ја ци ју. Ни ко лић
пред ла же да на крат ко свра ти мо код ди -
рек то ра Ја њи ћа. За ти че мо га у при зем ној
згра ди фа бри ке  где се скло нио из кан це -
ла ри је ко ја је на вр ху згра де. Из не на ђен је
што нас ви ди. Док пи је мо ка фу и со ко ве,
об ја шња ва да фа бри ка „Јум ко“ ра ди пу -
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ним ка па ци те том и то на про из вод њи уни -
фор ме за вој ску, МУП и за не мач ку ар ми ју.
Ни сам знао да ова по зна та фа бри ка тек сти -
ла  про из во ди уни фор ме и за Нем це. Ја сно
ми је за што ави ја ци ја до са да ни је бом бар -
до ва ла фа бри ку. Ја њић об ја шња ва да су то
уго во ре не оба ве зе од пре агре си је и да он
мо ра да ис по шту је ро ко ве.

Спре ма ли смо се да кре не мо, ка да су ко -
но ба ри до не ли хра ну. Не од би ја мо ру чак.

У 19.00 ча со ва кре ће мо из „Јум ка“. Ко -
ман дан ти ма и ор га ни ма Ко ман де 78. мо -
то ри зо ва не бри га де ода јем при зна ње за
ста ње ко је сам за те као у је ди ни ца ма и
обе ћа вам да ћу их убр зо по но во оби ћи.

Од лу чу јем да се по но ћи не вра ћам на
Ко смет и да про ду жим за Ниш. 

Са Ни ко ли ћем пу ту јем до Вла ди чи ног
Ха на где се на ла зи ИКМ Ни шког кор пу са.
По здра вљам Ни ко ли ћа и са ге не ра лом
Ђа ко ви ћем про ду жа вам за Ниш.

Док се во зи мо,  раз ми шљам да је вре ме
да  по сле је да на ест да на агре си је  одр жим
са ста нак са ко ман дан ти ма рат них је ди ни -
ца. Са оп шта вам пред лог ге не ра лу Ђа ко -
ви ћу и на ре ђу јем да до су тра раз ми сли о
ме сту и ор га ни за ци ји са стан ка. Ађу тант
Ми ле кић из ве шта ва ге не ра ле Ла за ре ви ћа
и Сто ји ми ро ви ћа да идем за Ниш и да Сто -
ји ми ро вић до мог до ла ска, при пре ми ин -
фор ма ци ју о до га ђа ји ма у је ди ни ца ма Ар -
ми је за тај дан. 

Код рас кр сни це за До ље вац, из прав ца
Про ку пља, чу ју се екс пло зи је и ви ди бље -
сак. Не где у том де лу  на ла зи се ре јон рас -
по ре да 352. ин жи ње риј ског пу ка Ни шког
кор пу са.

За вре ме пу то ва ња, са Ђа ко ви ћем раз -
ме њу јем ути ске о оно ме што смо ви де ли у
је ди ни ца ма Ни шког кор пу са. У Ниш сти же -
мо у 22.15 ча со ва. Код згра де Ко ман де
Тре ће ар ми је до че ку је нас па тро ла вој не
по ли ци је Тре ћег ба та љо на вој не по ли ци је
и во ди нас до основ не шко ле, у ули ци
Здрав ке Вуч ко вић, бли зу Ста рог гро бља.
Ту је сме ште на Опе ра тив на гру па Ко ман -
де Ар ми је. До че ку ју нас ге не рал Сто ји ми -
ро вић и по моћ ник за по за ди ну, ге не рал
Мла де но вић са са рад ни ци ма. 

У про сто ри ји за са стан ке на чел ник Шта -
ба Ар ми је на Пла ну гра да Ни ша, по ка зу је
на ко јим ме сти ма је рас по ре ђе на Ко ман да
Ар ми је и ка ко функ ци о ни ше рад и раз ме -
на ин фор ма ци ја у Ко ман ди.

Умо ран сам и пред ла жем да су тра са -
слу шам ре фе ри са ње ор га на Ко ман де. 

Деј ства не при ја тељ ске 
ави ја ци је
Ме ђу до ку мен ти ма ко ја ми је дао ге не -

рал Сто ји ми ро вић, ме ђу три де се так до ку -
ме на та, је „Ин фор ма ци ја о деј стви ма НА -

ТО ави ја ци је“. У то ку да на у 19.50 ча со ва
са три про јек ти ла сру шен је „Мост сло бо -
де“ из ме ђу Но вог Са да и Ка ме ни це. У бом -
бар до ва њу је по вре ђе но осам ци ви ла. У
19.58 ча со ва га ђа но је Ко манд но ме сто
Но во сад ског кор пу са на Фру шкој Го ри, а
код Сме де ре ва НА ТО ави ја ци ја је у 20.47
ча со ва из ба ци ва ла ра дио-ло ка то ре. Мост
„25. Мај“, на Ду на ву код Ило ка, оште ћен је
у бом бар до ва њу у 22.15 ча са. У 20.07 ча -
со ва бом бар до ва ни су Сур чин и Жар ко во.

У зо ни Тре ће ар ми је ави ја ци ја је у 20.59
ча со ва га ђа ла не и ден ти фи ко ва не ци ље ве
у ре јо ну  Про ку пља и по ло жа је 211. оклоп -
не бри га де у ре јо ну По ду је ва, без по сле -
ди ца. У ре јо ну се ла Ма гу ра, ју жно од Аеро -
дро ма „Сла ти на“ га ђа ни су ва тре ни по ло -
жа ји ла ке ар ти ље риј ске ба те ри је ПВО из
са ста ва 492. ва зду хо плов не ба зе, при че -
му је уни ште но са мо ход но лан сир но ору -
ђе са три ра ке те. У ре јо ну Гло гов ца га ђа ни
су по ло жа ји 15. оклоп не бри га де ју жно од
се ла Ко мо ра не, без по сле ди ца.

Оста ла до ку мен та би ла су на ре ђе ња.
Пр во, ,,На ре ђе ње о пре пот чи ња ва њу во -
да ви ше цев них ба ца ча ра ке та ‘Ор кан’ 38.
ар ти ље риј ско-ра кет не бри га де Пр ве ар -
ми је“ са два бор бе на ком пле та ра ке та. Ге -
не рал Сто ји ми ро вић пот пи сао је на ре ђе -
ње ко јим је ре гу ли са но да се до во ђе ње
ове је ди ни це из вр ши до 20.00 ча со ва 4.
апри ла 1999. го ди не, да ће се ова је ди ни -
ца ко ри сти ти по од лу ци ШВК, на пред лог
Ко ман де Тре ће ар ми је, за га ђа ње ци ље -
ва, у скла ду са так тич ко-тех нич ким мо гућ -
но сти ма и рен та бил но сти ци ља.

Дру го на ре ђе ње од но си се на при ме ну
про пи са Ме ђу на род ног рат ног пра ва и по -
сту па њу са при пад ни ци ма не при ја тељ -
ских ору жа них сна га ко ји се пре да ју, са за -
ро бље ни ма у бор би и ра ње ним и бо ле -
сним.

На ре ђе њем Тре ће ар ми је стр. пов. бр
3204-10, од 3. апри ла 1999. го ди не, ре гу -
ли са но је по сту па ње ор га на без бед но сти
и вој не по ли ци је пре ма пре кр ши о ци ма на -
ре ђе ња.

На ре ђе њем Тре ће ар ми је стр. пов. бр
3110-35 ре гу ли са но је из вр ше ње де ли мич -
не мо би ли за ци је 354. од ре да 354. пе ша -
диј ске бри га де из Ни шког кор пу су и 175.
од ре да 175. пе ша диј ске бри га да, са по чет -
ком у 6.00 ча со ва 4. апри ла 1999. го ди не.

На ре ђе њем Ис ту ре ног ко манд ног ме ста
„3“, стр. пов. бр. 872-59/1 од 3. апри ла
1999. го ди не на ре ђе но је прет по чи ња ва -
ње ба те ри је „Огањ“ из 203. ме шо ви те ар -
ти ље риј ске бри га де Тре ће ар ми је. До во -
ђе ње у ре јон рас по ре да прав цем Ле ско -
вац–До ље вац–Про ку пље–По ду је во–При -
шти на–Ли пљан до 18.00 ча со ва 4. апри ла
1999. го ди не.

Ме ђу до ку мен ти ма су и из ве шта ји и упо -

зо ре ња, и то: „Из ве штај о упу ћи ва њу 362
до бро вољ ца  из Бе о гра да у је ди ни це Тре -
ће ар ми је“, без на ја ве – по сле раз го во ра
са њи ма и упо зна ва ња са за да ци ма је ди -
ни ца При штин ског кор пу са; 56 је од мах
вра ће но за Бе о град; „Из ве штај о план ском
до во ђе њу Сед ме пе ша диј ске бри га де на
Ко со во и Ме то хи ју“; „Из ве штај о пре у зи ма -
њу обје ка та и ка сар не од је ди ни ца 211.
оклоп не бри га де“ од стра не Вој ног окру га
Ниш у ци љу фи зич ког обез бе ђе ња; „Упо -
зо ре ње о на ја ви да ће НА ТО у на ред ним
да ни ма ин тен зив но ко ри сти ти ави он А-10
за га ђа ње оклоп но-ме ха ни зо ва них је ди ни -
ца на Ко со ву и Ме то хи ји“.

Ко ман да При штин ског кор пу са из ве сти -
ла: да је за вр ше но пре гру пи са ва ње је ди -
ни ца за из во ђе ње про тив те ро ри стич ке ак -
ци је „Ја бла ни ца“; да је за вр ше но прет пот -
чи ња ва ње и раз вој 37. мо то ри зо ва не бри -
га де на про сто ру Дре ни це; да је деј ством
ар ти ље риј ско-ра кет них је ди ни ца ПВО КУБ
обо ре на јед на кр ста ре ћа ра ке та и по го ђен
ави он ко ји је екс пло ди рао из над Те то ва. 

Глав на ин спек ци ја 
на пр вој ли ни ји
По ред по ме ну тих ин фор ма ци ја, ге не рал

Сто ји ми ро вић ме је ин фор ми сао да је
ШВК на ре дио Глав ној ин спек ци ји ВЈ да из -
вр ши кон тро лу је ди ни ца Тре ће ар ми је, са
ци љем са гле да ва ња ста ња и пру жа ња по -
мо ћи у је ди ни ца ма Ар ми је и от кла ња њу
евен ту ал них сла бо сти.

При јат но сам из не на ђен овом од лу ком
да Глав на ин спек ци ја ВЈ до ђе на Ко смет и
југ Ср би је да про ве ри  бор бе ну го то вост је -
ди ни ца и да на те ре ну до жи ве ам би јент
ра та, а не да из Бе о гра да ша ље упо зо ре -
ња.

За ни мао ме је Дре цу нов при лог у Днев -
ни ку РТС-а о упо тре би му ни ци је са оси ро -
ма ше ним ура ни ју мом. Ме ђу тим, Сто ји ми -
ро вић ми ка же да тај при лог ни је еми то ван
ни на јед ној те ле ви зи ји. Био сам из не на -
ђен. То је би ла при ли ка да се на по чет ку
агре си је от кри је исти на о кр ше њу пра ви ла
ра то ва ња ко је чи ни агре сор. За пи су јем у
бе ле жни цу да су тра раз го ва рам са на чел -
ни ком ГШ ВЈ,  ге не рал-пу ков ни ком Ој да -
ни ћем, у ве зи са овим о при ло гом и о Ди -
рек ти ви за од бра ну, ко ју још ни смо до би -
ли.

Од ла зим у Ни шку Ба њу, у хо тел „Тер ме“,
где је  на чел ник Шта ба Ар ми је од ре дио да
бо ра вим ка да сам у Ни шу. Хо тел је из дво -
јен од ко млек са хо те ла и ви ше ли чи на ку -
ћу. Пре не го што сам за спао, пре гле дам
бор бе ни из ве штај ко ји је Ко ман да Тре ће
ар ми је по сла ла ШВК, за 3. април 1999. го -
ди не. По ред већ по зна тих ин фор ма ци ја,
ви дим да до сла ња овог у Ко ман ду Ар ми је
ни су сти гли  бор бе ни из ве шта ји из При -
штин ског кор пу са, 202. по за дин ске ба зе и
Вој ног окру га При шти на.

У то ку да на ни је би ло по ги ну лих и ра ње -
них при пад ни ка Ар ми је.

У 8.05 ча со ва сти жем на Ко манд но ме -
сто Тре ће ар ми је. До че ку ју ме ге не ра ли
Сто ји ми ро вић, Ђа ко вић и Мла де но вић. У
шко ли не ма уче ни ка. Ка жем Сто ји ми ро ви -
ћу да ни је до бро што је део Ко ман де Ар -
ми је сме штен у шко ли и да ће мо ра ти да
про ме ни ло ка ци ју. Не би би ло до бро да
због Вој ске ави ја ци ја га ђа шко ле. Пре ре -
фе ри са ња пре гле дам по шту ко ја је при -
спе ла у то ку но ћи.

На сто лу фа сци кла пу на до ку ме на та.
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На мети НАТО-а били су цивилни објекти у Приштини



Тра жим из ве штај о ак тив но сти ави ја ци је
3/4. апри ла 1999. го ди не. У 2.00 ча со ва са
два про јек ти ла га ђа на је ка сар на 52. ме -
шо ви те ар ти ље риј ске бри га де у цен тру
Гњи ла на. Уни ште на је ра ди о ни ца и при чи -
ње на ве ли ка ма те ри јал на ште та. Људ ских
жр та ва ни је би ло. Је дан од про јек ти ла по -
го дио је објек те Рад не ор га ни за ци је „Би -
нач ка Мо ра ва“, у бли зи ни ка сар не. У 3.15
ча со ва у Гњи ла ну је бом бар до ва на фа -
бри ка „16. Но вем бар“, у при град ском де лу,
и Рад на ор га ни за ци ја „Ко смет пре воз“.
При чи ње на је ве ли ка ма те ри јал на ште та.
Не ма по да та ка о дру гим по сле ди ца ма. У
вре ме ну од 4.43 ча са ави ја ци ја је бом бар -
до ва ла не и ден ти фи ко ва не ци ље ве у ши -
рем ре јо ну Ни ша. По сле ди це ни су по зна -
те. Ре ги стро ва на је и по ја ча на ак тив ност
ави ја ци је на прав цу Ниш–Алек си нац.

У то ку но ћи у ре јо ну Кли не ави ја ци ја је
деј ство ва ла по је ди ни ца ма Дру гог ди ви зи -
о на 230. са мо ход ног ра кет ног пу ка ПВО и
уни шти ла са мо ход но лан сир но ору ђе, три
ра ке те и два мо тор на во зи ла.

Ко ман да При штин ског кор пу са у сво јој
Ин фор ма ци ји на во ди да је у то ку но ћи НА -
ТО вр шио ин тен зив но елек трон ско осма -
тра ње, при че му су от кри ве не по зи ци је по -
је ди них ору ђа и ма њих је ди ни ца. Про ве -
ром је утвр ђе но да је НА ТО от крио ви ше -
цев не ба ца че ра ке та у ре јо ну се ла Го пла,
65 ме та ра од пру ге. Упо зо ре њем је по твр -
ђе но да је ору ђе за и ста би ло ло ци ра но.

Кр ста ре ће ра ке те из Ја дра на
У „Ин фор ма ци ји о деј стви ма ави ја ци је

НА ТО-а“ у то ку но ћи ван зо не Тре ће ар ми -
је су по да ци о бом бар до ва њу Бе о гра да и
око ли не. У 3.20 ча со ва  јед на од ра ке та
екс пло ди ра ла је у ре јо ну Ка на ре вог бр да,
а ми нут ка сни је у Ка лу ђе ри ци. Нај ја чи на -
па ди ави ја ци је усле ди ли су од 4.35 ча со -
ва. Бом бар до ва ни су То пла на на Но вом
Бе о гра ду, ре јо ни око Ри то пе ка, Ра ко ви це
и Ава ле, ма га ци ни у Срем чи ци и ра фи не -
ри ја наф те у Пан че ву. У 4.47 ча со ва бом -
бар до ва на је Ко ман да и Ка сар на Кор пу са
спе ци јал них је ди ни ца и Гар диј ске бри га де
на Де ди њу и Ин сти тут без бед но сти на Ба -
њи ци, у не по сред ној бли зи ни Вој но ме ди -
цин ске ака де ми је. Три ми ну та ка сни је, у
4.50 ча со ва, по го ђе но је скла ди ште „Ју го -
пе тро ла“ код Остру жни це, а у 4.55 ча со ва
по но во су га ђа ни ци вил ни ци ље ви на Но -
вом Бе о гра ду. 

На те ри то ри ји Ср би је НА ТО ави ја ци ја
је га ђа ла скла ди шта го ри ва ВЈ код Бо гу -
тов ца, а у 3.23 ча са фа бри ке „Сло бо да“ у
Чач ку и Лу ча ни ма. У 3.47 ча со ва  по но -
вљен је на пад на Ча чак и око ли ну, у ко ме
је на ша ПВО по го ди ла агре сор ски ави он,
ко ји је од ле тео пре ма Бо сни. На Фру шкој
го ри га ђа но је Ко манд но ме сто Но во сад -
ског кор пу са.

У ин фор ма ци ји је по да так да је НА ТО из
ре јо на Ју жног Ја дра на ис па лио 20 кр ста -
ре ћих ра ке та и да је у на па ди ма на СР Ју -
го сла ви ју ис кљу чи во уче ство ва ла бор бе -
на ави ја ци ја САД, ави о ни ма Ф-11, Ф-15 и
Ф-16. 

Пен та гон је на ја вио да ће због по вољ -
них ме те о ро ло шких усло ва НА ТО про ши -
ри ти ли сту ци ље ва на ва жне објек те и ко -
му ни ка ци је ра ди пре се ца ња ло ги стич ке
по др шке ВЈ, по себ но пре ма Ко со ву и Ме -
то хи ји. Штаб Вр хов не ко ман де про це нио

је да ће се на про ши ре ној ли сти на ћи те -
ле ви зиј ски цен три, ин сти ту ци је ПТТ-а, ва -
жни вој ни објек ти, ме ђу ко ји ма и згра де
Са ве зног ми ни стар ства од бра не и ГШ ВЈ,
мо сто ви у Бе о гра ду, Но вом Са ду и објек ти
на глав ним пут ним и же ле знич ким са о бра -
ћај ни ца ма.

По сле ових ин фор ма ци ја  убе ђен сам
да НА ТО на ме ра ва да нас „раз би је“  и да
не ма на ме ре да об у ста ви деј ста ва.

Пре по ла ска на ре фе ри са ње, ге не рал-
ма јор Ђа ко вић ме за мо лио да пот пи шем
„На ре ђе ње – Упут ство о пред у зи ма њу ме -
ра у је ди ни ца ма Ар ми је по во дом на глог
по гор ша ња по ли тич ко-без бед но сне си ту а -
ци је у зо ни од го вор но сти“, стр. пов. бр.
872-66/1 од 4. апри ла 1999. го ди не. У 12
та ча ка  пред ви ђе не су ме ре кон тро ле ула -
ска свих ли ца у зо не од го вор но сти је ди ни -
ца, кон тро ла ко му ни ка ци ја и на се ље них
ме ста. Јед на од пред ви ђе них ме ра је ус -
по ста вља ње кон трол них пунк то ва на ко ји -
ма ће се вр ши ти де таљ на про ве ра иден -
ти те та свих ли ца, кон тро ла мо тор них во -
зи ла, пре трес пут ни ка и те ре та, про ве ра
вој них ко ло на и уво ђе ње по себ них до зво -
ла за ула зак и бо ра вак свих ли ца у зо на ма
бор бе них деј ста ва и на се ље ним ме сти ма.
Пред ви ђе на је и кон тро ла ула ска свих до -
ма ћих и стра них но ви на ра и за бра на ула -
ска у зо ну бор бе них деј ста ва свих ко ји не -
ма ју акре ди ти ве из да те од Упра ве за ин -
фор ми са ње и мо рал ГШ ВЈ. На ред бом је
пред ви ђе на са рад ња са МУП-ом, у ве зи са
кре та њем ци вил них ли ца и кон тро ла на се -
ље них ме ста у ци љу спре ча ва ња пљач ке
и обез бе ђе ња имо ви не гра ђа на и из да ва -
ња до зво ла за бо ра вак на Ко со ву и Ме то -
хи ји од стра не Ко ман де При штин ског кор -
пу са. У На ре ђе њу је при ме рак до зво ле за
бо ра вак у зо ни При штин ског кор пу са и за
на пу шта ње зо не бор бе них деј ста ва.

Ре фе ри са ње ге не ра лу 
Ој да ни ћу
На ре ђу јем ађу тан ту Ми ле ки ћу да ме по -

ве же са Ка би не том на чел ни ка ШВК, ге не -
рал-пу ков ни ка Ој да ни ћа. 

Пла ном ра да ко ман де, пр дви ђе на су и
пи та ња: (1) Ре фе ри са ње ор га на Ко ман де
Тре ће ар ми је, (2) Ана ли за пла на про тив -
те ро ри стич ке бор бе При штин ског кор пу са,
(3) Ана ли за Пла на про тив ва зду шне од -
бра не у зо ни Тре ће ар ми је, (4) Раз ма тра -
ње пред ло га за упо тре бу је ди ни ца ко ји ма
је оја ча на ар ми ја и (5) При пре ма ма те ри -
ја ла за са ста нак са рат ним ко ман дан ти ма. 

Пре по чет ка ре фе ри са ња са оп шта вам
од лу ку да ће се са ста нак са рат ним ко ман -
дан ти ма одр жа ти 5. апри ла 1999. го ди не
на По моћ ном ко манд ном ме сту «3» у Про -
лом Ба њи и да то мо ра да оста не стро го
чу ва на тај на. На ре ђу јем ге не ра лу Ђа ко ви -
ћу да на пи ше на ред бу. 

Пр ви ре фе ри ше на чел ник Шта ба Ар ми -
је о до са да шњем деј ству агре со ра. Го во -
ри да је НА ТО, уме сто на ја вље не „блиц-
криг“ кам па ње, ушао у тре ћу фа зу агре си -
је. На ста вља са уда ри ма из ва зду шног
про сто ра и са дис тан це. По сле деј ства по
вој ним објек ти ма и је ди ни ца ма Ар ми је и
објек ти ма при вред не ин фра струк ту ре,
пре ла зи на ма сов но уни шта ва ње ци вил -
них обје ка та, на се ље них ме ста, фа бри ка,
енер гет ских по стро је ња, мо сто ва, цен та ра
ве зе и ПТТ-а, вер ских обје ка та и ма на сти -
ра. На ме ра је „изо ла ци ја бо ји шта“ и уни -
ште ње све га што се кре ће и што се ко ри -
сти за жи вот љу ди. Циљ агре си је је исти:

раз би ја ње и уни ште ње ВЈ, ра за ра ње при -
вре де, по ни же ње срп ског на ро да и зах тев
да др жав но ру ко вод ство при хва ти до ла зак
стра них вој них тру па, од но сно НА ТО-а  пр -
во на Ко со во и Ме то хи ју, а за тим у Ср би ју.
Ме ђу тим, на гла ша ва: „Наш на род, др жав -
но ру ко вод ство, ВЈ и све оста ле од брам -
бе не струк ту ре по ка зу ју не ви ђе ни хе ро и -
зам. Пре ма оце ни др жав ног и вој ног вр ха,
по себ но су се ис та кле је ди ни це Тре ће ар -
ми је и При штин ског кор пу са“.

Ге не рал Сто ји ми ро вић за мо лио је да
про чи та текст из Ин фор ма ци је ин фор ма -
тив не слу жбе Шта ба Вр хов не ко ман де, ко -
ју је пре нео Тан југ: 

„Бес осва ја ча, ко ји са ња о но вој свет ској
им пе ри ји, сва ким да ном на ра ста. Су прот -
но њи хо вим оче ки ва њи ма, срп ски и цр но -
гор ски на род, ни су под ле гли вар вар ској
ра кет но-бом бар дер ској ин ва зи ји. Гу би ци
ко је зли ков ци на но се на шој зе мљи ра сту,
од но се ћи у ру ше ви на ма и по жа ри ма мно -
га де ла, ко ја су ге не ра ци је ства ра ле у зно -
ју и од ри ца њу. На ша од луч ност да очу ва -
мо пра во на сло бо ду у са мо стал ној др жа -
ви, ти ме се са мо учвр шћу је. Не мо ћан да
нас са вла да, ку ка вич ком тех но ло ги јом
уби ја ња из да љи не, не при ја тељ при пре ма
но ву ва ри јан ту агре си је, ко ја ће ако не бу -
де осу је ће на, до не ти свим бал кан ским зе -
мља ма, још ма сов ни је кр во про ли ће. Од
из бе гли ца и ста нов ни ка Ал ба на ца, ко је је
бом бар до ва њем ис те рао из за ви ча ја, са -
мо зва ни свет ски жан дарм, ре гру ту је след -
бе ни ке ве ли ко ал бан ске уто пи је, на о ру жа -
ва их и об у ча ва за уло гу то пов ске хра не у
пла ни ра ној коп не ној ин ва зи ји, пре ко гра -
ни це СР Ју го сла ви је. Њи хо ве по ро ди це
пре у зи ма на при вре ме ни сме штај, док се
не при пре ме пси хо ло шки и вој но-ма те ри -
јал ни усло ви, за њи хов та ко зва ни ‘без бе -
дан по вра так’ на Ко со во и Ме то хи ју. На ја -
вљу је се да би тај та лас вра ћа ња из бе глих
Ал ба на ца, у за ви чај био пра ћен ору жа ним
сна га ма НА ТО, и ре ор га ни зо ва не ОВК. Са -
свим от кри ве на спре га вр ха САД са том
те ро ри стич ком ор га ни за ци јом, тре ба у но -
вој фа зи агре си је, да по ште ди аме рич ке,
бри тан ске и дру ге НА ТО осва ја че, од сла -
ња соп стве них вој ни ка, у крај ње ри зич ни и
са свим нео сно ва ни бал кан ски коп не ни
бој, а по нов но раз и гра ва ње про па ганд них
ма ни пу ла цја у свет ском јав ном мње њу, о
ет нич ком чи шће њу Ал ба на ца, и о пат ња -
ма са мо ал бан ских из бе гли ца, слу же пси -
хо ло шкој при пре ми за но ву фа зу агре си је.
Ти пла но ви пред ста вља ју још ду бљу,
смрт ну пат њу на ро ди ма овог ра њи вог де -
ла Евро пе. Ко ри шће ње из бе гли ца као жи -
вог шти та, пред ста вља не са мо но ву те -
шку по вре ду Ме ђу на род ног пра ва, већ и
увод у оп шту, ме ђу су сед ну кла ни цу, ме ђу
свим на ро ди ма ко је иде ја о ве ли кој Ал ба -
ни ји угро жа ва. Ако ва шинг тон ски ра то бор -
ни пре тен ден ти на вла да ви ну све том, очи -
глед но ни су ни шта на у чи ли, из свог ис ку -
ства са ав га ни стан ским та ли ба ни ма, па
са да на сто је да пре тво ре ју го и сточ ну
Евро пу у но во ма сов но рат но по при ште,
сва од го вор ност за по сле ди це, та квих под -
лих пла но ва, би ће на њи ма, и  они ма ко ји
при ста ју да се упрег ну у та ко ла. На ша од -
бра на не ће пре за ти од би ло ко је рас по ло -
жи ве мо гућ но сти, за за шти ту сво је др жа ве
и тла, на ко ме је већ ви ше пу та по ра зи ла
и ви ше стру ко над моћ ни је осва ја че.“

Ин фор ма ци ја је оста ви ла  сна жан ути -
сак на све нас. 

16Војни ветеран ЈУЛИ / АВГУСТ 2022.

ПОВОДИ



Г
е о по ли ти ком се не ре ша ва -
ју кључ на пи та ња, али се
без ње ни је дан до га ђај гло -

бал ног ка рак те ра не мо же раз -
у ме ти и ни је дан про блем раз -
ре ши ти. Иако je у ме ђу на род -
ним од но си ма ста ра прак са,
као (мла да) на у ка при сут на je
од кра ја 19. ве ка. За по зна ва -
ње осно ва ге о по ли ти ке код Ср -
ба за слу жни су Ми ло мир Сте -
пић, Ср ђан Пе ри шић и Ду шан
Про ро ко вић.

Те лу ло кра ти ја 
и та ла со кра ти ја 
Ру ски фи ло зоф и ге о по ли ти -

чар Алек сан дар Ду гин ис ти че
да је основ ни за кон ге о по ли ти -
ке ду а ли зам коп на и мо ра, и то
je кључ ни им пулс исто ри је - за -
кон двој но сти ци ви ли за ци ја.
По Ду ги ну, иг но ри са ње: тог за -
ко на смрт но je опа сно.

Ду а ли зам коп на и мо ра и из -
ра жа ва се кроз два пој ма: те лу -
ло кра ти ја (моћ по сред ством коп на) и та ла -
со кра ти ја (м по сред ством мо ра).

Ро до на чел ни ци кон ти нен тал не ге о по ли -
ти ке су Нем ци Карл Ха ус хо фер и Карл
Шмит, док је ро до на чел ник по мор ске ге о -
по ли ти ке бри тан ски ге о граф и ди пло ма та
Хак форд Ма кин дер.

Шмит је сре ди ном 20. ве ка те о риј ски де -
фи ни сао кључ не сим бо ле коп на и мо ра,
ко ји су се то ком исто ри је – од На по ле о но -
вих ра то ва, пре ко Дру гог свет ског ра та, па
до да нас – по твр ди ли као ства р ност. Твр -
дио је да коп но сим бо ли зу је ста тич ност,
про стра ност, а мо ре по кре тљи вост, при ла -
го дљи вост и ин ди ви ду а ли зам.

Уко ли ко би се ма те ри ја ли зо ва ла гра ни -
ца ових ци ви ли за ци ја, то би, по Ма кин де -
ро вом ми шље њу, зна чи ло да у Евро пи те -
ле у ло кра ти ја об у хва та про стор реч них
сли во ва Цр ве ног и Бал тич ког мо ра, а да
оста ли део при па да те ле со кра ти ји.

Хар тленд и Ри мленд
По Ма кин де ро вој те о ри ји цен трал ни

про стор Евро а зи је, ко ји он на зи ва Хар -
тлен дом, сре ди ште je не са мо коп не не ци -
ви ли за ци је не го и свет ске мо ћи. Он с бри -
тан ског та ла со крат ског ста но ви шта уоча -
ва ра њи вост овог про сто ра дуж пра ва ца
ко ји с евро а зиј ског обо да из во де у кон ти -
нен тал ну ду би ну. За то Ма кин дер ука зу је
на стал ну тен ден ци ју си ле ко ја вла да Хар -
тлен дом - a то je Ру си ја - да овла да и ње -
го вим обо дом.

Ни ко лас Спајк мен тај обод, ко јим вла да

ан гло а ме рич ки За пад, на зи ва Ри млен дом
и сма тра га кључ ним за оства ри ва ње гло -
бал не мо ћи. По Спајк ме но вој те о ри ји, по -
мор ске си ле на сто је да ши ре Ри мленд на
ра чун Хар тлен да и та ко по ти сну си лу ко ја
вла да Хар тлен дом ка ко би се она све ла на
ни во да ле ко ис под гло бал ног. Из прак се се
мо же за кљу чи ти да je де фан зи ва пре о вла -
да ва ла до са да шњим де ло ва њем си ле ко -
ја вла да Хар тлен дом, док je глав на осо бе -
ност по мор ске си ле ко ја вла да Ри млен дом
би ла - офан зи ва.  •

Са ни тар ни кор дон
Ма кин дер je, та ко ђе, тво рац и иде је о

там пон-зо ни или са ни тар ном кор до ну у

Ис точ ној Евро пи ко ји
спре ча ва ди рект ни кон -
такт две си ле, гло бал не
Ру си је и европ ске Не мач -
ке. To je, с та ла со крат ског
ста но ви шта, ва жно ра ди
оне мо гу ћа ва ња ства ра ња
је дин стве не коп не не си ле
у Евро пи, с јед не стра не,
те ра ди спре ча ва ња про -
до ра Ру си је на Бал кан и
из лаз на то пла мо ра, с
дру ге. Ова, ка ко је још на -
зи ва ју зо на ди ле ме, те о -
рет ски се про те за ла од
Бал ти ка до Сре до зе мља,
a у прак си je им пле мен ти -
ра на Вер сај ским ми ром за
Ви дов дан 1919. го ди не.
Про стор не ка да шње Кра -
ље ви не СХС, као и ка сни -
је со ци ја ли стич ке Ју го сла -
ви је, при па дао je са ни тар -
ном кор до ну и обе др жа ве
су ство ре не из тог раз ло га
- што по себ но ис ти че Ср

ђан Пе ри шић.
По сле не стан ка СССР-а фор ми ран je

но ви са ни тар ни кор дон, ко ји je До налд
Рам сфелд 2002. на звао Но ва Евро па, апо -
стро фи ра ју ћи да су зе мље Но ве Евро пе
пре све га са ве зни ци САД.

Бал кан ско 
пи та ње
Kao што Евро па пред ста вља по лу о стр -

во Евро а зи је, Бал кан je по лу о стр во Евро -
пе. Та ко je Бал кан no свом спе ци фич ном
по ло жа ју и сво је вр сни ма ли Хар тленд гло -
бал ног Хар тлен да, с на сто ја њем та ла со -
кра ти је да га пре тво ри ума ли Ри мленд
гло бал ног Ри млен да.

Ово ме тре ба до да ти још јед ну ва жну чи -
ње ни цу - да Ср би жи ве на про сто ру спе -
ци фич ног бал кан ског Хар тлен да, ко ји про -
у зро ку је кон стант но та ла со крат ско по ти -
ски ва ње Ср ба с при о бал ног ја дран ског
под руч ја, об ли ку ју ћи вре ме ном код њих
те лу ло крат ски ка рак тер.

Спајк мен je сма трао да je Бал кан по ље
над ме та ња те лу ло кра ти је и та ла со кра ти је
и да као сво је вр сни мо сто бран пред ста -
вља ва жан про стор са ко га по мор ске си ле
мо гу из вр ши ти кључ ни про дор у кон ти нен -
тал ну у уну тра шњост - пре ма Ру си ји.
Слич но je на кон Хлад ног ра та сма трао и
Збиг њев Бже жин ски, твр де ћи да Сје ди ње -
не Аме рич ке Др жа ве на Бал ка ну мо ра ју
има ти ап со лут ну пре власт и кон тро лу.
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Пише: 
Стевица С. Карапанџин, 

пуковник у пензији

Како се основе геополитике потврђују у ратној пракси

ЗАГРЉАЈ АНАКОНДЕ
Актуелна дешавања у свету, пре свега рату Украјини и све што je с њим у вези, пријем

Шведске и Финске у НАТО, али и дешавања на Балкану 1990-их година, могу се у потпуно-
сти схватити само познавањем теоријских основа геополитике, које се, изгледа, пред очима

светског јавног мњења већ готово два века у ратној пракси оживотворују и потврђују



ди ни без бед но сни фак тор у Евро пи.
При ли ком агре си је на Са ве зну Ре пу бли -

ку Ју го сла ви ју 1999. го ди не де мон стри ра -
не су спо соб но сти НА ТО-а у из во ђе њу
опе ра ци ја на ме та ња ми ра, кроз ан га жма -
не из ван соп стве не зо не од го вор но сти -
про тив но чла ну 5 осни вач ког ак та.

Ко ри сте ћи, из ме ђу ост и ис ку ства из
раз би-рас па да СФРЈ, Ду гин je по ну дио ге -
о по ли тич ку иде ју евро а зиј ства, и то у фор -
ми ком про ми сног ре ше ња, као за ме ну за
са ни тар ни кор дон - там пон ску та ла со крат -
ску тво ре ви ну. Дру гим ре чи ма, Ду гин се
за ла же за ве ли ку ис точ ну Евро пу, у чи јем
би са ста ву би ли и де ло ви ко ји су то ком
про те клог сто ле ћа при па да ли по ме ну тој
там пон-зо ни као што су Укра ји на, Бе ло ру -
си ја и Бал кан, јер, пo ње го вом ми шље њу,
у све ту по сто је два гло бал на по ла: евро а -
зиј ство и атлан ти зам.

Тро де це ниј ски пе ри од НА ТО до ми на ци -
је, као је ди не ве ли ке вој не си ле, ка рак те -
ри шу и пет та ла са ши ре ња Али јан се на ис -
ток. Пре ма Ду ги ну, то je пе ри од ко ји ће у
ге о по ли ти ци оста ти за бе ле жен као уни по -
лар ни мо ме нат и све ви ше ру ских, али и
ки не ских зва нич ни ка из но си исти став. У
ав гу сту 2008. го ди не Pусија je нео че ки ва -
но вој но ре а го ва ла у Гру зи ји и ге о по ли ти -
ча ри тај пе то днев ни рат на зи ва ју: за вр -
шет ком уни по лар ног мо мен та, док рат ко ји
се тре нут но во ди у Укра ји ни сма тра ју по -
чет ком ере мул ти по лар но сти.

`Ши ре ње аме рич ких 
вред но сти
Ме ђу тим, За пад ове тврд ње не при хва -

та. Та ко шеф Ко ми те та на чел ни ка шта бо -
ва Ору жа них сна га САД  ге не рал Марк Ми -

Сти сак зми је 
Ад ми рал Ме хен je, за ла жу ћи се за та ла -

со крат ску ори јен та ци ју Сје ди ње них Аме -
рич ких Др жа ва, раз ра дио Стра те ги ју ана -
кон де, по зна ту и под не фор мал ним на зи -
ви ма за гр љај, пе тља или сти сак зми је. Ко -
ри шће на je у Пр вом свет ском ра ту у по др -
шци Ан тан те по кре ту бе лих на пе ри фе ри -
ји Евро а зи је, као од го вор на скла па ње ми -
ра СССР-а с Не мач ком. У Дру гом свет ском
ра ту би ла je усме ре на про тив си ла Осо ви -
не и Ја па на.

Раз вој и до сти за ње гло бал ног ни воа
Стра те ги ја ана кон де до жи ве ла je то ком
Хлад ног ра та, ка да je угра ђе на у аме рич ка
стра те шка до ку мен та. Она да нас под ра зу -
ме ва ши ро ку ле пе зу ме ра бло ка де, об у зда -
ва ња, стра те шког ис цр пљи ва ња и гу ше ња
Ру си је у Хар тлен ду, ко је се спро во де кроз
про цес ко ји на зи ва мо хи брид ним ра том, са
свим дру гим аспек ти ма са вре ме них ра то ва,
од ко јих су ору жа ни по след ња ка ри ка у лан -
цу и је ди ни ја сно ви дљи ви.

У са вре ме ној прак си Стра те ги ја ана кон -
де по твр ђу је те о риј ске по став ке о ам би ци -
ја ма за пот пу но овла да ва ње на гло бал ном
ни воу. За гр љај ана кон де тре ба да се про -
те же од Па ци фи ка до Бли ског ис то ка, na
пре ко Ме ди те ра на, Сред ње Евро пе и Бал -
ти ка до крај њег се ве ра.

На то обе ћа ња
Не по сред но пред на пад Ру ске Фе де ра -

ци је на Укра ји ну ру ска стра на je сво је по -
те зе прав да ла, пре све га, де ша ва њи ма то -
ком про те кле три де це ни је, ко ри сте ћи их
као ар гу мен те за „спе ци јал ну вој ну опе ра -
ци ју“.

На кон по вла че ња ру ске ар ми је из Ис -
точ не Не мач ке, ру ше ња Бер лин ског зи да,
ује ди ње ња две Не мач ке и уки да ња Вар -
шав ског уго во ра, Ми ха и лу Гор ба чо ву je
обе ћа но да се НА ТО не ће ши ри ти на ис -
ток. Та ко ђе, на кон рас па да СССР-а до го -
во ре но je да Укра ји на бу де не ну кле ар на
зе мља, али и не у трал на.

Чи ње ни ца је да je Ру ска Фе де ра ци ја га -
ран то ва ла су ве ре ни тет Укра ји ни уко ли ко
се она ли ши ну кле ар ног оруж ја, што je Ук-
ра ји на и учи ни ла. Ме ђу тим, ру ска стра на
je то ком про те кле три де це ни је ис ти ца ла
и да су уки да њем Вар шав ског уго во ра
пре ста ли да по сто је раз ло зи за по сто ја ње
НА ТО-а као од брам бе ног са ве за, што им -
пли ци ра ру ски став да je са за вр шет ком
Хлад ног ра та НА ТО до био уло гу офан зив -
не вој не си ле та ла со кра ти је, чи ја je глав на
уло га овла да ва ње Ру си јом и при сва ја ње
ње них при род них ре сур са. Уко ли ко су ове
ру ске тврд ње тач не, он да то не би би ло
ни шта дру го не го им пле мен та ци ја прет -
ход но на ве де них те о риј ских осно ва ге о по -
ли ти ке, као што би би ла и чи ње ни ца да су
у про те кле три де це ни је сви ло кал ни ра -
то ви во ђе ни на обо ду Евро а зи је.

Евро а зиј ство 
и евро а тлан ти зам
Рас пад СФРЈ (Ми ло мир Сте пић га на -

зи ва раз би-рас па дом) де сио се у исто вре -
ме ка да и рас пад СССР-а. У бив шој СФРЈ
то ком 1991. и 1992. го ди не раз ра ђи ва не су
и у прак си спро во ђе не ме то де упра вља ња
кри зом, где je НА ТО пред ста вљан као је -

ли не спо ри да Ру си ја и Ки на, као две ве -
ли ке си ле, има ју зна чај. По ње го вом ми -
шље њу, са да се по ја ви ло не са мо ри вал -
ство ве ли ких си ла већ и ри зик од њи хо вих
ме ђу соб них ра то ва. За то ге не рал Ми ли из -
но си про це не да ће се аме рич ки мла ди на -
ра шта ји (ра ди се о ка де ти ма „Вест По ин та“
ко ји ма се обра тио) де це ни ја ма ба ви ти овим
иза зо вом. С дру ге стра не, он на гла ша ва и
да се не сме до зво ли ти да Ру си ја по бе ди у
„спе ци јал ној вој ној опе ра ци ји“, јер би ти ме
би ла сру ше на сва пра ви ла уста но вље на
на кон 1945. го ди не. Слич но го во ри и шеф
Пен та го на Лојд Остин, твр де ћи да се, без
об зи ра на ја ча ње Ру си је и Ки не, тим две ма
др жа ва ма не сме до зво ли ти ру ше ње свет -
ског по рет ка. Па жњу je при ву као и ад ми рал
Мат За блик, ко ман дант аме рич ке рат не
мор на ри це, не дав ном из ја вом да она јед но -
вре ме но мо же во ди ти два ве ли ка ра та. Да -
кле, гло ба ли стич ки За пад при зна је да он ви -
ше ни је је ди на су пер си ла, али и не од у ста је
од ши ре ња аме рич ких вред но сти, про кла -
мо ва них Стра те ги јом на ци о нал не без бед -
но сти САД.

Ру ски и ки не ски зва нич ни ци све че шће
ис ти чу не сла га ње са ста во ви ма ко ји до ла -
зе с уни по лар них по зи ци ја ко ји ма се про -
мо ви ше екс клу зив ност да при зва ни и ода -
бра ни ши ре сво је вред но сти. За го вор ни ци
мул ти по лар но сти ука зу ју на не при хва тљи -
вост не у ва жа ва ња кул ту ро ло шких, вер -
ских, тра ди ци о нал них, ан тро по ло шких, ге -
о граф ских и дру гих осо бе но сти остат ка
све та, ко ме се „ви ше вред но сти“ без у слов -
но на ме ћу. Kao од го вор на аме рич ко не -
при хва та ње, из ме ђу оста лог, и прин ци па
не де љи ве без бед но сти, про те клих де це -
ни ју и пo до шло je до убр за ног еко ном ског
раз во ја Ки не, као и вој ног раз во ја Ру си је,
ко ја je у пе ри о ду из ме ђу гру зиј ског и укра -
јин ског ра та раз ви ла хи пер со нич но оруж је
no че му je, за са да, без прем ца у све ту.

Укра ји на кao 
са ни тар ни кор дон 
Ши ре њем НА ТО-а Укра ји на je од За па да

озна че на као део са ни тар ног кор до на у ис -
точ ној Евро пи. Ње ним ула ском у НА ТО Ру -
си ја би из гу би ла стра те гиј ску ду би ну и,
што je нај ва жни је, би ло би joj угро же но из -
у зет но осе тљи во ју го за пад но кри ло.

У том кон тек сту тре ба по сма тра ти и бор -
бу за Укра ји ну кроз пуч из ве ден на ки јев -
ском Мај да ну по чет ком 2014. го ди не и на -
гли укра јин ски за о крет ка НА ТО-у. Уз то,
усле дио je про гон ру ско је зич ког ста нов ни -
штва, што je про у зро ко ва ло да се обла сти
До њец ка и Лу ган ска са мо про гла се за ре -
пу бли ке. Ру си ја je та да ре а го ва ла из не -
над но и без бор бе за у зе ла Крим. Глав ни
ар гу мент ру ске стра не био je вра ћа ње
Кри ма ма ти ци, али се ни ка ко не сме ју за -
по ста вља ти вој но стра те гиј ски раз ло зи за
овај ру ски по тез, јер ула ском Укра ји не у
НА ТО и гу бље њем Кри ма Ру си ја не би ви -
ше би ла ни ре ги о нал на си ла. На кон ни за
по ра за Ору жа них сна га Укра ји не у „ан ти -
те ро ри стич кој опе ра ци ји“ до шло je до пот -
пи си ва ња спо ра зу ма из Мин ска ко ји ма су
не при ја тељ ства де ли мич но убла же на и
при вре ме но од ло же на.

У Устав Укра ји не, ме ђу тим, уне та je од -
ред ба да je члан ство у НА ТО-у кључ но др -
жав но опре де ље ње. Ру ска стра на je про -
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те клих го ди на ви ше пу та упо зо ра ва ла на
ши ре ње НА ТО-а на ис ток, што je, пo њој,
прет ња гло бал ној без бед но сти ко ја мо ра
би ти не де љи ва. С ова квим ста во ви ма све
че шће на сту па и Ки на. Упо зо ре ње Вла ди -
ми ра Пу ти на на Мин хен ској кон фе рен ци ји
про шле го ди не пред ста вља ло je ру ску цр -
ве ну ли ни ју. Не по што ва ње Мин ских спо ра -
зу ма и не при хва та ње ру ских зах те ва из
де цем бра про шле го ди не ру ска стра на je
схва ти ла као на ста вак иг но рант ског од но -
са За па да и ње го ву на ме ру за да љу екс -
пан зи ју на ис ток у ду ху Стра те ги је ана кон -
де. Ти ме je, пo ру ској стра ни, пре ђе на цр -
ве на ли ни ја и Ру ска Фе де ра ци ја je 24. фе -
бру а ра ове го ди не на па ла Укра ји ну, пред -
у хи трив ши je у на ме ри из вр ше ња на пад не
опе ра ци је на Дон бас и по сти гав ши стра те -
гиј ско из не на ђе ње ко је и по сле три ме се -
ца ра та екс пло а ти ше ини ци ја ти вом на
опе ра тив ном и так тич ком ни воу (пот пи -
сник овог тек ста по себ но пра ти и ана ли зи -
ра ру ску „спе ци јал ну вој ну опе ра ци ју“).

Ко ри сте ћи си ту а ци ју у Укра ји ни као ар -

гу мент за по сто ја ње ру ских им пе ри јал них
ам би ци ја, у НА ТО-у je по кре ну та про це ду -

ра за при јем Швед ске и Фин ске у члан ство
Али јан се. Има ју ћи у ви ду ви ше де це ниј ску
ин тен зив ну са рад њу НА ТО-а и Швед ске и
Фин ске, њи хов при јем би тре ба ло да бу де
фор мал ност (уз пре ва зи ла же ње про бле -
ма с тур ским ста вом). Ме ђу тим, тре ну так
за то ни је слу чај но ода бран.

При јем Швед ске 
и Фин ске у На то

Крат ко роч ни циљ За па да je по ја ча ва ње
при ти ска на Ру си ју ра ди раз вла че ња и ве -
зи ва ња ње них сна га да би се сма њио при -
ти сак на Укра ји ну. Сред њо роч ни циљ je
при ти сак на ру ску Бал тич ку фло ту ра ди
ње ног по сте пе ног ис ти ски ва ња из Бал ти -
ка и прет ња ру ској ен кла ви Ка ли њин град.
A ду го роч ни циљ je ства ра ње усло ва за за -
у зи ма ње Арк ти ка од стра не За па да, јер би
Ру си ји био оне мо гу ћен при ступ овом про -
сто ру пре бо га том енер ген ти ма и ми не ра -
ли ма пре ко те ри то ри ја Швед ске и Фин ске.

Ру ска Фе де ра ци ја нај ве ро ват ни је не ће
ре а го ва ти ис хи тре но. Пред сто ји joj пла ни -
ра ње од бра не и еше ло ни ра ње сна га и рат -
них ма те ри јал них ре зер ви дуж пра ва ца ко ји
из по ме ну те две зе мље из во де у ду би ну ру -
ске те ри то ри је, као и фор ми ра ње но вих је -
ди ни ца екви ва лен та до две ди ви зи је, уз
при су ство ра кет них си сте ма сред њег до ме -
та „ис кан дер-М“. По след њих да на по ја ча на
je ди пло мат ска ре то ри ка на ову те му, уз све
че шће по ми ња ње ну кле ар ног оруж ја. Ру ска
стра на ће са док три нар них ста во ва, пo ко ји -
ма се ну кле ар но оруж је мо же упо тре би ти
уко ли ко би Ру си ја би ла ег зи стен ци јал но
угро же на, пре ћи на ста во ве да се оно мо же

упо тре би ти и при про во ка ци ји од стра не не -
ке ну кле ар не си ле.

У слу ча ју да Ка ли њин град ска област бу -
де угро же на и до ђе до ди рект не кон фрон -
та ци је, мо гу ће je да би ру ска стра на мо гла
пред у зе ти вој ну ин тер вен ци ју у обла сти
Су вал ки. Ра ди се о ко ри до ру ду жи не 70
ки ло ме та ра на че тво ро ме ђи Бе ло ру си је,
Пољ ске, Ли тва ни је и Ка ли њин град ске
обла сти. Ње го вим пре се ца њем, осим што
би у кон фликт би ле уву че не по ме ну те др -
жа ве, до шло би до раз два ја ња НА ТО сна -
га у Евро пи на две гру па ци је и би ло би
оне мо гу ће но њи хо во снаб де ва ње пре ко
Бал ти ка. Про цес при је ма Швед ске и Фин -
ске у НА ТО ве ро ват но he успо ри ти Тур ска
због по др шке по ме ну тих др жа ва Рад нич -
кој пар ти ји Кур ди ста на и по кре ту Хи змет
Фе ту ла ха Гу ле на.

Су шти на ак ту ел не се ри је по те за НА ТО-
а je на ста вак им пле мен та ци је Стра те ги је
ана кон де, као ре ак ци ја на све че шће ста -
во ве ру ских зва нич ни ка да je у све ту за вр -
шен уни по лар ни мо ме нат и да по чи ње ера
мул ти по лар но сти. Ни јед на ни дру га стра -
на не ће по пу сти ти, ни ти ће ис ход на бој -
ном по љу у Укра ји ни до при не ти де тан ту и
де е ска ла ци ји. To се мо же оче ки ва ти ак тив -
ни јим ге о по ли тич ким уче шћем Ки не и да -
љим раз во јем еко ном ске си ту а ци је у
Евро пи. Уко ли ко се евро а зиј ска иде ја Ду -
ги на у бу дућ но сти по ка же ис прав ном, он -
да ће то би ти по твр да ста ва да je не мо гу -
ће стра те шки при кла ња ти се не кој стра ни,
a да то ни је јед на од две прет ход но по ме -
ну те, при че му ни је до бро да смер ори јен -
та ци је од ре ђу ју са мо огра ни че ни по ли тич -
ки већ ујед но и ши ро ки др жа во твор ни ге о -
по ли тич ки кри те ри ју ми. Да ли je у да на -
шње вре ме за не ма ри ва ње ге о по ли тич ких
за ко на смрт но опа сно, ка ко твр ди Алек -
сан дар Ду гин, са зна ће мо у бли ској бу дућ -
но сти.
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тврдио je да САД на
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апсолутну превласт и
контролу



П
о да ци и по у зда но зна ње ко јим
рас по ла же исто риј ска на у ка да -
нас по ра зни су по Ри мо ка то лич ку

цр кву и хр ват ску др жа ву.
По во дом отво ре ног пи сма гру пе хр -

ват ских би ску па па три јар ху Пор фи ри -
ју у ко јем из ра жа ва ју про тест због про -
гла ше ња де це стра да ле у уста шким
ло го ри ма у Ја стре бар ском и Си ску за
Све те му че ни ке, ово, у раз го во ру за
,,Но во сти“ твр ди ака де мик Љу бо драг
Ди мић.

Наш по зна ти исто ри чар под се ћа да
је ге но цид над срп ским, је вреј ским и
ром ским на ро дом из вр шен у окви ру
чвр сте спре ге ко ју су чи ни ли НДХ,
уста шки ре жим и Ри мо ка то лич ка цр -
ква, као и да у Хр ват ској ни ка да, па ни
да нас ни је за жи ве ло кри тич ко су о ча -
ва ње са исти ном о до га ђа ји ма у ко ји -
ма су уби је не хи ља де не ви них љу ди:

- Пред став ни ци Ри мо ка то лич ке цр -
кве и њој бли ски исто ри ча ри са крај -
ње по ли тич ке де сни це на сто је да из -
вр ше бру тал ну по ли тич ку ре ви зи ју ис-
то ри је Дру гог свет ског ра та, по сто ја ња
НДХ, из вр ше ног ге но ци да и Хо ло ка у -
ста, уста шких кон цен тра ци о них ло го -
ра, уста шке иде о ло ги је... Отво ре но
пи смо хр ват ских би ску па то ме слу жи.
Њи ме се по др жа ва на ра тив да НДХ
пред ста вља др жа ву у ко јој ни је би ло
те ро ра, ма сов них зло чи на и ге но ци да,
на сто ја ња да Ср би, Је вре ји и Ро ми бу -
ду ис тре бље ни, где је Ја се но вац био
рад ни, а не кон цен тра ци о ни ло гор
смр ти. Би скуп ско пи смо је у функ ци ји
де кон струк ци је тих ,,ми то ва“. Њи ме се
пер фид но ме ња су шти на по сто ја ња
НДХ. Њи ме се або ли ра ју уста шка иде -
о ло ги ја и прак са. Њи ме се по ни шта ва
не ча сна уло га Ри мо ка то лич ке цр кве у
ра ту и по сле ди це ко је је та кво по на -
ша ње те ин сти ту ци је про из ве ло. Њи -
ме се по др жа ва ју број ни ,,ауто ри“ ко ји
сво јим ,,ре во лу ци о нар ним ис тра жи -
вач ким ре зул та ти ма“ ме ња ју сли ку
про шло сти, а Ја се но вац пред ста вља -
ју као рад ну и кул тур ну ин сти ту ци ју у
ко јој је стра да ло, ми мо во ље уста -
шких вла сти, са мо не ко ли ко сто ти на
ло го ра ша.

Ка ква је би ла пра ва при ро да ло -
го ра у Ја стре бар ском и Си ску, ко је
хр ват ски би ску пи дру га чи је са гле -
да ва ју и ту ма че?

- Ло гор за де цу Ја стре бар ско фор -
ми ран је, не слу чај но, 12. ју ла 1942.
го ди не, у тре нут ку ка да су при во ђе не
кра ју опе ра ци је не мач ких и уста шких
је ди ни ца на гу ше њу устан ка и чи шће -

њу те ри то ри ја на Ко за ри и Пот ко зар ју.
Пре ма не мач ким и уста шким по да ци -
ма, у ло го ре је де пор то ва но око
68.000 Ср ба - ци ви ла. То ста нов ни -
штво је сме ште но у кон цен тра ци о не
ло го ре на те ри то ри ји НДХ, нај ви ше у
Ја се но вац, од ве де но у рад не ло го ре у
Не мач кој, а део је ра се љен. Ве ћи на
де пор то ва них у ло го ре ли кви ди ра на је
у крат ком ро ку.

У вој ним опе ра ци ја ма је бру тал но
уби је но око 35.000 ци ви ла, ме ђу ко ји -
ма су би ли и ра ње ни ци. У пи та њу је
зло чин ко ји кр ши све нор ме рат ног
пра ва.

По себ но је стра шна суд би на срп -
ских ма ли ша на, де це...

- Срп ска де ца ко ја ни су уби је на у
вој ним опе ра ци ја ма Не ма ца и уста ша,
или ни су по пут њи хо вих ро ди те ља,
бра ће и се ста ра од ве де на у Ја се но -
вац, де пор то ва на су у ад хок ло гор Ја -
стре бар ско, ко јим су упра вља ле Ми -
ло срд не се стре Све тог Ви цен та од
Па у ла, ко је су пре ма срп ској де ци ис -
ка зи ва ле из у зет ну бру тал ност. Те од -
го вор но сти Ри мо ка то лич ка цр ква на -
сто ји да се да нас осло бо ди. Ло гор су
обез бе ђи ва ли пред став ни ци Уста шке
од брам бе не слу жбе. Да ли су они би -

20Војни ветеран ЈУЛИ / АВГУСТ 2022.

ДРУГИ ПИШУ

Академик Љубодраг Димић 
у интервјуу за ,,Новости“
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У ГЕНОЦИДУ
Тврдња да су деца са Козаре и из Босанске Крајине била
смештена у прихватилишта, а не у логоре, да су добијала
добру храну, а не да су изгладњивана, да се о њима брину-
ло, нема утемељење у историјским изворима и научним ту-
мачењима прошлости.



ли нео п ход ни у ,,при хва ти ли шту“ ко је
ис ка зу је бри гу о здра вљу и ста ра се о
до број ис хра ни, хи ги је ни, сме шта ју
де це? Пре ма до ступ ним по да ци ма, од
3.336 де це услед бо ле сти и не у хра ње -
но сти умр ло је њих из ме ђу 449 и
1.500. Ка то лич ко дру штво ,,Ка ри тас“
да ло је на усва ја ње ка то лич ким по ро -
ди ца ма око 1.750 де це. И ло гор Си сак
био је за ду жен за ,,од гој и пре ва спи -
та ва ње“ срп ске де це. У пе ри о ду по -
сто ја ња (од 3. ав гу ста 1942. до 8. ја ну -
а ра 1943) у ње му је би ло за то че но
6.693 срп ске де це. Да нас зна мо да је
днев но уми ра ло из ме ђу 30 и 40 ма ли -
ша на. Та мо је, пре ма по да ци ма уста -
шких ле ка ра, уга шен жи вот 1.630 ма -
ли ша на. Гра ђа ни ма Си ска, За гре ба и
окол них ме ста да то је на усва ја ње око
њих 2.200.

Ко ји је пра ви циљ ова кве ре ак ци -
је де ла ри мо ка то лич ког кле ра из
Хр ват ске?

- У име ,,по ми ре ња“ де це ни ја ма се
ћу та ло о ге но ци ду по чи ње ном над
срп ским на ро дом, Је вре ји ма и Ро ми -
ма на про сто ру НДХ. У име брат ства и
је дин ства ју го сло вен ских на ро да ова
те ма ни је има ла пра во ме сто шко ла -
ма, да зло чин ге но ци да над срп ским
на ро дом ни је об ра ђи ван у уџ бе ни ци -
ма исто ри је, књи жев но сти, јав но сти
уоп ште. То вре ме је иза нас, а ге не ра -
ци ја оних ко ји да нас ства ра ју у срп ској
др жа ви, цр кви, кул ту ри мо ра да се од -
ре ди и пре ма тој осе тљи вој те ми.
,,Про го во ри ти“ о ге но ци ду зна чи пи са -
ти кри тич ки о про шлим вре ме ни ма,
без стра сти, на осно ву исто риј ских из -
во ра, ,,она ко ка ко је уисти ну би ло“. То
зна чи и ис тра жи ва ње стра да ња, ода -
ва ње по ча сти, обе ле жа ва ње ме ста
зло чи на... То је ци ви ли за циј ски чин.
Циљ кон тро верз ног би скуп ског обра -
ћа ња јав но сти је сте спре ча ва ње сти -
ца ња по у зда них зна ња о про шло сти и
те жња да се ћу та ње о ге но ци ду на ста -

ви. Реч је о по ку ша ју да се ис ко ри сти
,,по вољ на“ ге о по ли тич ка при ли ка и
из вр ши не на уч на ре ви зи ја сли ке про -
шло сти. Њи хо ва же ља је да се осло -
бо де кри ви це за не де ла из про шло -
сти, и за то те же обе сми шља ва њу чи -
ње ни ца и за бо ра ву. Да ли ће у то ме
ус пе ти? Ве ру јем да не ће.

Где ви ди те од го вор ност Ри мо ка -
то лич ке цр кве за ге но цид ко ји је по -
чи њен у НДХ?

- Ср би су већ кра јем 19. ве ка озна -
че ни ,,ре ме ти лач ким фак то ром“ у хр -
ват ском дру штву, сма тра ни ,,из дај ни -
ци ма“, ,,ши зма ти ци ма“, но си о ци ма
Евро пи стра ног ,,би зан ти зма“, про тив -
ни ци ма ,,за пад но е вроп ске кул ту ре“,
,,раз бој ни ци ма“. На тај на чин су де ху -
ма ни зо ва ни. Пред став ни ци Ри мо ка то -
лич ке цр кве, из ме ђу оста лих, ши ри ли
су иде је ве ли ко хр ват ског шо ви ни зма
и иде о ло ги је ми ли тант ног кле ри ка ли -
зма. Из ви то пе ре ни ка то ли ци зам до пу -
стио је зло чин над ста нов ни штвом ко -
је је од ра ни је озна чио ,,не при ја те љи -
ма цр кве“.

Ри мо ка то лич ка цр ква по др жа ва ла је
ге но цид. Број Ср ба у НДХ сма њи ван
је и при сил ним исе ља ва њем, у че му
је уче ство вао и над би скуп Сте пи нац.
Ти ме је Ри мо ка то лич ка цр ква по ста ла
нај ди рект ни је од го вор на за учи ње ни
зло чин ге но ци да. На по себ ном уда ру
уста шких вла сти би ла је и Срп ска пра -
во слав на цр ква - уби ја ни су ар хи је ре -
ји, све ште ни ци, ра за ра ни хра мо ви, а
вер ни ци пре во ђе ни у ка то лич ку ве ру.
Уни шта ва ни су цр кве ни ар хи ви, би -
бли о те ке, ри зни це, од но ше не су ре ли -
кви је, зво на, сли ке и умет нич ки пред -
ме ти. У пи та њу је био ду хов ни и кул -
тур ни ге но цид, бри са ње тра га о по сто -
ја њу пра во сла вља на на ве де ном про -
сто ру. Ри мо ка то лич ка цр ква је на то
ћу та ла. Уста шке вла сти има ле су без -

ре зер вну по др шку Ва ти ка на и Ри мо ка -
то лич ке цр кве за пре кр шта ва ње пра -
во слав ног на ро да.

По сто ји ли опа сност да рат у
Укра ји ни и ге о по ли тич ке про ме не
ко је је унео ожи ве тре нут но за мр -
зну ту ка но ни за ци ју кар ди на ла Сте -
пин ца?

- Та мо гућ ност ни је ис кљу че на.
Ипак, кри ви цу Алој зи ја Сте пин ца ни је
мо гу ће ума њи ти.

Ње гов од нос пре ма НДХ био је ве о -
ма ја сан. Ра сни и дис кри ми на тор ски
по ре дак, ка ква је би ла и др жав на тво -
ре ви на НДХ, ње му ни је сме тао ни ти је
ње го ве зло чи не ика да осу дио.

Про цес пре кр шта ва ња у НДХ био је
др жав ни про је кат у ко ме је као парт -
нер др жа ве ак тив но уче ство ва ла Ри -
мо ка то лич ка цр ква. Нај зад, све уста -
шке је ди ни це има ле су сво је све ште -
ни ке ко ји су да ва ли опрост они ма ко ји
су вр ши ли нај мон стру о зни је зло чи не
над срп ским, је вреј ским и ром ским
ста нов ни штвом.Сте пи нац је по се та ма
во ђа ма уста шке вла сти су штин ски
пру жио ам не сти ју за зло чи не ко је су
учи ни ле. У исто вре ме изр шио је из -
да ју још по сто је ће и ме ђу на род но при -
зна те др жа ве Кра ље ви не Ју го сла ви је,
про тив ко је је ак тив но ра дио још од
1938, што је би ло про тив но др жав ном
за ко но дав ству али и ка нон ском пра ву
Ри мо ка то лич ке цр кве. Он је твр дио да
је ,,НДХ ство ре на Бож јом ми ло шћу,
му дрим и по жр тво ва ним ра дом По -
глав ни ка и уста шког по кре та, те во -
љом са ве зни ка“. Уста шку др жа ву сма -
трао је ,,бож јим де лом“, чи ме је Цр ква
се бе де фи ни са ла као парт не ра уста -
шке вла сти. У вла сти НДХ, на раз ли -
чи те на чи не, пар ти ци пи ра ло је пре ко
1.000 ка то лич ких све ште ни ка. Та ко ђе,
про цес на сил ног ка то ли че ња био је
др жав ни про је кат и за јед нич ки зло чин
др жа ве и Цр кве. У вре ме нај ве ћег те -
ро ра над срп ским ста нов ни штвом, Би -
скуп ска кон фе рен ци ја је рас пра вља -
ла о на чи ну да се си ту а ци ја ис ко ри сти
за по ка то ли че ње Ср ба.

Ве ли ку па жњу јав но сти у Хр ват -
ској не дав но је иза зва ла псе у до и -
сто риј ска књи га чи ја је основ на те -
за да су Ср би из вр ши ли ге но цид
над Хр ва ти ма то ком Дру гог свет -
ског ра та. От куд по пла ва ова кве ли -
те ра ту ре?

- Цр ква у Хр ват ској и ње ни би ску пи
кра јем ра та на сто ја ли су да на сва ки
на чин ски ну од го вор ност и са се бе и
са НДХ. По ку ша ли су да сву кри ви цу
пре ба це на Нем це. Та да су фор ми ра -
ни ста во ви ко је ће би ску пи упор но по -
на вља ти де це ни ја ма ка сни је. Цр ква у
НДХ по пи си ва ла је сво је жр тве и на -
сто ја ла да се бе пред ста ви као жр тву.
Ра ди ла је и на то ме да Па ве ли ћев ре -
жим при бли жи са ве зни ци ма и та ко
спа се НДХ. Та ко је по чео кр ста шки рат
про тив ко му ни зма. Кри тич ка дис тан ца
пре ма уста шкој вла сти и др жа ви ни ка -
да ни је ус по ста вље на. Кри тич ког су о -
ча ва ња са исти ном од по чет ка ни је
би ло, а не ма га ни да нас.

Ра де Дра го вић
Извор: Политика
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ДРУГИ ПИШУ

СА ЧУ ВА ЛИ ЖИ ВОТ, 
ИМЕ НИ СУ

У оке а ну пат ње срп ске де це у
НДХ сна жно све тли лик Ди а не Бу -
ди са вље вић.

- Она је во ди ла пле ме ни ту ак ци -
ју и ус пе ла је да из ло го ра из ву че
и спа се око 12.000 срп ске де це. У
тре нут ку у ко ме је за по че ла ње на
ми си ја већ је би ло стра да ло око
70.000 ма ли ша на. Де ца ко ју је Ди -
а на Бу ди са вље вић ус пе ла да из -
ба ви пре да та су хр ват ским уста -
шким по ро ди ца ма на усва ја ње и
ста ра ње. Она су, на жа лост, за у век
из гу би ла свој срп ски иден ти тет. На
кра ју ра та уни ште но је око 12.000
кар то на о усво је ној де ци и по ро ди -
ца ма ко је су их усво ји ле. Нај ве ћи
број њих ни ка да ни је са знао сво је
пра во име, име на ро ди те ља и ро -
ђа ка, ме сто и да тум ро ђе ња, ве -
ру... За срп ски на ци о нал ни кор пус
и та су де ца трај но из гу бље на.

ЗЛО ЧИ НИ БИ СКУ ПЕ 
НЕ ЗА НИ МА ЈУ

Упа дљи во је да у свом про те -
сту хр ват ски би ску пи ни реч ју не
по ми њу окол но сти у ко ји ма су
срп ска де ца одво је на од сво јих
по ро ди ца то ком ле та 1942. го ди -
не. Због че га?

- То их не за ни ма. Не ин те ре су је
их ка да и за што су фор ми ра не
уста но ве ло гор ског ти па, ка ква им
је на ме на, из ког раз ло га су огра -
ни че ног тра ја ња. Код њих не ма за -
пи та но сти где су ро ди те љи де це
ко ју уста шке вла сти под стра жом
чу ва ју и да ју на усва ја ње иде о ло -
шки по у зда ним по ро ди ца ма. Чак
их не ин те ре су је ни број умр ле де -
це, под јед на ко ни узро ци смр ти.
Би ску пе не до ти чу пи та ња про ме -
не иден ти те та, име на, на ци о нал -
но сти и ве ре де це ко ја су да та на
,,од га ја ње“ уста шким по ро ди ца ма.
По ста вља ње ових пи та ња би ску пе
би су о чи ло са исти ном да је над
срп ским на ро дом од 1941. до 1945.
из вр шен ге но цид.
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СА СВИХ СТРАНА

Шта даље

ВРЕМЕ 
АКЦИЈА

П
о сле одр жа них сед ни ца из -
бор них скуп шти на на свим
ни во и ма, а о ре зул та ти ма су

упо зна ти чла но ви Ме сног од бо ра
УВП Б. Ко са, пред ла же се да се у
на ред ном пе ри од те жи ште де ло -
ва ња Удру же ња усме ри на ре ша -
ва ње већ ра ни је уоче них, а још
не до вољ но раз ре ше них пи та ња. 

На пр вом ме сту је пре ка по тре -
ба да се вој не пен зи је вра те под
окри ље Фон да за СО ВО и да се
ста ту сна и дру га пи та ња ре ше ва -
ју по сред ством Ми ни стар ства од -
бра не.

Из ме ње ни про пи си о стам бе -
ном обез бе ђе њу при пад ни ка сна -
га без бед но сти већ се спро во де у
прак си. Ме ђу тим, по треб ни су и
дру ги пи са ни ре гу ла то ри. Про -
цен ту ал но вр ло ма ли број вој них
пен зи о не ра до би ја ста но ве на ко -
ри шће ње ра ди от ку па, по го то ву
на те ри то ри ји гра да Бе о гра да. 

По се бан про блем је у обла сти
здрав стве ног збри ња ва ња. По -
ста вља ју се пи та ња до кле се сти -
гло са умре жа ва њем си сте ма
здрав ства, ка да ће вој ни оси гу ра -
ни ци до би ти елек трон ске здрав -
стве не књи жи це, да ли ће се уве -
сти елек трон ски ре цеп ти, за што
се бла го вре ме но пен зи о не ри не
оба ве шта ва ју о вак ци ни са њу
про тив гри па. У це ли ни гле да ју ћи
сма тра мо да би вој ни пен зи о не -
ри тре ба ло да има ју бо љи трет -
ман при ли ком при је ма у вој но -
здрав стве не уста но ве.

Број чла но ва у УВПС се кон -
стант но сма њу је. По треб на је ду -
бља и кон крет ни ја ана ли за. При -
ме ра ра ди, у Оп штин ској ор га ни -
за ци ји УВП Н. Бе о град, од 31. 3.
2018 до 31. 5. 2022. го ди не од
5.624 број је спао на 3.646 чла но -
ва, што је ма ње за 1.978 ли ца. У
ме ђу вре ме ну при мље но је 175 а
ис чла ње но 49 вој них пен зи о не -
ра. То је озби љан про блем ко ји
тре ба ду го роч но ре ша ва ти. 

Ор га ни за ци ја је су о че на са не -
до стат ком про сто ри ја. С тим у ве -
зи ра ни је пред ло же но је да се у
Бе о гра ду, по сле ре но ви ра ња, ко -
ри сти згра да Ко ман де РВ И ПВО
у Зе му ну. 

За ин фор ми са ње би тре ба ло
ко ри сти ти и дру га сред ства јав -
ног ин фор ми са ња (днев на штам -
па и по је ди не ТВ еми си је) и да
по је ди ни чла но ви на шег удру же -
ња го сту ју у ТВ еми си ја ма, ка ко
би јав но и ар гу мен то ва но из но си -
ли про бле ме вој них пен зи о не ра. 

М. Кал чић

И
з вр шни од бор Ор га ни за ци о ног
од бо ра По кре та тре ћег до ба Ср -
би је је уз по др шку Са ве за пен зи -

о не ра Ср би је у ју ну ме се цу до нео
од лу ку да се 14. Олим пи ја да спор та,
здра вља и кул ту ре и ове го ди не одр -
жи у Вр њач кој Ба њи од 28. сеп тем -
бра до 2. ок то бра, уз при ме ну свих
ме ра за шти те од ко ро не. Вр њач ка
Ба ња је, због усло ва ко је је пру жи ла
так ми ча ри ма прет ход них го ди на, по -
ста ла тра ди ци о нал но ме сто одр жа -
ва ња фи нал ног про гра ма, из у зи ма -
ју ћи про шлу го ди ну, ка да је 13. олим -
пи ја да, због пан де миј ских усло ва
одр жа на са мо на ре ги о нал ним ни во -
и ма.

Ре ги о нал но так ми че ње на ни воу
Ра шког управ ног окру га одр жа но је у
пе так 19. ав гу ста на но вом атлет -
ском ста ди о ну у Кра ље ву у ор га ни -
за ци ји Удру же ња пен зи о не ра гра да

Кра ље ва, ко је бро ји око 16.000 чла -
но ва и на чи јем се че лу на ла зи Ра то -
мир Дроб њак. За уче шће су при ја -
вље не еки пе из Кра ље ва, Но вог Па -
за ра и Вр њач ке Ба ње као и Град ске
ор га ни за ци је УВПС Кра ље во, по -
шту ју ћи до бро из гра ђе не и при ја -
тељ ске од но се из ме ђу две ор га ни за -
ци је. 

Кра ље вач ка ор га ни за ци ја УВПС је
при ја ви ла по две еки пе од по три
чла на за шах и ма ли фуд бал, док је
за шта фе ту у бр зом хо да њу, ко шар -
ку и пи ка до при ја вље на по јед на еки -
па УВПС. Так ми че ња у стре ља штву
и ри бо ло ву ни су одр жа на. Укуп но је
при ја вљен 21 так ми чар ко је је пред -

во дио пот пред сед ник ГрОр УВПС
Кра ље во Ву ка шин Ро дић.

По стиг ну тим ре зул та ти ма су за до -
вољ ни за до вољ ни вој ни пен зи о не ри
јер је ова ма ни фе ста ци ја ве за на пре
све га за до бро дру же ње, здра вље и
кул ту ру љу ди у тре ћем до бу. Из кра -
ље вач ке ор га ни за ци је три еки пе су
осво ји ле пр ва ме ста. У шта фе ти у
бр зом хо да њу по бе ди ли су Ми лан
Ра до ји чић, Ду шан До тлић, Ђу ро Ме -
да ко вић и Јо ван Си мић. Фуд бал ска
еки па три јум фо ва ла је у са ста ву: Ву -
ка шин Ро дић То ми слав Лу то вац и
Дра ги ша Осто јић. Ко шар ка шки шам -
пи о ни су Ђу ро Ме да ко вић, Ву ка шин
Ро дић и Слав ко Ада мо вић.

Не што сла би ји ре зул та ти су по -
стиг ну ти у ша ху, где је еки па број је -
дан УВПС у са ста ву: Бра ни слав Кр -
пић, Рај ко Ма ра ше вић и То ми слав
Лу то вац осво ји ла 2. ме сто, док је

еки па у пи ка ду ко ју су чи ни ли Слав -
ко Ада мо вић, Ђу ро Ме да ко вић и Ву -
ка шин Ро дић осво ји ла 3. ме сто.

Оста је са мо да се са че ка ју зва нич -
ни ре зул та ти и став ор га ни за то ра ко
ће све уче ство ва ти на за вр шном так -
ми че њу у Вр њач кој Ба њи, па да се
поч не са при пре ма ма. Без об зи ра на
ре зул та те, сви уче сни ци ће си гур но
би ти за до вољ ни јер је пла ни ра но
до ста кул тур но-за бав них са др жа ја,
ве жби на отво ре ном про сто ру, a и
раз ли чи ти здрав стве ни пре гле ди по -
све ће ни уна пре ђе њу здра вља и са -
ве ти вр хун ских струч ња ка из по је ди -
них обла сти.

Јо ван Си мић 

Краљево

ЗА АКТИВНУ И КРЕАТИВНУ 
СТАРОСТ



23Војни ветеран ЈУЛИ / АВГУСТ 2022.

СА СВИХ СТРАНА

М
и ни олим пи ја да тре ћег
до ба, ше ста по ре ду, ор -
га ни зо ва на је и ове го -

ди не 12. ав гу ста, на по зна -
том из ле ти шту Баг да ла. 

На кон по здрав не ре чи уче -
сни ци ма, так ми че ње је отво -
рио пред сед ник Град ског од -

бо ра ци вил них пен зи о не ра
Ми ло је Бо ги ће вић. 

За кул тур но-умет нич ки
про грам би ли су за ду же ни
ор ке стар РТК Кру ше вац и
КУД „Дра ган То ко вић“.

У ве се лом рас по ло же њу
кре ну ло је и так ми че ње. Ве -

ли ки број пен зи о не ра так ми -
чио се у шест ди сци пли на:
шу ти ра ње на гол, уба ци ва -
ње у кош, пи ка до, скок из ме -
ста у даљ, га ђа ње ва зду -
шном пу шком и шах. 

Док је так ми че ње тра ја ло,
Дру штво за бор бу про тив
ше ћер не бо ле сти, на по себ -
ном пунк ту, за све за ин те ре -
со ва не ор га ни зо ва ло је ме -
ре ње ни воа ше ће ра у кр ви и
крв ни при ти сак. 

Нај у спе шни ји ма уру че не
су ме да ље, али и ство ре на
мо гућ ност да уче ству ју на
Ре пу блич кој олим пи ја ди
Тре ћег до ба у Вр њач кој Ба -
њи. 

Ор га ни за тор је био Удру -
же ње пен зи о не ра Гра да Кру -
шев ца, а уче сни ци  ̶ Дру штво
за бор бу про тив ше ћер не бо -
ле сти, Удру же ње вој них пен -
зи о не ра Кру ше вац и Ет но-
сек ци ја.

По кро ви те љи су би ли Са -
вез пен зи о не ра Ср би је и
град Кру ше вац.

Де ле га ци ју вој них пен зи о -
не ра Кру ше вац чи ни ло је
осам чла но ва Град ског од -
бо ра УВП Кру ше вац са пред -
сед ни ком Ду ша ном Са мар -
џи ћем на че лу. 

Еки па вој них пен зи о не ра
про гла ше на је за нај бо љу,
јер је осво ји ла нај ви ше ме -
да ља. Тим по во дом је пред -
сед ник ци вил них пен зи о не -
ра Бо ги ће вић пред сед ни ку
вој них пен зи о не ра Са мар џи -
ћу уру чио За хвал ни цу Удру -
же ња ци вил них пен зи о не ра
Гра да Кру шев ца и злат ну
ме да љу. 

Еки па вој них пен зи о не ра
екип но је пр ва у ко шар ци и
фуд ба лу. Нај у спе шни ји су
би ли Ђур ђе Рад ма но вац у
ко шар ци – злат на ме да ља, а
Ђур ђе и Ти тус са још дво ји -
цом ци вил них пен зи о не ра,
по де ли су пр во ме сто у фуд -
ба лу – зна чи још јед на злат -
на ме да ља.

У дру гој по ло ви ни сеп тем -
бра, три нај бо ље еки пе иду
у Вр њач ку Ба њу на Ре пу -
блич ку олим пи ја ду тре ћег
до ба.

На кон так ми че ња сви уче -
сни ци су има ли при ли ку да
про ба ју „пен зи о нер ски“ па -
суљ. 

Мр А. Си мо нов ски

Изложба слика у
Скадарлији

ЛЕПОТА НА ПЛАТНУ

У
ку ћи ве ли ког срп ског пе сни ка Ђу ре
Јак ши ћа у дру гој по ло ви ни ју ла би ла
је отво ре на из ло жба сли ка гру пе

умет ни ка оку пље них око де ла про фе со -
ра Сер ге ја Јо ва но ви ћа. Ме ђу њи ма је
сво ју сли ку из ло жи ла и Љу би ца Ву чи -
нић, члан Оп штин ске ор га ни за ци је
УВПС Зве зда ра. Отва ра њу из ло жбе
при су ство ва ли су пред сед ник Оп штин -
ске ор га ни за ци је УВПС Ми ло ван Ла лић
и пот пред сед ник Мил ка Шо ла ја.

Из ло жбу је отво ри ла мр Ја зми на Кла -
ни ца, исто ри чар умет но сти, ко ја је, из -
ме ђу оста лог, ре кла да је из ло жба ,,са
лет њим при зву ком“ и да по ка зу је ве ли ку
до зу умет нич ке кре а тив но сти. На плат -
ну су ове ко ве че не све ча ри мо ра, чи та -
ве ат мос фе ре до жи вље не на пу то ва њи -
ма. Та ко ђе до ми ни ра ју и пеј за жи са ру -
лар ном и ур ба ном те ма ти ком, са ја сним
при ка зом де ло ва Бе о гра да то ком раз ли -
чи тих го ди шњих до ба. 

З. П.

Батајница

ОБЕЛЕЖЕН
ДАН УСТАНКА

П
о во дом Да на устан ка
Р. Ср би је на Спо ме -
ни ка па лим бор ци ма

НОР-а у Ба тај ни ци по ло -
же ни су вен ци. У име Ме -
сног ос бо ра СУБ НОР-а
Ба тај ни це ве нац су по ло -
жи ли пред сед ник СУБ -
НОР-а Ба тај ни це Са во
Бо гу но вић, Сло бо дан
Бо кун и Ма ри ца Ми ха и -
ло вић. У де лег ци ји УВПС
Зе мун - Ба тај ни ва, ко ја је
тско ђе по ло жилс врнсц,
би ли су Слав ко До ше но -
вић, Ми ле ва Ар сић и Ре -
фик Спа хић.

Крушевац

МИНИ ОЛИМПИЈАДА 
ТРЕЋЕГ ДОБА
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IN MEMORIAM

Божидар Делић 
(1956-2022)

КОМАНДАНТ ХЕРОЈСКЕ БРИГАДЕ
Суд би на је че сто не пра вед на пре ма

они ма ко ји су у те шким вре ме ни ма но -
си ли те рет ка кав се те шко и за ми шља,
а ка мо ли да се при хва ти на пле ћа. Из
ре до ва ју на ка у од бра ни зе мље 1999.
го ди не оти шао је ге не рал-ма јор Бо жи -
дар Де лић, ко ман дант хе рој ске 549.
бри га де, чи је се ди ште је би ло у При зре -
ну. Он је још јед на жр тва на Ко со ву и
Ме то хи ји од по се ја ног оси ро ма ше ног
ура ни ју ма у ре жи ји НА ТО-а.

То ком агре си је НА ТО-а нај же шћа бит -
ка од ви ја ла се на пла ни ни Па штрик од
26. ма ја до 10, ју на 1999. го ди не. Од бра -
ном у том де лу те ри то ри је Ср би је ко -
ман до вао је у то вре ме пу ков ник Бо жи -

дар Де лић. Не при ја тељ је по сле не у спе лих по ку ша ја да пре ко ка ра у ле
,,Ко ша ре“ учи ни ду бљи про дор у ду би ну Ко со ва и Ме то хи је, пред у зео
опе ра ци ју на Дрим ско-ко сов ском опе ра тив ном прав цу, са те жи штем
на так тич ком прав цу: се ло По гај – ка ра у ла Го ро жуп – се ло Ђо нај. Пла -
ни ра ли су да пре ко пла ни не Па штрик сна ге тзв. Осло бо ди лач ке вој ске
Ко со ва и ре гу лар не вој ске Ре пу бли ке Ал ба ни је уђу на те ри то ри ју Ме -
то хи је, пре се ку ко му ни ка ци ју Ђа ко ви ца – При зрен и сло ме от пор Вој -
ске Ју го сла ви је у пр вом по ја су од бра не. Агре сор ни је ус пео јер су на -
су прот би ли бра ни о ци ко ји су ју нач ком, а од суд ном од бра ном осу је ти -
ли пла но ве не при ја те ља. 

̶ Ако су Ко ша ре би ле Ви јет нам у ма лом, опе ра ци ја ,,Стре ла 2“ или
Бит ка за Па штрик, би ла је Ви јет нам у ве ли ком. За што? За то што се
НА ТО од лу чио да ко нач но ре а ли за ци јом те дру ге ета пе опе ра ци је из -
вр ши за да так ко ји ни је ус пео у прет ход ном пе ри о ду. Циљ за пад ног вој -
ног са ве за је био да уни шти глав не ефек ти ве ВЈ, по себ но је ди ни ца 3.
ар ми је, од но сно При штин ског кор пу са. За пра во, тре ба ло је уби ти
25.000 вој ни ка кор пу са, по ко ри ти, по ни зи ти и оку пи ра ти Ср би ју, из ја -
вио је ге не рал-пу ков ник Вла ди мир Ла за ре вић.

У исто ри ји ра то ва ња срп ског на ро да оста ће трај но за бе ле жен до га -
ђај ко ји се збио то ком Бит ке на Па штри ку. На и ме, у кри тич ном тре нут -
ку, по сред ством сред ста ва ве зе, је дан од ко ман ди ра, вод ник Ве ли бор
Бо шев ски, за тра жио је од прет по ста вље ног да се, услед ве ли ке из ло -
же но сти ва три и не по вољ ног рас по ре да сна га, за јед но са вој ни ци ма,
по ву че на ре зер вни по ло жај. Не на да но у ве зу се укљу чио та да пу ков -
ник Де лић, ко ји му је ре као: ,,Бо шев ски, не ма на зад, са мо на пред. Иза
те бе је Ср би ја, на зад не маш где, мо раш за др жа ти тај по ло жај, а до би -
ћеш сву ва тре ну по др шку и по пу ну људ ством и му ни ци јом“. 

Ге не рал Де лић је ро ђен 1956. го ди не у се лу Љуг бу нар у оп шти ни
Ђа ко ви ца. Основ ну шко лу је за вр шио 1969, гим на зи ју 1973, а Вој ну
ака де ми ју Коп не не вој ске смер пе ша ди ја окон чао је 1977 го ди не. Ко -
манд но-штаб ну шко лу так ти ке Коп не не вој ске за вр шио је 1994, а Шко -
лу на ци о нал не од бра не 1997. го ди не.

У чин ге не рал-ма јо ра, ван ред но је уна пре ђен 1999. го ди не. Пен зи о -
ни сан је 2005. го ди не. Би ло је то вре ме ка да је ДОС ма сов но пен зи о -
ни сао спо соб не офи ци ре ко ји су успе шно пред во ди ли је ди ни це у бор -
би са НА ТО-ом. На нај ви шој суд ској ин стан ци пре су ђе но је да је Де лић
не за ко ни то пен зи о ни сан, али се по ли тич ки врх оглу шио о оба ве зу да
га вра ти у слу жбу.

Де лић је оба вљао све основ не ду жно сти у Коп не ној вој сци и то ве о -
ма успе шно. Вр шио је вр ло ви со ке вој не ду жно сти, а по ред оста лог
био је ко ман дант Бе о град ског кор пу са, и за ме ник на чел ни ка Опе ра -
тив не упра ве Ге не рал шта ба ВЈ. Уче ство вао је у ра то ви ма у Хр ват ској,
БиХ, и у од бра ни од агре си је НА ТО.

То ком све до че ња у Ха шком три бу на лу, у су ђе њу ви со ким др жав ним
и вој ним функ ци о не ри ма, ви со ко струч но, ауто ри та тив но и пре ци зно
по би јао је тврд ње ла жних све до ка. Те ње го ве екс пер ти зе рас крин ка ле
су по ку ша је За па да да окри ви оне ко ји су би ли жр тве агре си је. Ти
струч ни на ла зи оста ће трај но у исто ри ји Ср би је да све до че о злим на -
ме ра ма За па да да од ла жи ис пле те на вод ну исти ну.

Бо жи дар Де лић од ли ко ван је Ме да љом за вој не за слу ге са сре бр -
ним ма че ви ма, Ор де ном за хра брост и Ор де ном рат не за ста ве дру гог
сте пе на, а бри га да ко јом је ко ман до вао (549. мтбр), од ли ко ва на је Ор -
де ном на род ног хе ро ја 1999. го ди не.

З. Пешић

Милутин Филиповић
(1948 – 2022)

НАШ ФИЋА
За вре ме агре си је

1999. го ди не Ми лу тин
Фи ли по вић Фи ћа оба -
вљао је ду жност по -
моћ ни ка ко ман дан та
При штин ског кор пу са
за пер со нал не и ор га -
ни за циј ско-мо би ли за -
циј ске по сло ве. 

Фи ћа је увек умео
да осво ји са бе сед ни -
ка то пли ном, па жњом
и бо гат ством зна ња
по себ но из дру штве -
них на у ка. Умео је да
ис так не свој став, ко -

га ни је на ме тао са го вор ни ку и за то смо сва ки су -
срет са њим ду го пам ти ли и жељ но оче ки ва ли.

Ми лу тин је од ли ко вао вр ли ном да па жљи во са -
слу ша са го вор ни ка, и још па жљи ви је му пру жи са -
вет и од ме рен од го вор.

Оно што је Фи ћу из два ја ло од дру гих, би ла је ње -
го ва спо соб ност да се у сва кој сре ди ни, слу ша ју ћи
и ћу те ћи, на мет не сво јим ста вом. Ве ли ки струч њак
и по зна ва лац пра ви ла и про пи са, за кон ских ре ше -
ња, био је спре ман да сва ког стр пљи во са слу ша и
још стр пљи ви је га под у чи. Сви смо му се обра ћа -
ли тра же ћи са вет за се бе или нeког сво га, за за -
јед нич ког при ја те ља или не ко га ње му пот пу но не -
по зна тог. Сва ком про бле му и пи та њу при ла зио је
са јед на ком озбиљ но шћу, јед на ко се уду бив ши у
про блем и пред ла гао ре ше ње. Ту сво ју вр ли ну, да
по сва ку це ну мо ра по мо ћи дру гом, он је сма трао
сво јом оба ве зом.

Имао је за чу ђу ју ће пам ће ње и по се до вао не по -
гре ши ву ин ту и ци ју. Мно го је при ме ра ко ји то по твр -
ђу ју. У по чет ку агре си је НА ТО-a пред ло жио је ко -
ман дан ту 3. aрмије ге не ра лу Не бој ши Пав ко ви ћу,
да ме сто за мо би ли за ци ју ста ре ши на ко ман де из
по дру ма не ке згра де, из ме сти на дру гу ло ка ци ју.
,,...Oва ру па је те сна, по ма ло хлад на, а це ви ко је
про ла зе кроз њу зло коб но шкри пе. Имам осе ћај
као да сам у гро бу и че кам да сва ког мо мен та бу -
дем за тр пан. Пред ла жем да иза ђе мо из овог скло -
ни шта ко је мо же би ти на ша гроб ни ца. Бо ље је да
оде мо ван згра де. Ако је су ђе но да по ги нем, не ка
то бу де на отво ре ном про сто ру. Лак ше ће ме на -
ћи!“ – ре че Фи ћа и пред ло жи дру гу ло ка ци ју. Ге не -
рал је при хва тио пред лог. 

У тре нут ку ка да је су ди ја Ха шког три бу на ла упи -
тао Фи ћу, као све до ка, да ли зна бар не ког од пет -
на е стак Ср ба ко ји ма су при пад ни ци ам ба са де САД
у Бе о гра ду, обе ћа ли азил у САД, ако на пу сте КиМ
Фи ћа је на вео име на и пре зи ме на де се так осо ба. 

,,Дру гом при ли ком, су ди је ни су мо гле на ћи по -
дат ке о на ци о нал ној струк ту ри у јед ној оп шти ни на
КиМ, па је Фи ћа, као да чи та из књи ге упу тио ис -
тра жи те ље и су ди је на ста ти стич ке го ди шња ке из
ко јих мо гу до ћи до тач них са зна ња. Та ко је на те -
рао пред се да ва ју ћег су ди ју Бо но ми ја, да му ода
при зна ње на из ван ред но тач ном и пре ци зном од -
го во ру.“- се ћа се ге не рал Мир ко Стар че вић, Фи ћин
ду го го ди шњи са рад ник у вре ме слу жбе на Ко со ву
и Ме то хи ји.

Ро ђен на Ко со ву и Ме то хи ји, че сто ми је при чао
о свом од ра ста њу, о Не да ков цу код Ву чи тр на, о
сво јој по зна тој При штин ској гим на зи ји, на ко ју је
био ве о ма по но сан. Ње го ва од лу ка, да и на кон по -
вла че ња на ше Вој ске са Ко со ва и Ме то хи је, оста -
не као део су ве ре ни те та др жа ве, нај бо љи је по ка -
за тељ ње го вог ка рак те ра.                      М. Ђо шан



К
о зар ска офан зи ва об у хва та опе ра ци је
не мач ких, уста шких и до мо бран ских
сна га на под руч ју Ко за ре од 10. ју на до

30. ју ла 1942. У про ле ће 1942. уста нак у
ве ћем де лу Бо сан ске кра ји не био је у по -
ра сту. По себ но ја ко жа ри ште би ло је на
под руч ју пл. Ко за ре, где је деј ство вао 2.
кра ји шки НОП од ред. Сво јом ак тив но шћу
Од ред је па ра ли сао не при ја те љев са о бра -
ћај на ко му ни ка ци ја ма Ба ња Лу ка—При је -
дор—Бо сан ски Но ви—Бо сан ска Ко стај ни -
ца и Ба ња Лу ка—Бо сан ска Гра ди шка—Бо -
сан ска Ду би ца—Бо сан ска Ко стај ни ца,
осу је тио мно ге по ку ша је не при ја те ља да
га уни шти, и не по сред но угро жа вао не при -
ја те ље ве гар ни зо не око Ко за ре, од ко јих је
не ке и ли кви ди рао (Ко за рац и др). Нем це
је на ро чи то по га ђа ло ви ше ме сеч но об у -
ста вља ње тран спор та же ле зне ру де из
Љу би је због деј ста ва Од ре да на жел. пру -
зи Ба ња Лу ка—При је дор—Бо сан ски Но ви
ко је је из во дио за јед но са 1. кра ји шким
НОП од ре дом. 

У то вре ме Од ред је из ра стао у до бро
ор га ни зо ва ну и чвр сту је ди ни цу (у ма ју
1942. имао је пет ба та љо на од ко јих је дан
удар ни, у све му 3.500 пу ша ка, 150 пу шко -

ми тра ље за, 30 те шких ми тра ље за, 14 ми -
но ба ца ча, 4—6 то по ва, 2 тен ка, 2 оклоп на
ауто мо би ла и је дан ави он) са зна чај ним
бор бе ним ис ку ством. По ди рек ти ви ВШ
НОВ и ПОЈ од 30. апри ла 1942. Од ред је
за јед но са 1. кра ји шким НОП од ре дом и
Ба ниј ском про ле тер ском че том 16. ма ја
осло бо дио При је дор , а 17. ма ја и Љу би ју.
Том ак ци јом бо ље су по ве за не осло бо ђе -
не те ри то ри је Под гр ме ча и Ко за ре. Не ко -
ли ко да на ка сни је на Ко за ри је (с. Ло мо ви -
та — 21. ма ја) фор ми ра на 1. кра ји шка бри -
га да. Број ни је, бо ље на о ру жа не и бор бе -
но спрем ни је кра ји шке је ди ни це би ле су
сад у мо гућ но сти да из вр ше но ве и ја че
уда ре по не при ја те љу.

Обра зо ва на по себ на 
бор бе на гру па
Од лу ка о чи шће њу за пад не Бо сне (по -

себ но се вер ног де ла и не мач кој оку па ци о -
ној зо ни) до не та је на кон фе рен ци ји у Опа -
ти ји 2—3. мар та 1942. ко јој су при су ство -
ва ли пред став ни ци не мач ких и ита ли јан -
ских оку па ци о них сна га у Ју го сла ви ји и
пред став ник ору жа них сна га НДХ , али су

не мач ке је ди ни це тек по сле за вр шет ка
опе ра ци ја у ис точ ној Бо сни мо гле да при -
сту пе оства ре њу те од лу ке.

За из во ђе ње Ко за рач ке опе ра ци је обра -
зо ва на је Бор бе на гру па За пад на Бо сна
под  ко ман дом ге не ра ла Шта ла, ко ман -
дан та 714. пе ша диј ске ди ви зи је ко ја је у
свом са ста ву има ла: 721. пп (714. Ди ви зи -
је), 734. пп, 1. ба та љон 750. пп 718. д, и.
ба та љон 737. пп 717. д, 661. арт. ди ви зи он
714. д, 654. арт. ди ви зи он 704. д, 3. ба те -
ри ју 670. арт. ди ви зи о на 717. Д 1. и. и 3. че -
ту 202. оклоп ног ба та љо на, 659. пи о нир -
ски ба та љон (без| 1. че те), и. и 2. ба та љон
по моћ не по ли ци је Ко ман де по ли ци је по -
рет ка за Ср би ју, 924. Lan dec chut zen ба та -
љон, 2 ба та љо на De utckl Man nchaft De -
utckl Принц Еуген и Win dhhrst), 2 че те 527.
пу ка за ве зу, је дан оклоп ни воз, тран спорт -
не је ди ни це и не ко ли ко еска дри ла ју ри -
шних бом бар де ра. Укуп на ја чи на не мач ких
сна га би ла је оког 15.000 вој ни ка. Од уста -
шких и до мо бран ских сна га у са ста ву гру -
пе би ле су: 1. до мо бран ска гор ска ди ви зи -
ја (1. и 2. гор ски здруг) са око 6.170 вој ни -
ка, 3. гор ски здруг (око 3.250 вој ни ка), 4.
гор ски; пу ков ни ја 4. гор ског здру га (1.749
вој ни ка), Ба ња луч ки здруг (де ло ви 1. и 10.
до мо бран ске пу ков ни је, 1. ју ри шна бој на,
до мо бран ске до бро во љач ке бој не Ба ња
Лу ка и Ко тор-Ва рош. И све му око 7 бој ни
са 3.500 вој ни ка), де ло ви 1. до мо бран ског
збо ра ја чи не око 3.000 вој ни ка, уста шке је -
ди ни це (око 3.000 вој них) — укуп но 21.000
уста ша и до мо бра на. 

Око 2.000 чет ни ка би ли је ју жно од пл.
Ко за ре у ре јо ну с. Брон за ног Мај да на. У
Ко за рач кој опе ра ци ји је уче ство ва ло бли -
зу 40.000 не при ја те ље вих вој ни ка, и пет
ма ђар ских реч них па трол них бро до ва на
р. Са ви.

Шта је хтео не при ја тељ
План не при ја те ља за угу ше ње устан ка

у за пад ној Бо сни пред ви ђао је две фа зе. У
пр вој фа зи тре ба ло је бр зим про до ром од
Ба ња Лу ке и Бо сан ског Но вог ка При је до -
ру одво ји ти 2. кра ји шки НО ПО од оста лих
пар ти зан ских је ди ни ца Бо сан ске кра ји не;
по ста ви ти за пре жну гру пу Ис ток на ли ни ју
с. Ивањ ска—Ка ра у ла (683)— Оштра гла ва
(504)—Смо ља на (308)—Ме де до вац
(238)—с. Г. Ки јев ци—с. Дра ге љи—с. Ча тр -
ња; гру па Се вер на ле ву оба лу Са ве од
Ста ре Гра ди шке до Ја се нов ца; гру пу Југ
дуж дру ма Ивањ ска—При је дор—Бо сан ски
Но ви; гру пу За пад на р. Уну из ме ђу Бо сан -
ског Но вог и Бо сан ске Ко стај ни це. Гру пе
су има ле за да так да по се да њем по год них
по ло жа ја оне мо гу ће про бој Од ре да из
окру же ња. По сле из вр ше ног окру же ња 1.
гор ска ди ви зи ја пре ла зи у на пад са ли ни је
Бо сан ска Ко стај ни ца—Бо сан ски Но ви, да
би по ти сла је ди ни це 2. кра ји шког НО ПО ка
ис то ку на пл. Ко за ру и та ко су зи ла обруч
око њих. По сле из би ја ња 1. гор ске ди ви зи -
је на По ха ри но бр до (506)—Ви лић бр до
(402)—Вис (401)—с. По гле ђе во, уво ђе њем
глав них сна га, а у са деј ству са де ло ви ма
1. гор ске ди ви зи је и 3. гор ског здру га пре -
ћи у оп шти на пад са ли ни је с. Бје лај ци—с.
Ма глај ци—с. Д. Је ло вац—с. Па лан чи -
ште—с. Бо жи ци—Го ла пл. (874)—Бр ња ча
(795)—Кр њин (841), уни шти ти Од ред и си -
сте мат ски про че шља ти те рен пл. Ко за ре
до Са ве. У дру гој фа зи не при ја тељ је пла -
ни рао фор ми ра ње за преч них гру па дуж
ле ве оба ле Уне од Бо сан ског Но вог пре ко
Ко стај ни це до Ду би це и на ли ни ји Бо сан -
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ИСТОРИЈА

80 година од козарачке епопеје

ЗБЕГОВИ 
У ЗЕМУНИЦАМА

Народ и војска били су у борби јединствени и све тешкоће и
порази нису могли да изазову малодушност и колебање. 
Непријатељ је пл. Козару сматрао бедемом партизана и 

одлучио да упоредо са уништењем Одреда уништи и расели
народ Козаре. У офанзиви која је трајала 50 дана, поред 

огромне бројчане и техничке надмоћности, методичности у 
извођењу операција, бруталног и безобзирног обрачунавања

са народом, он није постигао циљ.

Фо то гра фи ја ко ја је об и шла свет: ко зар чан ка у из бе гли штво са дво је де це



ски Но ви—Су ха ча—Љу би ја—При је дор,
за тим на сту па ње бор бе не гру пе Бо ро и у -
ски (оја ча ни 734. пп и 1. гор ска ди ви зи ја с
оја ча њи ма) са ли ни је Бо сан ска Ду би ца—
При је дор на за пад ка ко ле ну р. Уне, ра ди
уни ште ња пар ти зан ских сна га на том под -
руч ју. На ре ђе но је да се то ком офан зи ве
при ме не нај о штри је ре пре са ли је: ин тер -
ни ра ти све ци вил но ста нов ни штво, по себ -
но му шкар це од 14 до 50 го ди на ста ро сти,
по па ли ти се ла и та ко ис пра зни ти и при -
вред но ра зо ри ти чи та во под руч је.

Уочи офан зи ве је ди ни це 2. кра ји шког
НО ПО би ле су рас по ре ђе не: 1. ба та љон
пре ма Бо сан ској Ко стај ни ци и Бо сан ском
Но вом; Удар ни ба та љон око При је до ра и
Ко зар ца; 4. ба та љон на ли ни ји с. Мра ко ви -
ца—Ли си на (978); 3. ба та љон на про сто -
ри ји с. Д. Под град ци, с. Би стри ца, а 2. ба -
та љон с. Ора хо во, Бо сан ска Ду би ца, с.
Сла би ња. Штаб Од ре да и Опе ра тив ни
штаб за Бо сан ску кра ји ну рас по ла га ли су
из ве сним по да ци ма о не при ја те ље вој
офан зи ви, али им ни су по кла ња ли па жњу,
па их је офан зи ва пот пу но из не на ди ла.
Ни су ни при бли жно тач но оце ни ли ја чи ну
ан га жо ва них не при ја те ље вих сна га, па
мно ге пред у зе те ме ре ни су од го ва ра ле
ствар ној си ту а ци ји. Штаб Од ре да је по гре -
шно оце нио да мо же од бра ни ти Ко за ру.
Због ве ли чи не про сто ри је на ко јој су би ле
рас по ре ђе не је ди ни це 2. кра ји шког НО ПО,
њи ма су у то ку ко за рач ке офан зи ве ко ман -
до ва ла два шта ба: Штаб Од ре да и из ње -
га обра зо ва ни Опе ра тив ни штаб. Опе ра -
тив ни штаб не по сред но је ко ман до вао 1,
2. и Удар ним ба та љо ном, а Штаб Од ре да
3. и 4. ба та љо ном. Ко ор ди на ци ја из ме ђу
та два шта ба би ла је сла ба због те шко ћа
око одр жа ва ња ве зе, што ни је оста ло без
по сле ди ца, на ро чи то при ор га ни за ци ји
про бо ја Од ре да из окру же ња.

Про дор не мач ких сна га
У зо ру 10. ју на 1942. от по че ла су деј -

ства. Је дан не мач ки ба та љон (бор бе на
гру па We de), уз по др шку тен ко ва, ар ти ље -
ри је и ави ја ци је, пре шао је у на пад дуж
дру ма Ивањ ска—При је дор уз са деј ство
два ба та љо на до мо бра на ко ји су им обез -
бе ђи ва ли ле ви бок до ли ном р. Го мје ни це.
Њи ма се су прот ста вио 4. ба та љон 2. кра -
ји шког НОП од ре да код Омар ске и 1. кра -
ји шка бри га да код Ра до сав ске. По сле кра -
ћег от по ра глав ни на 4. ба та љо на од ба че -
на је се вер но од дру ма Ивањ ска—Ко за рац
и не мач ке сна ге су без озбиљ ни јег да љег
от по ра про др ле у При је дор, а су тра дан и у
Љу би ју. Из не на ђе на Ко ман да ме ста, са
за штит ном че том, ве ли ким бро јем гра ђа -
на, град ским НО од бо ром и ру ко вод стви -
ма дра штве но-по ли тич ких ор га ни за ци ја
НОП, про би ла се под бор бом на Ко за ру.
Ба та љон до мо бра на, ко ји је на сту пао ју -
жно од же ле знич ке пру ге Ивањ ска—При -
је дор, раз би ла је 10. ју на по сле под не 1.
кра ји шка бри га да код Ра до сав ске. Истог
да на од Бо сан ског Но вог ка При је до ра на -
па да ла је бор бе на гру па Геyсо (1 не мач ки
и 1 до мо бран ски ба та љон) ко ју су код Су -
ха че за др жа ли Удар ни ба та љо ни 2. и 1.
кра ји шког НО ПО (Удар ни ба та љон 2. кра -
ји шког НО ПО пре ба чен је 10. ју на на тај
пра вац) и јед на че та 1. ба та љо на 1. кра ји -
шког НО ПО. По сле оштре бор бе но ћу 10—
11. ју на пар ти зан ске сна ге су се по ву кле,
јер су не при ја те ље ви тен ко ви из При је до -
ра кре ну ли у су срет сво јим сна га ма код
Су ха че и 11. ју на из би ли у с. Шур ко вац.

Удар ни ба та љон 2. кра ји шког НО ПО по ву -
као се пре ма с. Па лан чи шту где је по сео
по ло жај с. Бо жи ци—с. Г. Га рев ци— Ја ру -
ге, док су се сна ге 1. кра ји шког НО ПО по -
ву кле ју жно од Су ха че. Не при ја те ље ве
сна ге из При је до ра и Бо сан ског Но вог спо -
ји ле су се 11. ју на и по че ле да утвр ђу ју по -
ло жа је дуж дру ма Ивањ ска—При је дор—
Бо сан ски Но ви. За преч не гру пе Ис ток, Се -
вер и За пад по се ле су од ре ђе не по ло жа је
и та ко је дра гог да на офан зи ве са свих
стра на за тво рен обруч око 2. кра ји шког
НО ПО, а већ 14. ју на не при ја тељ је по чео
да га сте же. То га да на у на пад је пре шла
и. гор ска ди ви зи ја с од се ка Бо сан ска Ко -
стај ни ца—Бо сан ски Но ви. Њен 1. гор ски
здруг на па дао је у три ко ло не: де сна, прав -
цем До бр љин—Ми ћин гроб—До њи Је ло -
вац; сред ња, прав цем с. Гр да но вац—
Оштра гла ва—с. Стри го во—с. Мир ко вац—
с. Ма глај ци; ле ва, прав цем Ба чва ни — де -
сна оба ла Уне—с. Бје лај ци. Је ди ни це 2.
гор ског здру га на па да ле су у две ко ло не:
ле ва, прав¬цем с. Рав ни це—с. Гра ба шни -
ца—Ка ран—Ви лић бр.—Вис; де сна, прав -
цем Двор—Кри ва гла ва (446)—Аги но по -
ље—с. Ма ри ни—с. До ња Ју тро го шта—По -
ха ри но бр. (506). Пред тим сна га ма бра ни -
ли су се 1. и 2. ба та љон и јед на че та Удар -
ног ба та љо на ко ји су на ви ше ме ста во ди -
ли оштре бор бе, од ко јих је нај зна чај ни ја
бор ба и. ба та љо на и че те Удар ног ба та -
љо на код Па сти ре ва 14/15. ју на кад је уни -
ште на оја ча на 2. бој на 2. гор ског здру га
(60 по ги ну лих и ви ше ра ње них, и за ро -
бље но 283 вој ни ка, 2 офи ци ра и 5 под о -
фи ци ра). Под при ти ском над моћ них не -
при ја те ље вих сна га те је ди ни це 2. кра ји -
шког НО ПО су се под бор бом по вла чи ле
ка пл. Ко за ри. Са њи ма су се по ву кле и ве -
ли ке ма се на ро да са нај ну жни јом по крет -
ном имо ви ном. Је ди ни це 1. гор ске ди ви зи -
је су 18. ју на из би ле на ли ни ју с. Бје лај ци—
с. Ма глај ци—с. По гле ђе во—Вис (401)—
Ви лић бр. (493) —По ха ри но бр. (506)—Па -
лан чи ште. Пре ма тим не при ја те ље вим
сна га ма од с. Бје лај ци до с. По гле ђе во био
је 2. ба та љон, а ју жни је 1. и де ло ви Удар -
ног ба та љо на. Пре ма 3. и 4. ба та љо ну Од -
ре да не при ја тељ ни је у то вре ме био ак ти -
ван.

Ток опе ра ци је
Истог да на кад су не при ја те ље ве сна ге

из би ле на по ме ну ту ли ни ју 1, 2. и де ло ви
Удар ног ба та љо на на па ли су и од ба ци ли
не при ја те ља на де сном и ле вом кри лу, а
је ди но се у По гле ђе ву одр жа ла и. бој на и.
гор ског здру га. У про тив на па ду је не при ја -
тељ по вра тио По ха ри но бр до и Ви лић бр -
до Су тра дан (19. ју на), је ди ни це Од ре да
пре о те ле су ове ви со ве и уни шти ле 3. бој -
ну 2. гор ског здру га, а 20. ју на за у зе ле су
По гле ђе во и на не ле 1. бој ни 1. гор ског
здру га те шке гу бит ке. Тим на па ди ма
фронт 1. гор ске ди ви зи је био је раз би јен и
њен 2. гор ски здруг од ба чен за пад но од
дру ма При је дор— Бо сан ска Ду би ца пре -
ма Ха си ној стра жи (429). Уба ци ва њем све -
жих сна га из При је до ра и Бо сан ске Ду би -
це, не при ја тељ је тек по сле два да на ус -
пео да сре ди сна ге 1. гор ске ди ви зи је и да
де ли мич но кон со ли ду је по ло жа је. Ма да је
то пру жи ло по вољ не усло ве да се 2. кра -
ји шки НО ПО, за јед но с на ро дом, про би је
из обру ча, при ли ка је про пу ште на и кроз
ство ре ну бре шу про би ло се са мо око
5.000 из бе гли ца. Ово у то ли ко пре што је
1. кра ји шка бри га да све до 18. ју на успе -

шно ве зи ва ла зна чај не сна ге (нем. бор бе -
ну гру пу We del, за пад ни од сек од бра не Ба -
ње Лу ке, де ло ве 3. гор ског здру га, чет нич -
ки пук Ма ња ча и по са ду Сан ског Мо ста)
ко је су је до тог вре ме на окру жа ва ле у ре -
јо ну Брон за ног Мај да на. Из вла че њем Бри -
га де пре ко Са не, те сна ге су по ста ле сло -
бод не.

На ред них да на во ди ле су се оштре бор -
бе на це лом фрон ту око пл. Ко за ре, сем на
од се ку 3. ба та љо на. Не при ја тељ је 21. ју -
на на пао де ло ве Удар ног и 4. ба та љо на на
по ло жа ју с. Па лан чи ште—с. Бо жи ци—с. Г.
Га рев ци, али је уз те шке гу бит ке од ба чен.
Но ћу 23/24. ју на, на од се ку До ло ви—Ју го -
ви ће во бр., 1. и 2. ба та љон са де ло ви ма
Удар ног ба та љо на на не ли су те шке гу бит -
ке 3. бој ни 4. гор ске пу ков ни је (150 по ги ну -
лих и 60 за ро бље них) ко ју су за јед но са
ком би но ва ном бој ном те пу ков ни је (ове
две бој не сти гле су као по ја ча ње 1. гор ској
ди ви зи ји) од ба ци ли пре ма с. Гр бав ци ма.
Но, не при ја тељ је 25. ју на по вра тио из гу -
бље не по ло жа је.

Си ту а ци ја 2. кра ји шког НО ПО све се ви -
ше по гор ша ва ла. Ње го ве је ди ни це, по себ -
но 1, 2. и Удар ни ба та љон би ле су крај ње
пре мо ре не и ис цр пље не; Од ред је имао
око 500 ра ње ни ка (ма хом те шких, на но си -
ли ма), а у шу ма ма се на ла зи ло око 80 000
из бе гли ца чи ји се те жак по ло жај иона ко
све ви ше по гор ша вао због по мањ ка ња
хра не. Штаб Од ре да до 30. ју на ни је ни шта
пред у зео за про би ја ње из окру же ња, јер је
још увек по сто ја ла на да у мо гућ ност од -
бра не Ко за ре. Кад се раз во јем до га ђа ја
уви де ло да је је ди но ре ше ње про бој из об-
ру ча, та да су усло ви за ње го во из во ђе ње
по ста ли знат но сло же ни ји и те жи не са мо
због ра ње ни ка, из бе гли ца, пре мо ре но сти
је ди ни ца и све ве ће ма те ри јал не оску ди -
це, већ и за то што је не при ја тељ утвр дио
сво је по ло жа је и до вео све же сна ге да би
за дао Од ре ду уни шта ва ју ће удар це. Ње -
го ва ар ти ље ри ја и ави ја ци ја ту кле су по ја -
ча ном ва тром по ло жа је Од ре да и збе го ве
на ро да, на но се ћи им знат не гу бит ке.

План за про бој 
Од лу ку за про бој, Штаб Од ре да до нео је

3. ју ла из ју тра. Про бој је тре ба ло из вр ши -
ти на од се ку с. Мир ко вац (искљ.)—Ви лић
бр. (укљ.), ши ри не до 7 км, оп штим прав -
цем с. Д. Је ло вац—с. Г. Гра ди на—с. Кри ва
Ри је ка. Удар ни, 1. и 2. ба та љон би ли су
бли зу иза бра ног од се ка про бо ја, док је 3.
ба та љон био уда љен око 30 км, а 4. ба та -
љон око 15 км. За да ци по је ди них ба та љо -
на би ли су: Удар ни ба та љон про би ја се на
од се ку Па три ја—Сре дел и по сле из би ја ња
на друм При је дор—Бо сан ска Ду би ца
обез бе ђу је се пре ма При је до ру и обра зу је
фронт на ли ни ји Аси на стра жа—с. Бре зи -
ча ни; 1. ба та љон на па да прав цем Па три -
ја—До ло ви, са деј ству ју ћи де сно 2. ба та -
љо ну у ли кви да ци ји не при ја те ље вих сна -
га у с. Д. Је ло вац, ле во Удар ном ба та љо -
ну у за у зи ма њу Пла нин ке (370), а по том
на сту па прав цем с. Г. Гра ди на—с. Ма ри -
ни; 2. ба та љон на па да прав цем Ју го ви ће -
во бр.—с. Хај де ров ци и са деј ству је 1. ба -
та љо ну у овла да ва њу с. Д. Је ло вац; 3. ба -
та љон на сту па до ли ном р. Ми је ча ни це
пре ма с. Мир ков цу, обез бе ђу ју ћи се де лом
сна га пре ма Бо сан ској Ду би ти, а по сле из -
вр ше ног про бо ја ба та љон се кре ће прав -
цем с. Му ра ти—с. Ба ња ци. У за штит ни цу
је од ре ђен 4. ба та љон (у ства ри, имао је
функ ци ју ре зер ве) ко ји је де лом сна га тре -
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ба ло да на сту па за 3, а де лом за Удар ним
ба та љо ном.

Из до та да шњих бор би не при ја тељ је за -
кљу чио да је на сту пио по во љан тре ну так
да пре ђе у оп шти на пад и то са све жим
сна га ма. Од не мач ких је ди ни ца ко је су до
та да ан га жо ва не са мо де ли мич но (Од ред
је све до про бо ја, углав ном, во дио бор бе
са до мо бран ским и уста шким је ди ни ца ма),
фор ми ра на је по себ на гру па Бо ро то ски
(ко ман дант 704. ди ви зи је) са ста ва 734. пп,
1. ба та љон 737- РРз 721. пп и и. ба та љон
750. пп. Та гру па је 3. и 4. ју ла сме ни ла је -
ди ни це 1. до мо бран ске гор ске ди ви зи је.

Ор га ни за ци ја про бо ја по за ми шље ном
пла ну би ла је сла ба, из ве де на на бр зи ну и
ни је би ло оства ре но са деј ство је ди ни ца ни
за вре ме про бо ја, а ни по сле. Тре ћи ба та -
љон ни је сти гао да уче ству је у про бо ју. На -
пад 2: кра ји шког НО ПО ра ди про бо ја по -
чео је 3. ју ла у 23. ч. и је ди ни це су се су да -
ри ле са све жим не мач ким сна га ма, што је,
та ко ђе, ути ца ло на ток и ис ход про бо ја.
Удар ни и 1. ба та љон су у ју ри шу раз би ли
не при ја те ља на свом прав цу са ре ла тив но
ма лим соп стве ним гу би ци ма и на ста ви ли
да на ди ру пре ма Пла ни ни ци. Кроз бре шу
ши ри не око 2 км из ву кло се око 10 000 из -
бе гли ца и Штаб 2. кра ји шког НО ПО, без
Опе ра тив ног шта ба. Ма да је бре ша би ла
отво ре на 4. ју ла до 8 ч., због сла бе ор га -
ни за ци је про бо ја и не ма ња ве за, она ни је
пот пу но ис ко ри шће на за из вла че ње из бе -
гли ца. Дру ги ба та љон на и шао је на ја ке
сна ге, па су се уз ве ли ке гу бит ке про би ли
са мо ње го ви ма њи де ло ви, а глав ни на се
4. ју ла у зо ру по ву кла на пл. Ко за ру. Исто -
вре ме но су се про би ли и ма њи де ло ви 4.
ба та љо на. Ин тер вен ци јом тен ко ва и ре -
зер ви не при ја тељ је 4. ју ла око 9 ч. опет
за тво рио обруч и по сео по ло жа је ко је је
др жао 3. ју ла.

По вла че ње у ду би ну Ко за ре
Но ћу 4—5. ју ла Опе ра тив ни штаб по нов -

но је по ку шао да се пре о ста лим је ди ни ца -
ма про би је из обру ча. Про бој је по гре шно
из вр шен на истом прав цу као и прет ход не
но ћи. По што је не при ја тељ то оче ки вао,
ни јед на ком плет на је ди ни ца ни је се про -
би ла, сем не ко ли ко де се ти на бо ра ца из

свих ба та љо на.  Је ди ни це Од ре да има ле
су знат не гу бит ке, на ро чи то у ко манд ном
ка дру. У зо ру 5. ју ла пре о ста ле је ди ни це
по вла чи ле су се ду бље у пл. Ко за ру, не -
спо соб не да пру же ор га ни зо ван от пор не -
при ја те љу ко ји је пр шао у про тив на пад.
Јед на ја ча не при ја те ље ва ко ло на про др ла
је до ли ном р. Мље ча ни це до ме ста где су
би ли ра ње ни ци, и звер ски их по у би ја ли
(од 500 ра ње ни ка 50 их је ума кло по ко љу).
По што ви ше ни је би ло ни ка квог из гле да за
про бој, Опе ра тив ни штаб од лу чио је да се
пре о ста ле је ди ни це по де ле у ма ње гру пе,
по са кри ва ју у шу ми, или про ву ку кроз об-
руч, из бе га ва ју ћи су коб са не при ја те љем.
Од 5. до 18. ју ла не при ја тељ је де таљ но
пре тре сао пл. Ко за ру и Про са ру. Не ке гру -
пе пар ти за на ус пе ле су да се но ћу про ву ку
кроз не при ја те љев рас по ред, док се ве ћи -
на скло ни ла у им про ви зо ва на скло ни шта
и та ко из бе гла уни ште ње. Не при ја тељ је
по хва тао на род у збе го ви ма и по био при
то ме ве ћи број љу ди, же на и де це. Пре ма
по да ци ма од го ва ра ју ћих слу жби НДХ,
68.600 љу ди, же на и де це при ку пље но је у
са бир ним ло го ри ма. У њи ма је из вр ше на
по де ла у три основ не гру пе: за кон цен тра -
ци о не ло го ре Ја се но вац, Ста ра Гра ди шка
и оне у Не мач кој и Нор ве шкој — из ра зи ти -
је екс по ни ра не при пад ни ке НОП; за при -
си лан рад у Не мач кој, углав ном оста ли
рад но спо соб ни му шкар ци и за ра се ља ва -
ње — оста ли, нај ве ћи део ста нов ни штва.

За вре ме ко зар ске офан зи ве Опе ра тив -
ни штаб за Бо сан ску кра ји ну на сто јао је да
по мог не 2. кра ји шком НО ПО. Са 1. кра ји -
шком бри га дом и 1. кра ји шким НО ПО по ја -
чао је деј ства на не при ја те ље ве гар ни зо -
не у до ли на ма Уне и Са не и у не по сред ној
по за ди ни не при ја те ља да би осла био при -
ти сак на 2. кра ји шки НО ПО. Та ко су те сна -
ге 20. ју на за у зе ле Бо сан ску Кру пу, 27. ју -
на на па ле на Сан ски Мост, вр ши ле при ти -
сак пре ма Би ха ћу, но ћу 2—3. ју ла за у зе ле
До бр љин, 7. ју ла на па ле на Бо сан ски Но -
ви. Али, те бор бе и ус пе си у ко ји ма су и.
кра ји шка бри га да и 1. кра ји шки НО ПО
има ли знат не гу бит ке, ни су мо гли да из ме -
не те шку си ту а ци ју у ко јој се на шао 2. кра -
ји шки НО ПО.

Удар ни и 1. ба та љон са де ло ви ма Од ре -

да, ко ји су ус пе ли да се про би ју (око 800
бо ра ца), при ку пи ли су се на про сто ри ји
Па сти ре во, Пла ни ни ца, Свод на, ода кле су
оме та ли са о бра ћај на прав цу При је дор—
Бо сан ски Но ви и оси гу ра ва ли пре ла зак из -
бе гли ца код с. Свод не ка Под гр ме чу. Не -
што ка сни је (15. ју ла) те сна ге пре ба ци ле
су се ју жно од р. Са не у ре јон с. Ви та со ва -
ца, с. Ра до ми ров ца, с. Ми шке Гла ве ра ди
од мо ра. Но, не при ја тељ их је 18. ју ла на -
пао и бр зим про до ром ка с. Ја при раз дво -
јио та ко, да је Удар ни ба та љон (без јед не
че те) од ба чен ју жно од Су ха че, а 1. ба та -
љон са че том Удар ног ба та љо на ка Са ни
ко ју су пре шли на ред ног да на и про ду жи -
ли у прав цу Па сти ре ва.

Од 18. до 21. ју ла не при ја тељ је пре гру -
пи сао сна ге, чи ме је по че ла дру га фа за
офан зи ве. По што је ја ким сна га ма по сео
до ли ну Са не од При је до ра до Бо сан ског
Но вог и до ли ну Уне од Бо сан ског Но вог до
Бо сан ске Ду би це, бор бе на гру па Бо ром -
ски (са да са ста ва: оја ча ни 734. пп и оја ча -
на 1. гор ска ди ви зи ја) пре шла је 21. ју ла у
на пад са ли ни је Бо сан ска Ду би ца—При је -
дор на за пад ка ко ле ну Уне ра ди по нов ног
чи шће ња тог де ла пл. Ко за ре, и на том за -
дат ку за др жа ла се до 30. ју ла. У на сту па -
њу те гру пе 1. ба та љон и че та Удар ног ба -
та љо на окру же ни су код с. Па сти ре ва ода -
кле су се но ћу 26/27. ју ла про би ли на пл.
Ко за ру. До 31. ју ла ту су се при ку пи ле све
сна ге 2. кра ји шког НО ПО, сем Удар ног ба -
та љо на ко ји је ушао у са став 2. кра ји шке
бри га де, па је Опе ра тив ни штаб од мах по -
чео да ре ор га ни зу је и сре ђу је Од ред.

Бе дем пар ти за на
Ка ко у ра ни јим бор ба ма, та ко, на ро чи то,

у овој офан зи ви, 2. кра ји шки НОП од ред
бо рио се с из ван ред ним по жр тво ва њем и
хе ро и змом. На род и вој ска би ли су у тој
бор би је дин стве ни и све те шко ће и по ра зи
ни су мо гли да иза зо ву ма ло ду шност и ко -
ле ба ње. Не при ја тељ је пл. Ко за ру сма трао
бе де мом пар ти за на и од лу чио да упо ре до
са уни ште њем Од ре да уни шти и ра се ли
на род Ко за ре. У офан зи ви ко ја је тра ја ла
50 да на, по ред огром не број ча не и тех нич -
ке над моћ но сти, ме то дич но сти у из во ђе -
њу опе ра ци ја, бру тал ног и без об зир ног об -
ра чу на ва ња са на ро дом, он ни је по сти гао
основ ни циљ да уни шти Од ред (ма да му
је на нео те шке гу бит ке — око 1.700 из ба -
че них из стро ја, у шта су ура чу на ти и по -
би је ни ра ње ни ци) и да угу ши бор бу на ро -
да Ко за ре, иако је око 2/3 жр та ва фа ши -
стич ког те ро ра и ин тер ни ра ца са под руч ја
пл. Ко за ре стра да ло упра во за вре ме
офан зи ве. Гу би ци не при ја те ља ни су по -
зна ти.

Од мах по сле офан зи ве ожи вља ва ју
бор бе на под руч ју пл. Ко за ре, а 23. сеп -
тем бра од 2. кра ји шког НО ПО фор ми ра на
је 5. кра ји шка (ко зар ска) бри га да ја чи не
око 1.100 бо ра ца. Бра не ћи жи ла во и упор -
но пл. Ко за ра, 2. кра ји шки НО ПО олак шао
је дру гим кра ји шким је ди ни ца ма по сти за -
ње бор бе них успе ха и по сред но олак шао
по ход гру пе бри га да са Вр хов ним шта бом
у за пад ну Бо сну (јул 1942), чи ме је ору жа -
на бор ба у тој обла сти до би ла нов за мах.

Из вор: Вој на ен ци кло пе ди ја
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О
вих да на за еки пе бе о град ског За -
во да за ур гент ну ме ди ци ну не ма
пре да ха: Пре ко да на нај че шће

по моћ тра же кар ди о ва ску лар ни бо ле -
сни ци, но ћу осо бе ко је бо лу ју од аст -
ме и дру гих хро нич них плућ них бо ле -
сти, а то ком да на сви они ко ји до жи ве
ко лапс на ули ца ма и јав ним ме сти ма,
јер су пре це ни ли сво је сна ге и би ли
нео пре зни на ви со ким тем пе ра ту ра -
ма.

Ова ко зву чи нај кра ћи, го то во сва ко -
днев ни „ра порт“ Ива не Сте фа но вић,
док тор ке у бе о град ској Хит ној по мо ћи.

- Ви со ке тем пе ра ту ре нај те же под -
но се кар ди о ва ску лар ни па ци јен ти и то
због ни ских вред но сти крв ног при ти -
ска, они че сто пад ну у не свест на јав -
ним ме сти ма. Ови па ци јен ти у нај то -
пли јем де лу да на за и ста не сме ју да
из ла зе из сво јих до мо ва. Та да тре ба
да бо ра ве у при јат но рас хла ђе ним
про сто ри ја ма: не ко ће стан рас хла ди -
ти кли мом, не ко про ма јом и за там ње -
њем про сто ри ја. Про блем je што на ши
ста ри ји су гра ђа ни не во ле ни кли му,
ни про ма ју. Ме ђу тим, иде ал но би би -
ло да дан пpoводе у рас хла ђе ним про -
сто ру. У про тив ном, ср це им je стал но
под на по ром, чак и ако бо ра ве у про -

сто ри ји у ко јој je ма ње сте пе ни не го на
спољ ним тем пе ра ту ра ма ви шим од 30
сте пе ни, то че сто ни је и до вољ но за
при ја тан  бо ра вак. На рав но, не тре ба
да се из ла жу ди рект но кли ми, са мо је
ва жно одр жа ва ти при јат ну тем пе ра ту -
ру у ко јој ср це мо же да ра ди без на -

пре за ња. A, ве че ри, као и но ћи, већ су
при јат ни је, пa та да мо гу да ше та ју и
оба ве по сло ве - на во ди док тор ка Сте -
фа но вић.

Но ћи те шке за аст ма ти ча ре
Ни но ћу не ма пре да ха за еки пе Хит -

не по мо ћи, та да по зи ви сти жу од па -
ци је на та ко ји бо лу ју од аст ме и дру гих
хро нич них плућ них бо ле сти. Ha ви со -
ким тем пе ра ту ра ма крв по ста је гу шћа,
као и слуз ко ја об ла же ди сај не пу те ве
и они има ју на па де гу ше ња. Те го бе ће
се по ја ча ва ти већ по чет ком ав гу ста,
ка ко се бли жи пе ри од цве та ња ам бро -
зи је, ве о ма ја ког алер ге на.

- Кад има ју на пад у то ку но ћи, на -
рав но да тре ба да по зо ву Хит ну по -
моћ, али ка да да ни ма не мо гу да ре -
ше сво је ста ње, мо ра ју ре дов но да
узи ма ју про пи са не ле ко ве, оду код
свог пул мо ло га или на ин ха ла ци је.

Ови па ци јен ти че сто по зо ву Хит ну
по моћ јер зна ју да ће им ја ким и ефи -
ка сним ле ко ви ма тре нут но олак ша ти
на пад и те шко ста ње. Али, сва ки на -
пад те шке аст ме ко ји збри ња ва еки па
Хит не по мо ћи ди рект но ути че и на ду -
жи ну и ква ли тет жи во та. Јед но став но
све се бро ји. Ка да да је мо мо ћан лек
та квом па ци јен ту да би бр зо де ло вао,
та ква те ра пи ја убр за ва рад ср ца и то
се од ра жа ва на цео ор га ни зам, сва ки
сле де ћи на пад би ће те жи - об ја шња -
ва на ша са го вор ни ца.

Без пре те ри ва ња 
у те ре та ни
Док тор ка Сте фа но вић и мла дим и

здра вим осо ба ма са ве ту је да се не
опу шта ју на вру ћи на ма, по го то ву ако
има ју ни жи при ти сак од 90 са 60 ммХГ
или ако су не дав но има ли не ку ви ру -
сну ин фек ци ју, не са мо ко вид 19.

-Aкo иду на сун ча ње или у те ре та ну,
ве жба ју и ја ко се зно је не би ли смр -

ша ли, мо ра ју да бу ду све сни да ср це
из ла жу до дат ном на по ру. Њи хо во ср -
це ће то са да из др жа ти, али ће то јед -
ном, ка сни је, до ћи на на пла ту - упо зо -
ра ва др Ива на Сте фа но вић.

О. П.
Из вор: Ма га зин
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САВЕТИ ЛЕКАРА

Како се понашати када трају 
велике врућине

HA ВРУЋИНАМА 
ТРПИ СРЦЕ 

И СТАРИХ И МЛАДИХ
Високе температуре најтеже подносе кардиоваскуларни 
пацијенти, који треба да бораве у пријатно расхлађеним

просторијама

Док тор ка 
Ива на Сте фа но вић
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САВЕТИ ЛЕКАРА

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

КИ КИ РИ КИ, БУН ДЕ ВА И
ЛИ МУ НА ДА С МЕ ДОМ

Док тор ка Ива на Сте фа но вић има
фи ни са вет за ис хра ну на ве ли ким вру -
ћи на ма, a ко ји за до во ља ва же ље мно -
гих да на је лов ни ку бу де „и не што сла -
но и не што слат ко“.

- На рав но да je бит но пи ти до вољ но
во де, али по го то ву ста ри је осо бе не
тре ба и да се без ме ре са мо на ли ва ју
теч но шћу, јер он да гу бе елек тро ли те
зно је њем и мо кре њем. Ва жно je за и ста
да се по бри ну за здра ву ис хра ну, да
по тре бу за сла ним и за до во ље та ко
што ће је сти ки ки ри ки, бун де ву, се мен -
ке... Во ће je иде а лан слат киш: има до -
вољ но и во де и ше ће ра, a за ; осве же -
ње je нај бо ља ли му на да за сла ђе на
ме дом.

У НЕ СВЕСТ ПА ДА ЈУ 
И ВОЈ НИ ЦИ

Да вре ли на обо ри с но гу и оне
за ко је сма тра мо да су нај и здр -
жљи ви ји и нај здра ви ји, a то су
вој ни ци, све до чи вест да je то ком
по ла га ња за кле тве не мач ке вој -
ске у Бер ли ну, од 400 вој ни ка у
стро ју, 28 па ло у не свест или им
je би ла по треб на по моћ ле ка ра.
Ка ко пре но се аген ци је Рој терс и
Тан југ, тро је je чак пре ба че но у
бол ни цу, са оп шти ло je та мо шње
Ми ни стар ство од бра не.

- Ду го су на вру ћи ни ста ја ли у
уни фор ма ма, пре то га ве жба ли и
до шло je до ко лап са. To ни је ни -
шта не у о би ча је но, чак je че сто
код вој ни ка, али до га ђа се и љу -
ди ма на ауто бу ским ста ја ли шти -
ма, ули ца ма, јав ним ме сти ма...
To зна чи да кар ди о ва ску лар ни
си стем не мо же да се при ла го ди
та квим екс трем ним вре мен ским
усло ви ма. Крв ни су до ви се ши ре,
ср це ра ди под при ти ском, до дат -
но се на пре же. Ha сре ћу, у ве ћи -
ни слу ча је ва реч je о крат ко трај -
ном гу бит ку све сти: чим осо бу
по ло жи те у хо ри зон тал ни по ло -
жај и осве жи те je во дом, бу де joj
бо ље - об ја шња ва док тор ка Сте -
фа но вић.

ЧЕ ШЋЕ ОБИ ЛА ЗИ ТЕ
СТА РИ ЈЕ

Ка да днев на тем пе ра ту ра да -
ни ма не си ла зи ис под 30. по де -
о ка, по себ но тре ба во ди ти ра чу -
на о ста рим осо ба ма ко је жи ве
са ме, под се ћа док тор ка Ива на
Сте фа но вић:

- Ве ли ки број ста ри јих осо ба у
да ни ма вру ћи на не пи је до вољ -
но теч но сти, сла би је је де, мно -
ги су де мент ни, упла ше ни, по го -
то ву ако жи ве са ми. Чак и ка да
те ле фо ном сво је бли жње уве -
ра ва ју да су је ли, пи ли, укљу чи -
ли кли му, то че сто ни су ура ди -
ли. По не кад и за бо ра ве да то
ура де. За то je ва жно да их че -
шће оби ла зи мо, про ве ри мо да
ли je у ста ну или про сто ру у ко -
јем бо ра ве тем пе ра ту ра при јат -
на, a не 50 сте пе ни. На жа лост,
на ше еки пе на те ре ну за ти чу
ста ри је осо бе у те шком ста њу
де хи дри ра но сти и пре то пље но -
сти - је два смо спа си ли жи вот
ста ри јој осо би у чи јем ста ну је
би ло као у рер ни, a она je има -
ла тем пе ра ту ру пре ко 40. То -
плот ни удар ни је ста ње у ко ме
не ко осе ћа да му je вру ће, већ
je то пот пу ни слом ор га ни зма и
жи вот но угро жа ва ју ће ста ње.
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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

Знате ли зашто је Ф 117 А
пао близу Шапца?
Па, избијена му је чивија.

Сва памет Северноат-
лантске алијансе
налази се у бојевим 
главама.

На Западу и сунце нестаје

Балкан је постао буре 
барута
око кога се мотају непаж-
љиви пушачи.

Тек онда када када сиђе на
земљу,
агресор ће видети свога 
бога.

Косово је српска колевка
у којој не могу бити само
беле капице.

Раде Ђерговић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХIХ. Број 222/223 ЈУЛИ / АВГУСТ 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), 
Драгослав Ђорђевић (Крагујевац),

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.
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