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О
д ка ко су пен зи је пре ве де не из Фон да
за СО ВО у Ре пу блич ки фонд ПИО не
пре ста ју про бле ми, већ се они не до -

след ним по те зи ма др жа ве још ви ше на го -
ми ла ва ју. На осно ву ви си не пен зи је, на
при мер, те шко је од ре ди ти у ком је чи ну
не ко пен зи о ни сан. Пре ци зно смо уста но -
ви ли да на кон нај но ви јег по ве ћа ња пла та
у Вој сци Ср би је и Ми ни стар ству од бра не
пу ков ник у пен зи ји има ме сеч на при ма ња
ма ња од оних ко ја су на рас по ла га њу за -
став ни ку. До ско ра је пен зи ја пу ков ни ка би -
ла на ни воу пла те за став ни ка пр ве кла се,
а са да они ма ко ји на ра ме ни ма има ју тај
чин (за став ни ка пр ве кла се) ве ћа су им
при ма ња за око 12.000 ди на ра у од но су на
пу ков ни ка у пен зи ји, чи ја смо ствар на при -
ма ња упо ре ди ли са пла та ма про фе си о -
нал них при пад ни ка си сте ма од бра не.

В
ој ни пен зи о не ри и те ка ко по др жа ва ју
уве ћа ње стан дар да ак тив них под о фи -
ци ра и офи ци ра (та ко ђе и вој них на -

ме ште ни ка и вој них слу жбе ни ка) јер из вр -
сно по зна ју те жи ну по сло ва и жр тво ва ње
оних ко ји је ду вој нич ки хлеб. Зна ју до бро
да ула га ње у од бра ну зе мље ја ча др жа ву
и обез бе ђу је не спу та ни раз вој зе мље. Др -
жа ва и тре ба да се са по што ва њем од но -
си пре ма они ма ко ји чи не те мељ са мо -
стал но сти за јед ни це и оп стан ка на ро да.
Пре ма из ре че ним на ја ва ма нај ви ших др -
жав них зва нич ни ка, у го ди на ма ко је сле де
оче ку је се још ве ћи раст ме сеч них при ма -
ња и укуп ног стан дар да про фе си о нал них
при пад ни ка Вој ске Ср би је и Ми ни стар ства
од бра не. То су до бре про јек ци је. 

М
е ђу тим, спор на је чи ње ни ца да сли -
чан трет ман не ма ју пен зи о ни са ни по-
д о фи ци ри и офи ци ри. Док је њи хо во

пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње би ло
об у хва ће но Фон дом за со ци јал но оси гу ра -
ње вој них оси гу ра ни ка, све је би ло дру га -
чи је. По ауто ма ти зму ра ста пла та, уве ћа -
ва не су и пен зи је. И ни је се мо гло до го ди -
ти да ,,лон чи ћи“ бу ду по бр ка ни. Од тре нут -
ка ка да су на по ма ло груб и не у те ме љен
на чин вој ни пен зи о не ри, ми мо прак се ко ја
је тра ја ла без ма ло че тр де сет го ди на, из -
ме ште ни у Фонд ПИО, ,,ко ла“ су кре ну ла
низ бр до. Тре нут но пен зи о ни са не ста ре -
ши не истог чи на, плат не гру пе и свих дру -
гих па ра ме та ра, има ју нај ма ње пет раз ли -
чи тих ви си на пен зи ја. То де лу је по ма ло
нео збиљ но, а код пен зи о ни са них при пад -
ни ка си сте ма од бра не про из во ди из ве стан
сте пен фру стра ци ја и не за до вољ ста ва. 

Д
о са да шњи по ку ша ју да се пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње вој них ли ца
вра ти у Фонд за СО ВО, где се на ла зи

и здрав стве но оси гу ра ње, ни су на и шли на
по зи ти ван при јем. Сти че се ути сак да су
они ко ји ма је то рад ни за да так, из не по зна -
тих раз ло га, не за ин те ре со ва ни. А прак са
у ве ћи ни зе ма ља раз ви је ног све та упра во
ука зу је да се о пен зи о ни са ним при пад ни -

ци ма ре со ра од бра не по кла ња па жња ко ју
и за слу жу ју. 

Ма да се Удру же ње вој них пен зи о не ра
Ср би је не ба ви по ли ти ком, не ке чи ње ни це
се не мо гу пре ско чи ти јер при па да ју ми -
љеу по ли тич ких и су шти на су укуп ног ста -
ња вој них пен зи ја. Од лу ку о пре ла ску пен -
зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња у Фонд
ПИО до не ли су по ли ти ча ри ДОС-а а под-
ржао председник ПУПС-а.  Ду бо ко се ве -
ру је да је то учи ње но на осно ву спољ них
при ти са ка, ка ко би се ка зни ли они ко ји су,
у скла ду са за кле твом и про фе си о нал ним
ме ри ли ма, упор но и зду шно бра ни ли зе -
мљу од 1991. до 1999. го ди не. Та, ре кли
би смо, ка зне на ме ра, чуд ним чу дом још је
на сна зи. Не схва тљи во је да са да шња
власт ко ја има са свим дру га чи ји од нос
пре ма од бра ни зе мље и су бјек ти ма од -
бра не не пре и спи ту је од лу ке сво јих прет -
ход ни ка, на ро чи то оне ко је су до ро ги ра ју -
ћег ка рак те ра. Сви ма је ја сно да је др жа ва
за о ку пље на мно гим обла сти ма, пре све га
очу ва њем Ко со ва и Ме то хи је у окви ру Ср -
би је. У то ку је и ин тен зи ван раз вој зе мље,
а др жав ни ор га ни за о ку пље ни су још број -
ним пи та њи ма. То, раз у ме се, не мо же да
бу де оправ да ње што се вој ним пен зи о не -
ри ма не по кла ња ду жна па жња. 

Д
а пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
пре ђе у Фонд за СО ВО по све му су де -
ћи за ин те ре со ва ни су и са да шњи про -

фе си о нал ни при пад ни ци си сте ма од бра не.
Но во, ста ро ре ше ње обез бе ди ло би по у зда -
ност, трај ност и пра вич ност у тој обла сти
дру штве не прак се. Ве ру је мо да је и др жа ва
за ин те ре со ва на да на од го ва ра ју ћи на чин
трај но ре ши си стем пен зиј ског и ин ва лид -
ског оси гу ра ња вој них ста ре ши на. 

А
до тле, пре ма пи са њу ,,По ли ти ке“
„швај цар ска фор му ла“ за об ра чун
пен зи ја би ће без про ме не у на ред не

три го ди не. То се чи та и у на цр ту стра те ги -
је вла де ко ја је, ка ко сто ји у из ве шта ју Фи -
скал ног са ве та, „по твр ди ла да се у на ред -
ном тро го ди шњем пе ри о ду не пла ни ра
про ме на са да шњег на чи на ин дек са ци је
пен зи ја” (Упр кос на да њи ма пен зи о не ра да
би др жа ва мо гла, упо ре до с опо рав ком
при вре де од пан де ми је ко ви да 19, пен зи је
да поч не да ускла ђу је 70 од сто с ра стом
за ра да и 30 с по ра стом це на на ма ло уме -
сто до са да шњих 50 пре ма 50), из гле да да
ће с тим мо ра ти да се при че ка“. Ово је, на -
во ди Фи скал ни са вет, ве о ма ва жно има ју -
ћи у ви ду да је одр жив пен зиј ски си стем је -
дан од нај ва жни јих сту бо ва на ко ји ма по -
чи ва ју јав не фи нан си је, а да су се у јав но -
сти већ мо гле чу ти на ја ве из ме на „швај -
цар ске фор му ле” у ци љу ве ћег по ве ћа ња
пен зи ја.

В
ла да на цр том фи скал не стра те ги је
по твр ђу је да ће се при др жа ва ти
„швај цар ске фор му ле” за по ве ћа ње

пен зи ја. На кон ду гог и му ко трп ног вра ћа -

ња из да та ка за пен зи је на одр жив ни во, пен -
зиј ски си стем на по кон је до ве ден у ред у
2019. и од 2020. по че ла је да се при ме њу је
еко ном ски објек тив на „швај цар ска фор му -
ла” за њи хо во по ве ћа ње. Фор му ла је ре зул -
ти ра ла по ве ћа њем пен зи ја од 5,4 од сто у
2020. и од 5,9 про це на та у 2021. го ди ни. 

С
тра те ги јом је за то, на во ди ,,По ли ти ка”
ко рект но про јек то ва но да ће у на ред -
ним го ди на ма, на кон за вр шет ка кри -

зе, по ве ћа ње пен зи ја из но си ти из ме ђу пет
и по и шест од сто го ди шње, од но сно да ће
би ти ма ло ни же од прог но зи ра ног ра ста
но ми нал ног БДП-а. Због то га ће уче шће
пен зи ја у БДП-у на кон при вре ме ног по ве -
ћа ња у 2020. и 2021. по но во по че ти да се
по сте пе но спу шта ка ни воу од око 10 од -
сто. Пре ко мер но по ве ћа ње пен зи ја из те
го ди не ду го роч ну ко рист ни је до не ло ни
пен зи о не ри ма јер су њи хо ве три пен зи је
ду жи низ го ди на на кон то га би ле по ве ћа -
ва не спо ри је од тро шко ва жи во та, а од
кра ја 2014. до но вем бра 2018. би ле су чак
и при вре ме но сма ње не.

Ста ти сти ка ПИО фон да по твр ђу је да је
у овом ча су за све ка те го ри је пен зи о не ра
уче шће про сеч не пен зи је у про сеч ној за -
ра ди 45 од сто, док је за по љо при вред ни ке
још ни же – 19,3 про цен та. Уче шће про сеч -
не пен зи је у про сеч ној за ра ди нај ве ће је за
пен зи о не ре ПИО за по сле них и из но си 48
од сто, док је за са мо стал не де лат но сти
43,3 од сто, што је све ма ње од оче ки ва них
50 од сто про сеч не за ра де, на че му пен зи -
о не ри ин си сти ра ју од ка да је швај цар ска
фор му ла уве де на.

Уче шће пен зи ја у БДП-у 2008. го ди не
би ло 13 и 14 од сто, да нас је 10,3, та да је
уче шће ин ва лид ских пен зи о не ра у укуп -
ном бро ју свих би ло 35 од сто, да нас је 15
про це на та. 

И
з ме ном фор му ле и ускла ђи ва њем
пен зи ја 70 пре ма 30 оне не ће пре ла -
зи ти 50 од сто про сеч не за ра де, али

не ће ни па да ти ис под тог про цен та. Пен -
зи је су би ле че ти ри го ди не ума ње не, а да
то пен зи о не ри ма ни ко ни је на док на дио. 

Око 60 од сто пен зи о не ра има при мања
до про сеч не пен зи је од 29.750 ди на ра. И
због то га др жа ва тре ба да поч не да ме ња
швај цар ску фор му лу ка ко би она у до глед -
но вре ме и са 100 од сто пра ти ла раст за -
ра да.

У спо ра зу ми ма са ММФ-ом др жа ва је пре -
у зе ла оба ве зу да по ред сма ње ња уче шћа
тро шка пен зи ја у БДП-у са 13 на 11 од сто,
сма њи и уче шће пла та у јав ном сек то ру са
осам на се дам од сто, што еко но ми сти про -
це њу ју да се са да за пла те у јав ном сек то ру
тро ши ви ше од 10 од сто БДП-а. 

Држава би требало што пре да почне са
враћањем одузетог дела пензије током че-
тири године.

Пен зи је би, ако има прав де, тре ба ло да
пра те пла те.                Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

ПОБРКАНИ ЛОНЧИЋИ
Од тренутка када су на помало груб и неутемељен начин војни пензионери, мимо праксе која

је трајала безмало четрдесет година, измештени у Фонд ПИО, ,,кола“ су кренула низбрдо. 
Тренутно пензионисане старешине истог чина, платне групе и свих других параметара, имају

најмање пет различитих висина пензија.



О
сам де сет го ди на од ан ти фа ши -
стич ког устан ка у Ср би ји обе ле же -
но је 4. ју ла цен трал ном ма ни фе -

ста ци јом ис пред Му зе ја ,,4. ју ли“ у Бе о -
гра ду. Тај зна ча јан до га ђај за исто ри ју
на ше зе мље, под по кро ви тељ ством
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је Алек -
сан дра Ву чи ћа, у са рад њи са Ми ни -
стар ством за рад, за по шља ва ње, бо -
рач ка и со ци јал на пи та ња, под мо том
,,Да ра та ви ше не бу де“ ор га ни зу је и
ре а ли зу је СУБ НОР Ср би је.

Пре ми јер ка Ана Бр на бић, као иза -
сла ни ца Пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср -
би је Алек сан дра Ву чи ћа, по ло жи ла је
ве нац на спо ме ник ,,По зив на уста нак“,
а ве нац је по ло жио и пред сед ник Скуп -
шти не Ср би је Иви ца Да чић.

Бр на бић је у обра ћа њу бор ци ма и
мно го број ним гра ђа ни ма ка за ла да се
да нас се ћа мо и обе ле жа ва мо је дан од
нај ва жни јих да ту ма на ше исто ри је, ис -
ти чу ћи да се 4. ју ла 1941. го ди не глас
на шег на ро да и глас ан ти фа ши ста да -

ле ко чуо, то ли ко да ле ко да осам де це -
ни ја ка сни је, ка ко је ис та кла, има мо од -
го вор ност, али ве ли ку по тре бу да се тог
да ту ма за у век се ћа мо.

– И да гла сно по ша ље мо по ру ку да
га ни кад не ће мо за бо ра ви ти. Пам ти ће -
мо све по ги ну ле бор це НОБ-а и док

смо жи ви ода ва ће мо при зна ње свим
уче сни ци ма тог ра та – по ру чи ла је Бр -
на бић.

Пре ми јер ка је ре кла да да нас та ко ђе
по твр ђу је мо те зу да не са мо да ства -
ра мо исто ри ју не го да смо исто ри јом и
ство ре ни.
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ДОГАЂАЈИ

Централна манифестација 
обележавања осам деценија 
од антифашистичког устанка у Србији

ДА РАТОВА 
ВИШЕ НЕ БУДЕ

Пошту погинулима у Народноослободилачким ратовима Србије одала
је премијерка Ана БрнабићКадети Војне академије с поносом су

на почаст истурили заставе 
прослављених партизанских јединица

Они су нам донели слободу



– Од лу ка ко ја је та да до не та у ку ћи
Риб ни кар, то смо ми да нас, то је на ше
на сле ђе и по нос – ка за ла је она.

Ис та кла је да је у ку ћи Риб ни кар от -
по че ла не са мо бор ба за сло бо ду, већ
мно го ви ше од то га, бор ба за оно што
сло бо да је сте – пра во да се дру га чи је
раз ми шља, го во ри, раз ли ку је и иза бе -
ре.

Бр на бић је ка за ла да се по ро ди ца
Риб ни кар ко ја је пра во на сло бо ду за -
ло жи ла још 1904. го ди не ка да је осно -
ва ла По ли ти ку.

– На ма је да ла исто вре ме но и осе ћај
све сти да је сло бо да уни вер зал на
вред ност, да не мо же да се до би је, ос-
во ји и из гу би већ да са мо мо же и тре ба
да се жи ви и да је у сви ма на ма – ре -
кла је пре ми јер ка.

Це ре мо ни ји по ла га ња ве на ца при су -
ство ва ла је и ми ни стар ка за рад, за по -
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та -
ња и пред сед ни ца Од бо ра Вла де Ср -
би је за не го ва ње тра ди ци ја осло бо ди -
лач ких ра то ва Да ри ја Ки сић Те пав че -
вић.

Обе ле жа ва њу су при су ство ва ли уче -
сни ци НОБ-е и њи хо ви по том ци ко ји су,
на кон ин то ни ра ња хим не Ср би је, спон -
та но за пе ва ли хим ну бив ше СФРЈ „Хеј
Сло ве ни“ и уз ви ки ва ли „Ју го сла ви ја,
Ју го сла ви ја“.

У име бо ра ца вен це су по ло жи ли на -
род ни хе рој Пе тар Ма тић, ко ји је ју че
на пу нио 101 го ди ну, и пред сед ник СУБ -
НОР-а Ср би је Ви до сав Ко ва че вић, а
цве ће су по ло жи ли и пред став ни ци ан -
ти фа ши стич ких удру же ња из Ма ђар -
ске, Пор ту га ла, Бо сне и Хер це го ви не,
Ре пу бли ке Срп ске, Цр не Го ре, Хр ват -
ске, Сло ве ни је и Се вер не Ма ке до ни је.
Све ча но сти је при су ство вао и Вил мош
Хан ти, пред сед ник Европ ске фе де ра -
ци је ан ти фа ши ста и по кре та от по ра
(ФИР).

Обе ле жа ва ње пра зни ка ор га ни зо вао
је СУБ НОР у скло пу про сла ве 80 го ди -
на од по чет ка ан ти фа ши стич ког устан -
ка, а под по кро ви тељ ством пред сед ни -
ка Ср би је и у са рад њи са Ми ни стар -
ством за рад, за по шља ва ње, бо рач ка
и со ци јал на пи та ња.

Тим по во дом, уру че не су ,,Ме да ље
бор ца“ бор ци ма из Дру гог свет ског ра -
та. Реч је о при зна њи ма ко ја су уру че -
на на шим, али и бор ци ма из бив ших
ре пу бли ка СФРЈ. То од лич је на да на -
шњој све ча но сти су бор ци ма уру чи ли
пред сед ник СУБ НОР-а Ср би је Ви до -
сав Ко ва че вић и пред сед ник Европ ске
фе де ра ци је ан ти фа ши ста и по кре та
от по ра (ФИР) Вил мош Хан ти.

На да на шњи дан 1941. го ди не у Бе о -
гра ду је одр жа на сед ни ца По лит би роа
Цен трал ног ко ми те та Ко му ни стич ке
пар ти је Ју го сла ви је, на че лу са Јо си -
пом Бро зом Ти том, на ко јој је до не та
од лу ка о по ди за њу ору жа ног устан ка
про тив фа ши стич ких за во је ва ча и њи -
хо вих по ма га ча Ку ћа Риб ни ка ра у ко јој
је одр жа на сед ни ца ка сни је је пре тво -
ре на у Му зеј ,,4. ју ли’“.

На кон то га усле ди ли су устан ци у
свим кра је ви ма Ју го сла ви је, у Ср би ји
је уста нак по диг нут 7. ју ла, у Цр ној Го -
ри 13. ју ла, у Сло ве ни ји 22. ју ла, у Бо -
сни и Хер це го ви ни и Хр ват ској 27. ју ла,
а у Ма ке до ни ји 11. ок то бра 1941. г

З. П.
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Mинистар Стефановића са борцима 
сa Кошара

СУСРЕТ СА ЈУНАЦИМА 
НАШЕГ ДОБА

П
от пред сед ник Вла де и ми ни стар од бра не др Не бој ша Сте фа но вић при мио је
по во дом 22. го ди шњи це Бит ке на Ко ша ра ма, де ле га ци ју при пад ни ка хе рој ских
је ди ни ца ко је су уче ство ва ле у би ци на Ко ша ра ма и ко је су 1999. го ди не бра ни -

ле гра ни цу на ше зе мље на ле ген дар ној ка ра у ли.
– Ви ше од два ме се ца тра ја ла је над људ ска бор ба на ших вој ни ка са зна чај но

над моћ ни јим про тив ни ком ко ји је укљу чи вао и ре гу лар не сна ге ал бан ске вој ске и
је дан део те ро ри ста уз сву мо гу ћу ло ги стич ку по моћ ко ју су има ли. По го то во по тре -
сни су би ли пр ви тре ну ци ка да је 115 гра ни ча ра, пет ста ре ши на и је дан вод вој не
по ли ци је ко ји им је до шао у по моћ др жа ло мно го над моћ ни јег не при ја те ља ко ји је
бро јао пре ко две бри га де – ре као је ми ни стар Сте фа но вић.

Он је на гла сио да су се ти љу ди, ве ћи ном вој ни ци на од слу же њу вој ног ро ка, хе -
рој ски бо ри ли и по ка за ли ка ко се во ли Ср би ја и ње на сло бо да.

– Ти љу ди су по ка за ли да су до стој ни на ше исто ри је, да су до стој ни на ших пре да -
ка ко ји су се исто та ко бо ри ли за Ср би ју, увек про тив над моћ ни јег про тив ни ка, увек
у мно го те шким окол но сти ма.  Иако сам мно го пу та чуо о овој би ци, мно го то га про -
чи тао и гле дао, мо гу да Вам ка жем да ми је би ла по себ на част и пот пу но дру га чи ји
осе ћај ка да сам раз го ва рао са овим хе ро ји ма ко ји су да нас са мном. Пот пу но је
дру га чи је ка да сам са њи ма мо гао да раз го ва рам  о то ме ка ко су они то ви де ли, ка -
ко су про шли кроз то, ка ко су мо ти ви са ли вој ни ке ко ји су се бо ри ли под њи хо вом
ко ман дом и ка ко су и са ми сво јим при ме ром по ка за ли хе рој ство, ви те штво, ју на -
штво – ре као је Сте фа но вић.

Он је за хва лио ста ре ши на ма са ко ји ма се да нас срео, али и свим оста лим вој ни -
ци ма ко ји су уче ство ва ли у бор ба ма то ком ви ше од два ме се ца јер су би ли на нај -
те жем мо гу ћем ме сту за на шу зе мљу и по ка за ли ко ли ко је во ле бо ре ћи се и за свог
дру га по ред се бе и за сво ју Ср би ју.

– Хо ћу да се увек се ћа мо и свих оних љу ди ко ји су да ли нај ви ше, ко ји су да ли
сво је жи во те, ко ји су по ги ну ли у овој бор би. Ти љу ди ни су од сту па ли, ни су од сту па -
ли ни у јед ном тре нут ку већ су за и ста ју нач ки, ви те шки ишли да се бо ре зна ју ћи
шта их та мо че ка не по пу шта ју ћи ни је дан тре ну так ни ти је дан пе даљ на ше зе мље.
Мо ра мо  увек да се се ти мо и на ших хе ро ја ко ји су и да ље у је ди ни ца ма вој ске и
оних ко ји су да нас пен зи о ни са ни, свих оних љу ди ко ји су у Ср би ји жи ви, а ко ји су
би ли уче сни ци ове бит ке – ис та као је ми ни стар од бра не и под ву као да њи ма при -
па да на ша за хвал ност.

Сте фа но вић је на гла сио да увек мо ра мо по ка зи ва ти по што ва ње пре ма оно ме
што су ура ди ли, пре ма њи хо вој жр тви и пре ма њи хо вим по ро ди ца ма. За то ће и Ми -
ни стар ство од бра не и на ша зе мља, до дао је,  на ста ви ти да гла сно го во ре о њи хо -
вим под ви зи ма,  са по но сом се се ћа ју ћи тих да на ка да су се они бо ри ли за сво ју
Ср би ју

– То су при ме ри ју на штва ко ји тре ба да ин спи ри шу бу ду ће ге не ра ци је и на да мо
се да ће мно ги дру ги мла ди љу ди из ових при ме ра учи ти ка ко се во ли Ср би ја, а ми
ће мо се бо ри ти да увек жи ви мо у ми ру – ре као је ми ни стар Сте фа но вић још јед ном
ис ти чу ћи огром ну за хвал ност свим бор ци ма за сло бо ду на ше зе мље.

У де ле га ци ји је ди ни ца ко је су уче ство ва ле у Би ци на Ко ша ра ма да нас су би ли
пот пу ков ник Са ша Ри стић, у то вре ме при пад ник 125. мо то ри зо ва не бри га де, ка пе -
тан Си ни ша Са вић из 72. спе ци јал не бри га де, за став ник пр ве кла се Са ша Ра до је -
вић ко ји је 1999. го ди не био при пад ник 53. гра нич ног ба та љо на, те за став ни ци Ми -
лош Ба кић из 63. па до бран ске бри га де и Сла ђан Сте фа нов ски из 5. ба та љо на вој -
не по ли ци је. 

Заставник прве
класе Саша 
Радојевић је у
време чувене
битке био 
заменик 
командира 
карауле Кошаре
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Сећање на погинуле у ратовима деведесетих

ПАРАСТОС 
У МАНАСТИРУ СТУДЕНИЦА

С
р би ја је од свог на стан ка, па до да нас,
во ди ла углав ном од брам бе не ра то ве
и то про тив нај ве ћих си ла тих вре ме -

на, по чев ши од Ви зан ти је и Бу гар ске, ка -
сни је про тив Осман ског цар ства, Аустро у -
гар ске у Пр вом свет ском ра ту, Не мач ке и
ње них са ве зни ка у Дру гом свет ском ра ту,
па све до агре си је НА ТО пак та, са САД на
че лу, у ра то ви ма де ве де се тих.

Као на род у оба ве зи смо да ис ка же мо
ве ли ко по што ва ње пре ма сви ма ко ји су
сво је жи во те да ли за од бра ну сло бо де и
ча сти отаџ би не у би ло ком вре ме ну, обез -
бе ђу ју ћи да жи ви мо у не за ви сној и сло бод -
ној др жа ви. Не ма бо љег да на за та ко не -
што не го што је Ви дов дан – 28 јун, дан ка -
да се 1389. го ди не до го ди ла чу ве на бит ка
на Ко сме ту.

Број жр та ва се у ра ни јем пе ри о ду углав -
ном се за сни вао на прет по став ка ма и пре -
да њи ма јер ни су по сто ја ли пи са ни тра го -
ви. У два свет ска ра та мно го је за пи са них
име на, али део тих до ку ме на та ни је мо гао
би ти са чу ван, та ко да су по да ци де ли мич -
ни.

Све ово нас оба ве зу је да име на по ги ну -
лих у ра то ви ма де ве де се тих бу ду за пи са -
на и са чу ва на од за бо ра ва без об зи ра на
њи хо ву ду жност, чин и је ди ни цу, јер нам то
омо гу ћа ва ју ствар ни усло ви. Књи га „Кра -
ље во на пу те ви ма исто ри је“ ко ја је об ја -
вље на 2019. го ди не от кла ња сва ку не до у -
ми цу по том пи та њу, јер су у њој име на и
фо то гра фи је свих бо ра ца из Кра ље ва и
по ги ну лих у ра то ви ма де ве де се тих. Пред -
сед ник кра ље вач ког Удру же ња бо ра ца у
ра то ви ма 1991.-1999. Сре тен Ла зо вић
упра во ову књи гу сва ке го ди не до де љу је

по је дин ци ма ко ји су нај за слу жни ји за одр -
жа ва ње се ћа ња на по ги ну ле бор це. Књи гу
је пр ви на по клон до био ге не рал Љу би ша
Ди ко вић, бив ши На чел ник ГШ ВС.

Ла зо вић је и ове го ди не са удру же њем
био глав ни ре а ли за тор обе ле жа ва ња се -
ћа ња на по ги ну ле бор це. Пред став ни ци
град ске упра ве гра да Кра ље ва, Вој ске Ср -
би је, Удру же ња бо ра ца у ра то ви ма 1991.-
1999. и срод них ор га ни за ци ја су се на Ви -
дов дан оку пи ли у Ушћу код спо ме ни ка
сед мо ри ци по ги ну лих бо ра ца са овог под -
руч ја. Вен це су нај пре по ло жи ли чла но ви
по ро ди ца и род би на по ги ну лих, а за тим и
сви оста ли. Оку пље не је по здра вио пред -

сед ник МО Ушће, Удру же ња бо ра ца у ра -
то ви ма 1991-1999. Са ша Ко ша нин.

„Рат нај пре уби ја исти ну, а он да све оно
што вре ди у чо ве ку као ра зум ном и ху ма -
ном би ћу… Ту га у на шим ср ци ма би ће веч -
на, а љу бав и по што ва ње пре ма по ги ну -
лим бор ци ма оста је бес крај на. По хе рој -

ству и до бро ти ће мо вас пам ти -
ти и с ту гом чу ва ти од за бо ра -
ва“, ре као је из ме ђу оста лог Ко -
ша нин, на осно ву чи јег за ла га -
ња је и по диг нут спо ме ник, а
сва ки од сед мо ри це по ги ну лих
је у до био и сво ју ули цу, што је,
сва ка ко, је дин ствен при мер у
на шој зе мљи.

Ак тив но сти су на ста вље не у
ма на сти ру Сту де ни ца, за ду -
жби ни осни ва ча срп ске др жа ве
Сте фа на Не ма ње и сре ди шту
срп ске сред њо ве ков не вла сти,
кул ту ре и пи сме но сти. При сут -
ни су нај пре за па ли ли све ће, а
по том је ма на стир ско све штен -
ство одр жа ло па ра стос за по ги -
ну ле из Кра ље ва и око ли не.
Ова кав на чин се ћа на се одр жа -
ва го ди на ма и већ је по стао тра -

ди ци ја, што је сва ка ко за по хва -
лу. До ма ћи ни су за све при пре -
ми ли ма на стир ски ру чак ко ји је

по слу жен у тр пе за ри ји ма на сти ра. Мо ли -
тва пре обро ка је под се ти ла на већ за бо -
ра вље не оби ча је на шег на ро да ко ји су се
у ра ни ја вре ме на по што ва ли у сва кој по -
ро ди ци.

Све ово нас оба ве зу је да се са по но сом
се ћа мо и по шту је мо оне ко ји су сво је жи -
во те да ли за од бра ну отаџ би не. Нај ве ћи
број по ги ну лих је упра во био у го ди на ма
ка да су тек тре ба ли да жи ве и ства ра ју но -
ве жи во те. За то не мој мо до зво ли ти да се
се ћа ња вра ћа ју са мо од ре ђе них да ту ма,
већ да су стал но у на ма.

Ј. Си мић

Ода ва ње по ште по ги ну лим бор ци ма за сло бо ду

Ис пред две ри ма на стир ске цр кве
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Н
а кон го ди ну и шест ме се ци 24. ју на
пр ви пут је одр жа на сед ни ца Град -
ског од бо ра УВПС Кра ље во. Ка ко

би се ис по што ва ле све ме ре за шти те,
сед ни ца је одр жа на у ве ли кој са ли До -
ма Вој ске. На днев ном ре ду је, пре све -
га, би ла ана ли за ра да у ван ред ној си -
ту а ци ји иза зва не ко ро на ви ру сом и
смер ни це за рад у на ред ном пе ри о ду.   

У де таљ ној ана ли зи ис так ну то је да
су од уво ђе ња ван ред ног ста ња
(16.03.2020. го ди не), па све до са да,
по што ва не све ме ре ко је је до но си ла
Вла да Ре пу бли ке Ср би је, а ка сни је
Кри зни штаб, a и пре по ру ке до би је не
од Глав ног од бо ра УВПС.

У пр ве две сед ми це изо ла ци је би ло
је до ста по зи ва чла но ва, ка ко би се до -
би ле по треб не ин фор ма ци је, пре све га
у ве зи са мо гућ но шћу ку по ви не по треб -
них на мир ни ца, по ди за њем ле ко ва у
гар ни зо ној ам бу лан ти, а ка сни је и за
по ди за ња пен зи је. У нај те жој по зи ци ји
су се сва ка ко на шли чла но ви ста ри ји
од 65 го ди на ко ји жи ве са ми или са
брач ним дру гом исте ста ро сти. Чла но -
ви Град ског од бо ра су пен зи о не ре
усме ра ва ли на по моћ мла ђих чла но ва
по ро ди це и мла ђих чла но ва УВП ко ји
су има ли пра ва на из ла ске из сво јих до -
мо ва. Где ни је би ло та квих мо гућ но сти,
да ти су бро је ви те ле фо на цен та ра за
пру жа ње по мо ћи гра ђа ни ма у оп шти на -
ма Кра ље во, Н. Па зар, Ра шка и Вр њач -
ка Ба ња. Ти цен три су од са мог по чет -
ка би ли у функ ци ји и ни ка да ни су пра -
ви ли би ло ка кве раз ли ке, већ су сво је
ак ти ви сте и во лон те ре упу ћи ва ли та мо
где је за то за и ста би ло по треб но. За
њи хо во це ло куп но ан га жо ва ње вој ни
пен зи о не ри ис ка зу ју за хвал ност, јер су
сво јим ра дом, по жр тво ва њем и на се -
бич но шћу још јед ном по ка за ли да има -
мо сјај не и ху ма не мла де љу де. Пред -
сед ник Ме сног од бо ра УВПС Вр њач ка
Ба ња Сла ви ша Ми лен ко вић се од мах
ста вио на рас по ла га ње свим ко ле га ма,
по себ но кад је тре ба ло оти ћи у Кра ље -
во ра ди по ди за ња про пи са них ле ко ва
за бо ле сне вој не пен зи о не ре.

Спас у те ле фо ну
На кон две сед ми це те ле фон ских по -

зи ва и пи та ња је би ло све ма ње, што
зна чи да су чла но ви на у чи ли ка ко да
ко ри сте по моћ ко ја им је обез бе ђе на.

У вре ме ван ред ног ста ња, Ра дун Да -
би жље вић из Вр њач ке Ба ње је ор га ни -
зо вао Ша хов ски тур нир „Играј мо шах
код ку ће“  ко ји је тра јао од 13. апри ла

до 13.ма ја 2020. го ди не, а
уче ство ва ло је 77 так ми ча -
ра из Ср би је, БиХ, Цр не Го -
ре и Се вер не Ма ке до ни је.
Так ми че ње и пла сман ни су
би ли пре вас ход ни циљ, већ
је би ла по моћ да се што лак -
ше и без бри жни је про ве де
вре ме у изо ла ци ји и до кра -
ја ис по шту ју  све ме ре ко је
је уво ди ла Вла да Ре пу бли ке
Ср би је и Кри зни штаб. По -
чет ком 2021. го ди не из штам пе је иза -
шла књи га о том тур ни ру. Вој ни ве те ран
је об ја вио два при ло га по све ће на тур -
ни ру.

По пре стан ку ван ред ног ста ња сви
до го во ри су се оба вља ли те ле фон ским
пу тем а по по тре би и те ле фон ском по -
зи ву се кре тар је до ла зио и кан це ла ри ју
ка ко би пру жио по моћ на шим чла но ви -
ма пре све га ве за но за стам бе ну про -
бле ма ти ку, здрав стве ну за шти ту, оства -
ри ва ње пра ва на на кна ду де ла тро шко -
ва ста но ва ња и со ли дар ну по моћ. На
овај на чин су оба вље ни сви по треб ни
по сло ви и за ин те ре со ва на ли ца су вр -
ло за до вољ на од но сом и пру же ним
услу га ма.

Пред став ни ци УВПС су на од го ва ра -
ју ћи на чин при су ство ва ли обе ле жа ва -
њу ва жни јих да ту ма и по ла га њу ве на ца
у ор га ни за ци ји град ских вла сти.

У то ку 2020. го ди не пре ми ну ла су 22
чла на, а у 2021. до са да њих 19. По ро -
ди ца ма умр лих пру же на је по треб на
по моћ.

При ступ ни це ор га ни за ци ји пот пи са -
ла су че ти ри но ва чла на. Ве ли ки про -
блем пред ста вља ју про ме не у на чи ну
при ја вљи ва ња код Фон да ПИО, та ко да
се не ки но ви пен зи о не ри, и по ред да -
тог обе ћа ња, не ја ве Град ском од бо ру
на кон при је ма пр вог из ве шта ја о пен зи -
ји, ко ји је услов за учла ње ње. Зах тев за
иш чла ње ње под не ла су дво ји ца вој них
пен зи о не ра  и оба су ре ше на у скла ду
са про пи си ма.

Би ло је ви ше ар гу мен то ва них при ту -
жби на на чин по де ле ста но ва под по -
вољ ни јим усло ви ма ко ји се гра де у
град ском на се љу Риб ни ца, али се ту не
мо же ни шта зна чај ни је учи ни ти. 

Со ли дар ну по моћ у 2020. го ди ни је по
свим осно ва ма при ми ло 15 чла но ва у
укуп ном из но су од 442.000 ди на ра, а у
2021.го ди ни њих се дам у из но су од
173.000 ди на ра. Од би је них зах те ва ни -
је би ло, што го во ри да су сви пра вил но
об ра ђе ни и са свом по треб ном до ку -

мен та ци јом до ста вље ни Из вр шном од -
бо ру УВПС.

Про бле ми у здрав ству
ГлОд УВПС до нео је од лу ку да се по -

себ но до де ли по моћ те шко бо ле сним и
по ро ди ца ма умр лих од по сле ди ца ко -
ви да, што се по ка за ло као из у зет но до -
бро. Ве ли ки је број та квих слу ча је ва, па
је по моћ ка сни је до де љи ва ла са мо за
пре ми ну ле и у не што ма њем из но су.
Ову вр сту по мо ћи у 2020. го ди ни су
оства ри ла два, а у 2021. го ди ни пет ли -
ца у укуп ном из но су од 187.000 ди на -
ра. 

Што се здрав стве не за шти те ти че,
при мед би на рад ам бу лан ти у Кра ље -
ву, Ра шкој и Но вом Па за ру ни је би ло.
То се од но си и на ор га ни за ци ју вак ци -
на ци је. Због пре ла ска ВМА у ко вид си -
стем мно ги ни су мо гли оства ри ти већ
за ка за не или за ка за ти пре гле де. Си ту -
а ци ја је са да не што бо ља. По себ но
тре ба ис та ћи да се мак си мал но по шту -
је при о ри тет за вој не оси гу ра ни ке, где
је ра ни је би ло до ста при мед би.

Од по чет ка ван ред ног ста ња на при -
јав ни ци До ма ВС оста вља но је по не ко -
ли ко при ме ра ка ли ста ,,Вој ни ве те ран“
за чла но ве ко ји до ла зе по дру гим осно -
ва ма, а у Гар ни зо ну ам бу лан ту до ста -
вља се 15 при ме ра ка, што се по ка за ло
као до бро јер се на тај на чин обез бе ђу -
је ве ћа чи та ност. Чла но ви ГрОд су та -
ко ђе лич но де ли ли лист по је ди ним чла -
но ви ма са ко ји ма су у кон так ту.

То ком овог пе ри о да об ја вље но је пет
при ло га у гла си лу ,,Вој ни ве те ран“. 

Нов ча на сред ства су тро ше на зна чај -
но ма ње не го ра ни је јер ни је би ло ни
по тре бе, сем за ре дов не по сло ве ве за -
не за по штан ске услу ге, по тро шни ма -
те ри јал и ку по ви ну ве на ца.

Уко ли ко си ту а ци ја бу де до зво ља ва -
ла, пла ни ран је је дан из лет у сеп тем -
бру, јер су чла но ви ве о ма за ин те ре со -
ва ни за ту вр сту дру же ња. 

Јо ван Си мић

Рад краљевачких војних 
пензионера током пандемије

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
УСЛОВИМА

Упркос претњама планетарне заразне болести,
живот није стао. Пронађена је права формула за

одвијање већине активности
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ДОГАЂАЈИ

П
о во дом обе ле жа ва ња
212. го ди шњи це од Bоја
на Че гру, одр жа на је др -

жав на це ре мо ни ја ко ју је
пред во дио 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. Све ча но сти су при су -
ство ва ли функ ци о не ри гра -
да Ни ша, за тим пред став ни -
ци Вој ске Ср би је, по ли ци је,
а и број на удру же ња гра ђа -

на, ме ђу ко ји ма и Град ска
ор га ни за ци ја УВПС Ниш.

По ги ну лим ју на ци ма са
Че гра одр жан је па ра стос.
На спо ме ник су по ло же ни
вен ци. Том при ли ком Ми о -
драг Ка пор је ис та као да др -
жа ва по шту је ју на ке ко ји су
да ли свој жи вот за сло бо ду
на шег на ро да. Та ко ђе је ис -
та као да Ми ни стар ство за
рад, за по шља ва ње, бо рач ка
и со ци јал на пи та ња, по себ -

ну бри гу во ди о одр жа ва њу
Ме мо ри ја ла, па је и рас пи -
сан кон курс за то, те да ће се
нај у гро же ни ји ма пру жи ти од -
го ва ра ју ћа нов ча на по моћ.

Пред сед ни ца град ске оп -
шти не Пан те леј На та ша
Стан ко вић на гла си ла је да је
спо ме ник на Че гру сим бол
те оп шти не. Обе леж ја тог
бо ја је је дин стве ни спо ме ник
Ће ле ку ла, чи је по ди за ње је
на ре дио Хур шид па ша и то

од ло ба ња срп ских уста ни ка
1809. го ди не. У ку лу су узи -
да не 952 срп ске ло ба ње и то
у 14 ре до ва. Ку ла је би ла от -
кри ве на, за тим огра ђе на, па
нат кри ве на, а ка сни је је ози -
да на и ка пе ла. Број ло ба ња
се због не по вољ них ме те о -
ро ло шких усло ва и дру гих
окол но сти сма њи вао, та ко
да је са чу ва но њих 58.

Мр М. Пан те лић

Додела социјалне 
и хуманитарне помоћи 

у мају 2021.године

ДА СЕ ПРЕБРОДИ
МИНУС

На осно ву Пра вил ни ка о со ци јал ној
и ху ма ни тар ној по мо ћи Удру же ња вој -
них пен зи о не ра Ср би је, Из вр ши од -
бор је на сед ни ци одр жа ној 1. jуна
2021.го ди не, раз мо трио зах те ве до -
ста вље не у ма ју 2021. го ди не, и на
осно ву про пи са них кри те ри ју ма и ис -
пу ње них усло ва, до нео је од лу ке о
до де ли јед но крат не со ци јал не и ху ма -
ни тар не по мо ћи:

А) Ма те ри јал но ста ње

На осно ву чла на 5.а у ве зи са чла -
ном 4.став 1. тач ка 1. Пра вил ни ка:

ОпОр Ниш ЂВ: 33.000,00 – по чла -
ну 13.742,79 ди на ра;

ОпОр Прoкупље ВС: 35.000,00 – по
чла ну 15.089,86 ди на ра;

ОпОр Кра гу је вац ММ: 35.000,00 –
по чла ну 12.524,50 ди на ра;

ОпОр Но ви Бе о град МЉ: 33.000,00
– по чла ну 16.852,26 ди на ра;

ОпОр Но ви Сад БМ: 35.000,00 – по
чла ну 11.819,65 ди на ра;

ОпОр Ки кин да ПД: 33.000,00 – по
чла ну 16.109,76 ди на ра;

ОпОр Но ви Бе о град ДС: 35.000,00
– по чла ну 11.312,52 ди на ра;

ОпОр Но ви Сад СД: 33.000,00 – по
чла ну 16.658,33 ди на ра;

ОпОр Кра гу је вац ВМ: 33.000,00 –
по чла ну 16.868,37 ди на ра;

ОпОр Во ждо вац БН: 30.000,00 – по
чла ну 17.053,61 ди на ра;

ОпОр Во ждо вац ВС: 35.000,00 – по
чла ну 12.423,59 ди на ра;

ОпОр Во ждо вац ПА: 35.000,00 – по
чла ну 8.942,50 ди на ра;

ОпОр Кра ље во КЈ: 33.000,00 – по
чла ну 10.858,33 ди на ра;

ОпОр Кру ше вац ОБ: 33.000,00 – по
чла ну 12.213,66 ди на ра;

ОпОр Ужи це ЈЖ: 33.000,00 – по
чла ну 12.713,44 ди на ра;

ОпОр Срем ска Ми тро ви ца БД:
30.000,00 – по чла ну 13.574,76 ди на -
ра;

Б) Здрав стве но збри ња ва ње
На осно ву чла на 5.а у ве зи са чла -

ном 4.став 1. тач ка 2. Пра вил ни ка,

без огра ни че ња по из др жа ва ном чла -
ну:

ОпОр Но ви Бе о град АБ: 10.000,00 
ОпОр За је чар ФМ: 25.000,00 
ОпОр За је чар ММ: 15.000,00 
ОпОр Про ку пље ПМ: 15.000,00 
ОпОр Зе мун БД: 15.000,00 –

Ц) На осно ву чла на 3. став2. 
Пра вил ни ка.

ОпОр Но ви Бе о град МД: 25.000,00 
ОпОр Ста ра Па зо ва ОД: 25.000,00 
ОпОр Но ви Сад БС: 25.000,00 –
ОпОр Зве зда ра ГМ: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град НС: 25.000,00 
ОпОр Ра ко ви ца РМ: 25.000,00 –
ОпОр Ниш РЗ: 25.000,00 –
ОпОр Кра гу је вац АВ: 25.000,00 –
ОпОр Кра гу је вац АД: 25.000,00 –
ОпОр Сме де рев ска Па лан ка ИП:

25.000,00 Нов ча на сред ства ће би ти
упла ће на на те ку ће ра чу не 4. ју на
2021. го ди не.

Зах те ви ко ји бу ду до ста вље ни од 1.
до 30. ју на 2021. го ди не би ће ре ша ва -
ни по чет ком ју ла 2021. го ди не.

Из вр шни од бор

Венце су на споменик јунацима положиле бројне делегације

Обележена годишњица Чегарске битке 

БЕСМРТНА 
ДЕЛА ЈУНАКА



Ј
ед но од све ак ту ел ни јих пи та ња, је -
сте - ка да не ко за пра во по ста је
стар.

Пре ма ве ћи ни зва нич них ста ти сти -
ка, у ка те го ри ју ста ри је осо бе спа да -
мо кад на вр ши мо 65 го ди на, тај број је
при хва ћен и у ис тра жи вач ком и у дру -
штве ном окру же њу. Ова кла си фи ка -
ци ја, ко ја је нај че шће по ве за на са пен -
зи о ни са њем, да нас се углав ном сма -
тра за ста ре лом и без по кри ћа у би о -
ло шкој осно ви.

Оче ки ва ни жи вот ни век се знат но
про ду жио и ве ћи на љу ди те го ди не до -
че ку је у до број фор ми и у бо љим
здрав стве ним усло ви ма не го пре не -
ко ли ко де це ни ја. Да кле, ка ко њих тер -
ми но ло шки од ре ди ти? Мно ги 65-го ди -
шња ци се за пра во осе ћа ју као сре до -
веч ни и не же ле да им се ус кра ти пра -
во да има ју ам би ци је и пла но ве за део
жи во та ко ји је још увек пред њи ма, чак
и ако је тај део кра ћи од оног иза њих.

- Ста ри је од ра сле осо бе са да има ју
нај ра зли чи ти ја жи вот на ис ку ства у би -
ло ко јој ста ро сној гру пи - ка же Ина Ја -
фе, аме рич ка но ви нар ка ко ја се ба ви
пи та њи ма ста ре ња. - Не ки ра де, не ки
су у пен зи ји, не ки сва ко днев но иду у
те ре та ну, док дру ги па те од хро нич них
бо ле сти. Не ки пу ту ју по све ту или по -
ди жу уну ке, а од 65 го ди на па на да ље

мо гу се из дво ји ти чак три раз ли чи те
ге не ра ци је. Не по сто ји ни је дан по јам
ко ји мо же да до ча ра ту ра зно ли кост.

Но, без об зи ра на те раз ли чи то сти,
ста рост ипак мо ра не где да поч не.

Ис тра жи вач ки цен тар Ма рист 2016.
го ди не, у оп се жном ис тра жи ва њу, пи -
тао је Аме ри кан це да ли ми сле да је
65-го ди шњак ква ли фи ко ван за епи тет
стар. Ше зде сет од сто нај мла ђих ис пи -
та ни ка - оних из ме ђу 18 и 29 го ди на -
ре кло је да, док је исту пре су ду до не -
ло са мо 16 про це на та ста ри јих од 60
го ди на. Чи ни се да што се љу ди ви ше
при бли же ста ро сти, то ми сле да она
ка сни је по чи ње.

Ис тра жи ва ње је та ко ђе по ка за ло да
се раз ли ку ју два глав на на чи на жи во -
та у ста ро сти: од би ја ње да ми сли мо
да смо већ ста ри или, на про тив, при -
хва та ње „ста ре ња“ не кад и пре вре ме -
на; од но сно, до ка за ло је да је ста рост
пре све га пер цеп ци ја по је дин ца.

„Не же лим да се осе ћам ста ро“, из -
ја ви ла је јед на 78-го ди шња ис пи та ни -
ца и пре ци зи ра ла да „очи глед но по -
сто је ства ри ко је ви ше не мо гу, али ра -
дим и дру ге ства ри ко је ни сам ра ни је“.

Дру га уче сни ца ис тра жи ва ња (84)
ре кла је: „Ни сам ста ра, још пра вим
пла но ве, же лим да об но вим кров на
ку ћи“, док је је дан пен зи о нер та ко ђе

на вео да не ми сли да се про ме -
нио:„Увек сам имао ве сео тем пе ра -
мент и во лео сам да се сме јем. То што
имам 86 го ди на не зна чи да сам про -
ме нио ка рак тер.“ Јед на дру га уче сни -
ца, ме ђу тим, ре кла је да се от ка ко је
оста ри ла осе ћа „ума ње но“.

На зи ва ње не ко га ста рим обич но се
не сма тра уч ти вим, јер тај тер мин, чак
иако је та чан, но си не га тив не ко но та -
ци је. То је ети ке та од ко је љу ди обич -
но за зи ру. Ду го се сма тра ло да је тер -
мин ста ри ји при хва тљи ви ји, де ли кат -
ни ји, али ни он ни је не у тра лан - че сто
се по ве зу је са крх ко шћу и огра ни че -
њи ма, а љу ди углав ном не же ле да се
по и сто ве ћу ју са тим.

Ни дру ги тер ми ни не из гле да ју по -
год ни за ши ру упо тре бу. Реч пен зи о -
нер се, ре ци мо, не од но си на ста ри ју
осо бу ко ја ни ка да ни је ра ди ла или ни -
је пре ста ла да ра ди, а мо же и да су ге -
ри ше да је не чи ји рад ни ста тус ка рак -
те ри сти ка ко ја га де фи ни ше.

Да кле, ста ре ње је та чан тер мин али
не ја сан јер - сви стал но ста ри мо.

Не ки еуфе ми зми би мо гли би ти
успе шни али се не ко ри сте ма сов но:
„злат не го ди не“, „тре ће до ба“, „му -
дрост“, „ис ку ство“ (ста ро сти). Као да
је зик не мо же да ис ко ре ни при стра -
сност у чи та вом дру штву про тив ста -
ро сти.

Ге ри ја три се углав ном сла жу да не
по сто ји гра ни ца ко ја би се мо гла на -
зва ти кра јем мла до сти, то је ин ди ви -
ду ал на про це на ко ја нас те ра да у не -
ком тре нут ку ка же мо се би: „То је то,
стар сам.“ За не ке се оки дач до го ди
то ком пен зи о ни са ња, ме но па у зе, смр -
ти ро ди те ља, кад по ста ну ба ке и де ке
или ка да де ца на пу сте ку ћу, док дру ги
то га по ста ју све сни тек кад пре ђу праг
од 75 или ви ше го ди на. Исти на је да
сва ки дан по ма ло ста ри мо, а на на ма
је, да кле, да про це нимб од ка да ће мо
ви ше на ги ња ти ста ри ји ма не го мла ди -
ма.

У том сми слу, упо зо ра ва ју струч ња -
ци, фо ку си ра ње на не га тив не аспек те
учи ни ће ту тран зи ци ју још те жом. Да -
кле, усред сре ди мо се на оно че га има -
мо ви ше - на ша зре лост је не сум њи во
омо гу ћи ла да стек не мо ви ше са мо по -
у зда ња, спо соб ност да ства ри ста ви -
мо у пер спек ти ву и да жи ви мо у скла -
ду са оним што же ли мо да бу де мо и
што нам је за и ста ва жно. Ста ре ње
нам, ка ко не ки то ви де, ну ди лук суз и
осло бо ђе ње: ко нач но ће мо мо ћи да
ра ди мо оно што нам је про фе си о нал -
ни жи вот бра нио, да„жи ви мо сво ју
страст“.

Ста рост не од ре ђу је об лик на ше
сре ће. Не сра змер ну ва жност при да је -
мо бро је ви ма на осно ву ко јих мо ра мо
да сле ди мо од ре ђе на пра ви ла и оче -
ки ва ња ко ја љу ди по ве зу ју са го ди на -
ма.

У ствар но сти, ста рост је че сто зам -
ка ко ја нас за ро бља ва у упит на уве ре -
ња, по пут би ло ко је дру ге ети ке те ко ја
љу де ка те го ри зу је, и убе ђу је да је са -
да пре ка сно за све. А мо гла би би ти
при ли ка да ко нач но бу де мо оно што
је смо, без ма ски и фил те ра. Јер за
сре ћу ни кад ни је пре ка сно, а њу не од -
ре ђу ју го ди не, са мо хра брост и ши ри -
на осме ха.                    М. Јо ва но вић
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За ста рост ни је ме ри ло ко ко ли ко има го ди на

Kада неко постане „стар“ - зашто је 
тешко наћи добру реч за људе у касним

годинама

ДЕКОДИРАЊЕ 
ТЕРМИНОЛОГИЈЕ

Истраживање је показало да се разликују два главна начи-
на живота у старости: одбијање да мислимо да смо већ 
стари или, напротив, прихватање „старења“ некад и пре

времена; односно, доказало је да је старост пре свега 
перцепција појединца.



Д
ру га бри га да КоВ у са деј ству са сна га -
ма РВ и ПВО и спе ци јал ним сна га ма,
из ве ла је на пад ну опе ра ци ју на прав цу

са за дат ком: раз би ти не при ја те ља на прав -
цу на па да, на не ти му што ве ће гу бит ке, при -
мо ра ти на из вла че ње и у бли жем за дат ку
овла ди ти ре јо ном не при ја те ље ве од бра не,
а у сле де ћем за дат ку уве сти све же сна ге из
ре зер ве и пре ћи у го ње ње не при ја те ља до
пот пу ног уни ште ња.

Ко ман дант Коп не не вој ске оја чао је 2.
бри га ду КоВ ба та љо ном БРДМ-2М, тен -
ков ским ба та љо ном Т-72М, ди ви зи о ном
са мо ход них топ-ха у би ца 155 мм Но ра Б-
52, пе ша диј ском че том на ОБВТ „ла зар-3“
и два те ле ко му ни ка ци о на по крет на ко му -
та ци о на чво ра.

Ко манд но-из ви ђач ко бор бе но во зи ло
ко је је опре мље но мул ти сен зор ском из ви -
ђач ком плат фор мом МИП-3 по сла ло је
сиг нал до ко манд ног ме ста и омо гу ћи ло
тре нут ни увид у си ту а ци ју на бо ји шту. Ко -
манд но ме сто обез бе ђу је вод опре мљен
нај са вре ме ни јим пе ша диј ским на о ру жа -
њем и во зи ли ма са про тив мин ском за шти -
том „МРАП“ 6x6 и НТВ. Стре љач ка оде ље -
ња и снај пер ски па ро ви опре мље ни су но -
вим ком пле ти ма за штит не ба ли стич ке
опре ме Т-19П ви со ког ни воа за шти те и но -
вим стре љач ким на о ру жа њем из про из -
вод ње За ста ва оруж је.

Снај пе ри сти но се „џи ли“ ма скир не ком -
пле те и пре кри ва че „ноћ ни ше тач“ ко ји
има ју мо гућ ност ма ски ра ња у терм ви зиј -

ском спек тру. Вој ни ци из стре љач ких оде -
ље ња на о ру жа ни су мо дер ни зо ва ним пу -
шко ми тра ље зом 7,62мм, но вом фа ми ли -
јом За ста ви них пу ша ка – Мо ду лар ном
ауто мат ском пу шком 6,5/7,62мм, по лу а у -
то мат ском снај пер ском пу шком М91
7,62мм и ба ца чем гра на та 40/6. Снај пер -
ски па ро ви на о ру жа ни су За ста ви ним снај -
пер ским пу шка ма 12,7мм и .338 ла пуа маг -
нум. Сва оруж ја су опре мље на но вим оп -
тич ким ни ша ни ма.

Осна же на ПВО
Хи брид ни ар ти ље риј ско-ра кет ни си стем

ПА САРС ра дио-пу тем до био је сиг нал са
мо дер ни зо ва ног осма трач ко-акви зи циј ског
ра да ра М-85 „жи ра фа“ са ра дар ског по ло -
жа ја у  ре јо ну До брог бр да и за у зео еле -
мен те за га ђа ње не при ја тељ ске бес пи лот -
не ле те ли це то по ви ма 40 ми ли ме та ра.

Ни ско ле те ће хе ли коп те ре не при ја те ља
у ре јо ну Бо ри ћа ефи ка сном ва тром не у -
тра ли са ла је ба те ри ја „пан цир С-1“ то по -
ви ма 30мм. Усле ди ло је деј ство ПВО си -
сте ма „игла“ са НТВ и „стре ла 2М“. На кон
деј ста ва и оства ре не пре вла сти у ва зду -
шном про сто ру, ко ман дант так тич ке гру пе
на ре дио је из ви ђа ње бор бе ног рас по ре да
не при ја те ља да љин ски пи ло ти ра ним ва -
зду хо пло ви ма ЦХ-92 и „вра бац“ ко ји ша љу
тре нут ну сли ку бор бе не си ту а ци је на мо -
ни то ре ис пред ко ман дан та пре ко по крет -
ног ко му та ци о ног чво ра.

Оклоп но из ви ђач ка па тро ла на во зи ли -

ма БРДМ-2МС при ку пи ла је по дат ке о ја -
чи ни не при ја те ље вих сна га у са ста ву бор -
бе ног оси гу ра ња и от кри ла пред њи крај
не при ја те ље ве од бра не, а за тим су се у
деј ства укљу чи ле шест да љин ски упра -
вљи вих бор бе них плат фор ми ,,ма ли ми -
лош’’ деј ству ју ћи ми тра ље зи ма и ба ца чи -
ма ра ке та.

У тре ћој се квен ци ве жбе из ве де на је ва -
тре на при пре ма на па да где је ар ти ље ри ја
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ДО КАЗ ВИ СО КЕ 
ОБ У ЧЕ НО СТИ 

И МО РА ЛА
Пред се да ва ју ћи Пред сед ни штва

БиХ Ми ло рад До дик, че сти та ју ћи
на успе шно из ве де ној ве жби, ис та -
као је да је оства рен је дан сан, ко -
ји је мо жда био не ре а лан пре де -
се так го ди на.

– Ви ди мо да сна гу ко ју Ср би ја
има у еко но ми ји мо ра да пра ти
сна га ко ја се од но си на вој ску, да
Ср би ја мо же да се од бра ни од би -
ло ко га и би ло ка квих за ми сли да
се угро зи њен ин те гри тет – на гла -
сио је До дик до да ју ћи да је ова ус-
пе шно из ве де на ве жба до каз ви со -
ке об у че но сти, спрем но сти, али
исто та ко и зна чај ног мо ра ла и па -
три о ти зма.

Вежба Војске Србије ,,Муњевити удар 2021“ 

ОДЛУЧНИ И КАДРИ 
ДА ОДБРАНЕ ЗЕМЉУ

На привременом полигону „Пештер“ више од 2.300 припадника јединица Копнене
војске, Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, 72. бригаде 

за специјалне операције и 63. падобранске бригаде 27. јуна приказало је одлучност и
ватрене могућности снага Војске Србије за одговор на изазове, ризике и претње по
безбедност државе, садејство здружених снага у извршавању сложених ватрених 

задатака и кризних ситуација и борбене могућности средстава у наоружању ВС 
из развојног програма Министарства одбране.

Посаде на тенковима Т-72 МС показали су снагу ватре и покрета



Вој ске Ср би је „омек ша ла“ не при ја тељ ску
од бра ну. Овај по сао оба ви ла је ар ти ље -
риј ска гру па са ста ва две са мо ход не то пов -
ско-ха у бич ко ар ти ље риј ске ба те ри је
155мм „но ра-Б52“, ар ти ље риј ско-ра кет на
гру па са мо ход них ви ше цев них ра кет них
лан се ра 128мм „огањ“ ди ги та ли зо ва ни и
„огањ“ мо ду лар ни, лан сер „мо ра ва“ и са -
мо ход на ха у бич ка ар ти ље риј ска ба те ри ја
122мм мо дер ни зо ва них „гво зди ка“ уз че ту
ми но ба ца ча 120 мм.

Уво ђе њем мо дер ни зо ва них ар ти ље риј -
ских ору ђа, те ле ко му ни ка ци о них и ко -
манд но-ин фор ма ци о них си сте ма и опре -
ме, ство ре на је осно ва да се у то ку се дам
ми ну та ар ти ље риј ске при пре ме на па да у
ре јон ци ље ва ис па ли ви ше од 500 про јек -
ти ла, од но сно „из ру чи“ ви ше од 20 то на че -
ли ка и екс пло зи ва по не при ја те љу.

На зах тев ко ман дан та так тич ке гру пе
одо бре но је деј ство бор бе не ави ја ци је и
хе ли коп те ра по пред њем кра ју не при ја -
тељ ских сна га. У деј ство је пр во уве де но
11 ави о ни МиГ-29 са за дат ком „чи шће ња“
ва зду шног про сто ра и ло вач ке за шти те
удар не гру пе бор бе них ва зду хо пло ва.

На кон уни ште ња ПВО сна га не при ја те -
ља, ство ре ни су по вољ ни усло ви за деј -
ство ло вач ко-бом бар дер ске ави ја ци је по
еле мен ти ма бор бе ног рас по ре да не при ја -
те ља.

До ре јо на објек та деј ства ави о ни су до -
шли у бри шу ћем ле ту по је ди нач но, ко ри -
сте ћи кон фи гу ра ци ју те ре на ра ди из бе га -
ва ња не при ја тељ ске ПВО. У ре јо ну објек -
та деј ства ави о ни су до ле те ли на по треб -
ну ви си ну ра ди ства ра ња оп ти мал них
усло ва за деј ство ави о на „орао“ ра ке та ма
и ра зор ним авио-бом ба ма као и ави о на
„су пер га леб“ Г-4.

Про ти во клоп на бор ба
От кри ва њем цен тра за те ле ко му ни ка ци -

је не при ја те ља, бор бе ни хе ли коп те ри Ми-
35 до би ли су за да так да на ње га деј ству ју
ра ке та ма „ата ка“.

Хе ли коп те ри Ми-17 и Х-145 деј ство ва ли
су по ме ха ни зо ва ној ко ло ни не при ја те ља
у ре јо ну не во ђе ним ра кет ним зр ни ма С-8,
на кон че га су оклоп не ци ље ве не при ја те -
ља на па ле „га ме“ са во ђе ним ра ке та ма ти -
па „ма љут ка“.

На кон што су ство ре ни усло ви на бо ји -
шту, је ди ни це так тич ке гру пе иза шле су на
ли ни ју раз во ја и по че ле на пад. На глав ном
прав цу на па да про ти во клоп на деј ства из -
ве ла су два ме ха ни зо ва на во да и вод ПО -
ЛО М83 док су тен ко ви М-84, М84-АС1 и Т-
72МС га ђа ли то по ви ма 125мм на ве ли ким
да љи на ма. Исто вре ме но са деј ством тен -
ко ва, по не при ја те ље вој пе ша ди ји деј ство
је оства рио вод за по др шку из са ста ва пе -
ша диј ске че те ми но ба ца чи ма 82мм, БГА
30мм и да ле ко мет ним пу шка ма 12,7мм.

Тен ков ске че те на тен ко ви ма М-84 и Т-
72МС са ме ха ни зо ва ним во дом на БВП
М80А и ме ха ни зо ва ним во дом на мо дер -
ни зо ва ним БВП М-80А деј ство ва ли су уз
са деј ство „ла за ра-3“ са за дат ком да се
сло ми од брам бе на моћ не при ја те ља и
што пре из би је на ју ри шни по ло жај.

Сна ге так тич ке гру пе спро ве ле су за ми -
сао ко ман днта да се пе ша диј ском че том
из вр ши об у хват де сног кри ла не при ја те -
ља, сна га ма на глав ном прав цу на па да из -
ве де фрон тал ни на пад, а јед ним ме ха ни -
зо ва ним во дом на де сном кри лу ство ри
ла жна сли ка о на ме ри да се из ве де об у -
хват ње го вог ле вог кри ла.

По из ла ску ма не вар ских је ди ни ца на ју -
ри шни по ло жај из вр ше но је сре ђи ва ње
бор бе ног рас по ре да. Ко ман ди ри пе ша диј -
ске и ме ха ни зов не че те на ре ди ли су ис кр -
ца ва ње укр ца них чла но ва ме ха ни зо ва них
и пе ша диј ских оде ље ња из БВП М80А и
„ла зар-3“ по др жа но деј ством то по ва 20 и
30мм и спрег ну тим ми тра ље зи ма.

У то ку ју ри ша ком би на ци јом ва тре и
енер гич ног по кре та сна ге Вој ске Ср би је
уни шти ле су сна ге не при ја те ља на свом
прав цу. Про дор кроз ду би ну од бра не из ве -
ден је укли ња ва њем кроз ме ђу про сто ре и
про би ја њем пре ко сла би је бра ње них по -
ло жа ја, не до зво ља ва ју ћи не при ја те љу да
се одво ји, сре ди и по но во ор га ни зу је от -
пор.

Ка ко би се овла да ло ко му ни ка ци ја ма и
спре чи ло да не при ја тељ до ве де све же
сна ге, јед на па до бран ска че та де сан ти ра -
ла се из хе ли коп те ра Ми-17 и Х-145М. На -

кон ис кр ца ва ња, спе ци јал не сна ге су се
спо ји ле са сна га ма на обо ду де сант не про -
сто ри је и на ста ви ле са чи шће њем про сто -
ра не у тра ли шу ћи оста вље не не при ја тељ -
ске гру пе.

За то вре ме про тив те ро ри стич ки тим из
ба та љо на за спе ци јал не опе ра ци је „Со ко -
ло ви“ не у тра ли сао је не при ја тељ ске сна ге
у на се ље ном ме сту пред ста вље ном ма ке -
та ма ку ћа.

Не при ја тељ је раз би јен и ко ман дант
так тич ке гру пе увео је ре зер ву ра ди ор га -
ни за ци је бор бе по ду би ни и го ње ња не -
при ја те ља.

Крај ве жбе озна чио је скок па до бра на ца
63. па дор бан ске бри га де ко ји су из над Пе -
ште ра раз ви ли за ста ве Ре пу бли ке Ср би је
и Вој ске Ср би је.

Му ње ви ти удар 2021
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ПРЕД СЕД НИК ВУ ЧИЋ: 
СНА ГА ВОЈ СКЕ ПО КА ЗУ ЈЕ СНА ГУ ДР ЖА ВЕ

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је и вр хов ни ко ман дант Вој ске Ср би је Алек сан -
дар Ву чић че сти тао је пот пред сед ни ку Вла де и ми ни стру од бра не др Не бој -
ши Сте фа но ви ћу, на чел ни ку Ге не рал шта ба ге не ра лу Ми ла ну Мој си ло ви ћу и
свим при пад ни ци ма Вој ске на успе шно из ве де ној здру же ној так тич кој ве жби
на При вре ме ном по ли го ну „Пе штер“, нај ве ћој у по след њих не ко ли ко де це ни -
ја, ко јом је окон ча на се ри ја ве жби на осам ло ка ци ја ши ром на ше зе мље под
на зи вом „Му ње ви ти удар 2021“.

– Ве о ма сам по но сан на Вој ску Ср би је. Же лим да че сти там свим при пад ни -
ци ма Вој ске, на чел ни ку Ге не рал шта ба го спо ди ну Мој си ло ви ћу, ми ни стру од -
бра не го спо ди ну Сте фа но ви ћу, Си мо ви ћу, Жар ко ви ћу, али и свим овим див -
ним, мла дим љу ди ма ко ји су фан та стич но из ве ли ве жбу – ис та као је пред -
сед ник Ву чић на кон ве жбе.

– Сна га на ше Вој ске би ће дра стич но из ме ње на и мно го уве ћа на у на ред них
де вет ме се ци и ми слим да ово по ка зу је сна гу др жа ве. То не би би ло мо гу ће
да ни је ве ће фи нан сиј ске сна ге на ше зе мље – оце нио је пред сед ник Ву чић.

Пред сед ник је из ра зио по себ ну за хвал ност бор ци ма и ју на ци ма са Ко ша ра,
јер је го то во 240 бо ра ца да нас при су ство ва ло ве жби, од ко јих је се дам до шло
из Цр не Го ре.

– Ве ли ко вам хва ла, дра ги бор ци, за ва ше огром но ср це и хва ла вам што
сте ов де да нас са на ма. Ви део сам са ка квом су стра шћу пра ти ли ово што се
да нас мо гло ви де ти. Ви део сам код њих и сре ћу и за до вољ ство што је њи хо -
ва вој ска да нас мно го сна жни ја и што су они и сво јим ра на ма и сво јом и по жр -
тво ва но шћу сво јих ко ле га и сво јим жи во ти ма до при не ли да би смо да нас има -
ли не у по ре ди во сна жни ју вој ску – ре као је пред сед ник Ву чић.

Пред сед ник Ву чић је ис та као да ће мо на ста ви ти ула га ње у на шу ар ми ју.
– Нас не ин те ре су је да би ло ко ме пре ти мо. Не ин те ре су ју нас су ко би ни ра -

то ви, али нас ин те ре су је да увек мо же мо да бу де мо у ста њу да сво ју зе мљу и
свој на род од бра ни мо. Ни шта ви ше и леп ше од то га, ни шта ча сни је од то га –
на гла сио је пред сед ник Ву чић.

Авиони су 
приказали 
прецизност 
погађања циљева

Дејство ,,панцира С-1“



кон ти нен та исто вре ме но – Евро пу,
Афри ку и Ази ју. Чи ни се као да не ко
же ли да по ста ви че лич ни обруч око
Ру си је и Ки не.

Из ра же но је ми шље ње да Бри сел -

ски ди ја лог о Ко со ву и Ме то хи ји има
кон струк ци о ну гре шку јер по чи ва на
фик ци ји о ста ту сној не у трал но сти ЕУ,
од но сно Не мач ке. За то су из о ста ли
ре зул та ти и из не ве ре ни ин те ре си Ср -
би је.

На окру глом сто лу ода то је при зна -
ње пред сед ни ку Че шке Ми ло шу Зе ма -
ну, ко ји се из ви нио због уче шћа Че шке
у агре си ји НА ТО-а, и из ра же но је уве -
ре ње да ће то про бу ди ти са вест ли де -
ра дру гих зе ма ља да сле де Зе ма нов
при мер. Ако не са да, то се у бу дућ но -
сти мо ра де си ти за то што ни је са мо у
ин те ре су Бал ка на не го и у ин те ре су
Евро пе ка ко би она по че ла да во ди
ауто ном ну по ли ти ку. При зна ње је ода -
то и су ди ји При ски Ма тим би Ни јам бе
из Зам би је на из дво је ном ми шље њу
на пре су ду Ха шког три бу на ла ге не ра -
лу Рат ку Мла ди ћу.

Ма ри на Чо лић
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Н
а овом ва жном ску пу с еми нент -
ним уче сни ци ма по ред оста лог је
ре че но да ако је Ре зо лу ци ја 1244

СБ УН 1999. го ди не, док је зе мља би -
ла под бом ба ма НА ТО-а, пред ста вља -
ла мак си мум мо гу ћег – Ре зо лу ци ја
1244 да нас пред ста вља ми ни мум ис -
под ко га се не сме ићи у ди ја ло гу о ре -
ше њу ста ту са КиМ.

На ску пу су го во ри ли: вла ди ка мо -
хач ки Иси хи је, др Мом чи ло Вук са но -
вић (пред сед ник Срп ског на ци о нал ног
са вје та ЦГ), Кон стан тин За ту лин (по -
сла ник Др жав не ду ме Ру си је, ко ји се
он лајн ја вио из Кри ма), проф. др Да -
ни ца Гру ји чић, ге не рал Ми ло мир Ми -
ла ди но вић (пред сед ник Клу ба ад ми -
ра ла и ге не ра ла Ср би је), Ни ко ла Ша -
и но вић, ге не рал Об рад Сте ва но вић,
проф. Сло бо дан Ре љић, др Не бој ша
Ву ко вић (Ин сти тут за ме ђу на род ну по -
ли ти ку и при вре ду), проф. Ду шан Про -
ро ко вић (Ин сти тут за ме ђу на род ну по -
ли ти ку и при вре ду), ге не рал Лу ка Ка -
стра то вић (пред сед ник Из вр шног од -
бо ра Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла Ср -
би је), Ра де Дро бац (пот пред сед ник
Бе о град ског фо ру ма) и Жи ва дин Јо -
ва но вић (пред сед ник Бе о град ског фо -
ру ма). Ску пу су при су ство ва ли и пред -
став ни ци ам ба са да Ру си је и Па ле сти -
не.

Та ко ђе је ре че но да ни чим не тре ба
ума њи ва ти од го вор ност НА ТО-а за
људ ске жр тве, ра за ра ња и за ко ри -
шће ње за бра ње ног оруж ја, као што су
про јек ти ли са оси ро ма ше ним ура ни ју -
мом и ка сет не бом бе. Кон ста то ва но је
да је то био ну кле ар ни рат ни ског ин -
тен зи те та.

Из не се но је ми шље ње да се но ви
хлад ни рат огле да у на мет ну тим по де -
ла ма на али јан су де мо крат ских зе ма -
ља и зе ма ља ко је За пад на зи ва „ауто -
ри тар ним си сте ми ма“. Но ви хлад ни
рат до вео је до по ра ста не по ве ре ња и
кон фрон та ци је на гло бал ном пла ну,
тр ке у на о ру жа њу, еко ном ског ра та
санк ци ја ма и рат но-ху шкач ке про па -
ган де. Та ква си ту а ци ја не ми нов но ра -
ђа и не пред ви ди ве ин ци ден те и раз -
во је. У том сми слу је на ве де но да НА -
ТО лан си ра ма сов не вој не ве жбе, нај -
ве ће по оби му од кра ја Дру гог свет ског
ра та, по пут De fen der Euro 21 и De fen -
der In do-Pa ci fic 21, ко је об у хва та ју три

Округли сто „Агресија НАТО-а на СРЈ 1999. 
и нови хладни рат“

РЕЗОЛУЦИЈА СБ УН 1244 
МИНИМУМ 

ИСПОД КОГА СЕ НЕ СМЕ ИЋИ
У Дому Војске Србије, 9. јуна 2021, одржан је округли сто на тему „Агресија 

НАТО-а на СРЈ 1999. и нови хладни рат“. Организатори скупа су Клуб адмирала
и генерала Србије и Београдски форум за свет равноправних

Куда стреми ЕУ којој
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оснивач Лиге
народа, ОУН, ОЕБС,
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ЖИВОТ ПОД БОМБАМА НАТО-а 1999. године
СУРДУЛИЦА, у порушеном дому, снимио Драшко Гаговић



Н
и да нас, 22 го ди не од окон ча ња ору -
жа не агре си је НА ТО-а про тив на ше
зе мље, ни ти ика да у бу дућ но сти, не

сме мо из гу би ти из ви да основ не чи ње ни -
це. Би ла је то ору жа на агре си ја из вр ше на
кр ше њем По ве ље ОУН, За вр шног до ку -
мен та ОЕБС-а из Хел син ки ја, дру гих ме -
ђу на род но-прав них оп ште о ба ве зу ју ћих
до ку ме на та, као и за о би ла же њем Са ве та
без бед но сти ОУН као нај од го вор ни јег те -
ла за пи та ња ми ра и без бед но сти у све ту.
Реч је о нај гру бљем на па ду на европ ски и
гло бал ни си стем ми ра и без бед но сти ус -
по ста вљен на ре зул та ти ма Дру гог свет -
ског ра та. О зло чи ну про тив ми ра и чо веч -
но сти за ко ји још увек ни ко ни је од го ва -
рао. За огром не људ ске пат ње и жр тве,
за ма те ри јал на ра за ра ња, за ко ри шће ње

оруж ја са оси ро ма ше ним ура ни ју мом и
дру гих сред ста ва и ме то да ма сов ног уни -
шта ва ња, за де ста би ли за ци ју Бал ка на,
Евро пе и свет ског прав ног по рет ка ус по -
ста вље ног ства ра њем Ује ди ње них на ци -
ја, нај ве ћу од го вор ност сно се та да шњи
ли де ри САД, Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке
и Фран цу ске – Бил Клин тон и Ма длен Ол -
брајт, То ни Блер, Гер хард Шре дер и Жак
Ши рак. 

Кул ту ра пам ће ња 
Кул ту ри пам ће ња да нас се у Ср би ји

по све ћу је све ве ћа па жња. Бе о град ски
фо рум за свет рав но прав них и Клуб ге -
не ра ла и ад ми ра ла да ли су ве ли ки до -
при нос то ме. Све по ја ве и до га ђа је из
но ви је исто ри је ове ор га ни за ци је су на -
зи ва ле пра вим име ни ма.

Већ ви ше го ди на све до ци смо да др -
жав не, на уч не и кул тур не ин сти ту ци је,
као и нај ва жни ји ме ди ји, на пад НА ТО-а
на на шу зе мљу 1999. ис прав но оце њу ју
као ору жа ну агре си ју, иле гал ни чин и
зло чин про тив ми ра и чо веч но сти. То је
зна чај на по зи тив на про ме на у од но су на
ра ни ју ви ше го ди шњу прак су. И раз у ме
се, ни је реч са мо о фор мал ном или про -
то ко лар ном од но су, о ис ка зи ва њу по -
што ва ња пре ма жр тва ма и бра ни о ци ма
зе мље, пре ма сло бо дар ским тра ди ци ја -
ма на ро да. Све то је ја сно, по треб но и
нор мал но. Да ле ко је ва жни је да је дин -
ство у пра вил ном оце њи ва њу „агре си -
је“, „те ро ри зма“, „се па ра ти зма“, „јед но -
стра ног от це пље ња“ пре ра сте у нај ши -

ру са гла сност ка да је реч о по ли ти ци за -
шти те су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног
ин те гри те та зе мље, ну жно сти по што ва -
ња устав ног по рет ка, по зи ва њу и осла -
ња њу на ме ђу на род но пра во и по себ но,
на Ре зо лу ци ју СБ УН 1244. У том по гле -
ду сва ка ко је по треб но да ле ко ви ше по -
све ће но сти, до след но сти и истин ског
ди ја ло га.

При зна ње Зе ма ну 
Тре ба ода ти при зна ње пред сед ни ку

Че шке Ре пу бли ке Ми ло шу Зе ма ну за
ње го ву људ ску, др жав нич ку и ин те лек -
ту ал ну хра брост ис ка за ну не дав ним јав -
ним из ви ње њем Ср би ји и срп ском на ро -
ду за то што је ње го ва зе мља уче ство ва -
ла у агре си ји НА ТО-а 1999. го ди не.

Ово из ви ње ње има ви ше стру ки исто -
риј ски зна чај. Нај пре, оно осло ба ђа од -
но се две при ја тељ ске и брат ске зе мље
и на ро да не при род ног ба ла ста из но ви -
је исто ри је и отва ра про стор за да ље ја -
ча ње ме ђу соб ног по ве ре ња и про ду -
бљи ва ње са рад ње. По себ но је зна чај но
што је пред сед ник Зе ман на шао раз лог
да под се ти на со ли дар ност на ше зе мље
и на ро да са Че хо сло вач ком 1938. и
1968, што сва ка ко ни је пу ка исто риј ска
ре ми ни сцен ци ја већ по ру ка и опо ме на.
Ње го во из ви ње ње ви ди мо и као ну кле -
ус но ве са ве сти Евро пе, као по вод за
раз ми шља ње ли де ра дру гих зе ма ља
чла ни ца ЕУ и НА ТО-а да се, у бли жој
или да љој бу дућ но сти, од лу че на слич -
не ко ра ке. Не са мо због ис пра вља ња те -
шких не прав ди пре ма Ср би ји и срп ском
на ро ду већ јед на ко, ако не и ви ше, због
по тре бе об но ве иден ти те та, до сто јан -
ства, ауто ном но сти и на прет ка са ме Ев-
ро пе. По сле ера ко ло ни ја ли зма, ра то ва
за пре ра спо де лу ко ло ни ја, фа ши зма и
ге но ци да, грам зи во сти и не ху ма но сти
мул ти на ци о нал ног кор по ра тив ног ли бе -
ра ли зма и ин тер вен ци о ни зма, Евро пи
би до бро до шла мо рал на и ци ви ли за -
циј ска ка тар за. Ка ква би би ла ви зи ја ци -
ви ли за ци је ко ја би на ста ви ла да слу жи
као окри ље за би зар не ге о по ли тич ке
ком би на ци је, ого ље ни екс пан зи о ни зам,
стиг ма ти за ци ју, раз би ја ње и ка жња ва ње
„не по слу шних“ на ци ја, за об на вља ње
про па лих осва јач ких про је ка та?

Из ја ва пред сед ни ка Зе ма на све до чи
и о пра вој при ро ди од но са уну тар НА ТО-
а у ко ји ма нај моћ ни ји од лу чу је, док дру -
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ги то из вр ша ва ју на да ју ћи се на гра ди.
На тој осно ви ве ћи на европ ских зе ма ља
би ла је уву че на у сра ман пр ви рат на ев-
роп ском кон ти нен ту по сле Дру гог свет -
ског ра та, у рат про тив Евро пе, ње не
ста бил но сти и ауто ном ног раз во ја. Ко о -
пе ра тив ност то ком агре си је на Ју го сла -
ви ју не ким зе мља ма је при зна та као до -
каз усво је не де мо кра ти је, као при јем ни
ис пит за убр за ни ула зак у члан ство НА -
ТО-а и ЕУ. На тој осно ви Ср би ји и срп -
ском на ро ду на не та су ве ли ка зла, иза -
зва не ве ли ке људ ске жр тве, огром на
ште та и за стој у раз во ју. Да ли је Евро -
пи, за и ста, бо ље за то што је пре 22 го -
ди не уче ство ва ла у ра за ра њу Ср би је,
да ли је због то га да нас је дин стве ни ја,
са мо стал ни ја, (са мо)по што ва ни ја, да ли
је европ ски си стем без бед но сти (ОЕБС)
по у зда ни ји и функ ци о нал ни ји не го што
је био пре НА ТО агре си је? Да ли је бли -
жа за јед нич ком до му рав но прав них на -
ро да од Су е ца до Вла ди во сто ка, или је
од у ста ла од те ви зи је? Ка кве су по сле -
ди це НА ТО агре си је на си стем УН и ме -
ђу на род но пра во?

Еу и Ср би ја
Ср би су на род ко ји је се бе увек ви део

као део Евро пе, до при но сио ње ној сло -
бо ди, кул ту ри и ње ним вред но сти ма чак
и ви ше не го мно ге чла ни це ЕУ. Ка да се
да нас ана ли зи ра од нос ЕУ пре ма Ср би -
ји и срп ском на ро ду у то ку про те кле три
де це ни је, од нос пре ма ви тал ним срп -
ским на ци о нал ним и др жав ним ин те ре -
си ма, ка да се по себ но раз ми сли шта је
по за ди на на сто ја ња да се Ср би ја при ну -
ди на од ри ца ње од Ко со ва и Ме то хи је,
од су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те -
гри те та и иден ти те та, не мо же се одо ле -
ти оце ни да не ко ме уну тар ЕУ сме та ју
ка ко исто риј ска уло га и до при нос Ср би -
је Евро пи, та ко и ње на не за ви сност, ме -
ђу на род ни по ло жај и раз вој да нас. Чак,
да сме та ју и са ма под се ћа ња на то! Ако
ово има осно ва, он да се отва ра да ле ко
ва жни је пи та ње – ку да стре ми ЕУ ко јој
је ва жни ја иле гал на, на тов ско-те ро ри -
стич ком си лом на мет ну та тво ре ви на,
не го су ве ре на и це ло ви та Ср би ја, чла -
ни ца и осни вач Ли ге на ро да, ОУН,
ОЕБС, УНЕ СКО?

Вре ме ду бо ких про ме на
Ср би ја је кроз исто ри ју на у чи ла да бу -

де стр пљи ва, из др жљи ва и до сто јан -
стве на, с ја сним и ду го роч ним по гле дом
у бу дућ ност.

Ово је вре ме ду бо ких про ме на. Мул ти -
по лар ни по ре дак је део но ве ре ал но сти.
У том по рет ку по сто је зна чај ни про сто ри
за де мо кра ти за ци ју ме ђу на род них од но -
са, по што ва ње прин ци па су ве ре не рав -
но прав но сти, те ри то ри јал ног ин те гри те та
и су ве ре ни те та, за ја ча ње уло ге ме ђу на -
род ног пра ва и УН. Те про сто ре тре ба
осва ја ти и ис пу ња ва ти ускла ђе ним ак тив -
но сти ма и но вим ини ци ја ти ва ма што ви -
ше ми ро љу би вих зе ма ља.

Ово је вре ме но вих иза зо ва и за срп -
ску по ли ти ку и ди пло ма ти ју, и у на че лу и
по себ но ка да је реч о на по ри ма за за -
шти ту ви тал них на ци о нал них и др жав -
них ин те ре са у ре ша ва њу пи та ња бу ду -
ћег ста ту са по кра ји не Ко со во и Ме то хи -
ја. Ако је 1999. Ре зо лу ци ја СБ УН 1244
би ла мак си мум ко ји се мо гао обез бе ди -
ти док је зе мља би ла под НА ТО бом ба -

ма, он да је тај оп ште о ба ве зу ју ћи ме ђу -
на род ни прав ни акт да нас ми ни мум од
ко јег се не сме од сту па ти. Тај до ку мент
је ком про мис чи ја је су шти на по што ва -
ње су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те -
гри те та Ср би је, на јед ној, и ши ро ке ауто -
но ми је за Ко со во и Ме то хи ју у окви ру
Ср би је, на дру гој стра ни. Су шти на ди ја -
ло га тре ба да бу де у на по ру за кон кре -
ти за ци ју и при ме ну те две основ не ком -
по нен те ком про ми са, као и из вр ша ва ње
не из вр ше них оба ве за из Ре зо лу ци је
1244 (сло бод но, без бед но и до сто јан -
стве но вра ћа ње 250.000 прог на них Ср -
ба и дру гих не ал ба на ца, без бед ност и
сло бо да кре та ња, вра ћа ње до го во ре них
кон тин ге на та ВС и по ли ци је, де ми ли та -
ри за ци ја и др.).

Док не ко бло ки ра ди ја лог, не из вр ша -
ва при хва ће не оба ве зе, кр ши Ре зо лу ци -
ју 1244 СБ, док не ко све то одо бра ва,
ства ра и на о ру жа ва тво ре ви ну ко ја си -
лом оп ста је из ван сва ког ме ђу на род ног
за ко на, стан дар да и оп ште о ба ве зу ју ћих
од лу ка СБ УН, ни ко не ма пра ва да вр ши
при ти ске, пре ти или уце њу је Ср би ју, или
да је оп ту жу је за „за мр зну ти кон фликт“.
Кон фликт су за мр зли они ко ји су, као
кли ком пре ки да ча, пре ки ну ли из вр ша ва -

ње Ре зо лу ци је СБ УН 1244 у ча су чим је
Ср би ја из вр ши ла све сво је оба ве зе. По -
ста вља ње ро ко ва, уце њи ва ње Ср би је,
ма ха ње не ка квим „све о бу хват ним прав -
но-оба ве зу ју ћим до ку мен том“ иза ле ђа
Ср би је, уз по зи ва ње на слу чај „две Не -
мач ке“, ин фла ци ја „не по сто је ћих па пи -
ра“ – са мо по твр ђу ју да за пад ни цен три
мо ћи не же ле дру го осим да Ср би ји из -
рек ну још јед ну ка зну: ка зну од у зи ма ња
нај све ти јег де ла др жав не те ри то ри је,
по ни шта ва ња на ци о нал ног иден ти те та
и са мо по што ва ња. Та кав при лаз те шко
да би се мо гао дру га чи је ока рак те ри са -
ти осим као – про ду же ни зло чин.

Уни по лар ни свет не мо же се ре ин кар -
ни ра ти ни при ти сци ма, ни прет ња ма,
ни ти вој ном си лом иако за пад ни цен три
мо ћи још увек од то га не од у ста ју. О то -
ме све до че и те ку ће син хро ни зо ва не де -
мон стра ци је мо ћи од Бал ти ка, пре ко Цр -
ног мо ра до Сре до зе мља и Ни ге ра, као
и у Ин до па ци фи ку. Рат но ху шкач ком
про па ган дом нај пре се про из во де и на -
ме ћу но си о ци „ма лиг них ути ца ја“ и „ре -
ви зи о ни сти“, а он да се за стра ше ни ма
ну де за шти та и бра ни о ци, свр ста ва ње у
„ли гу де мо кра ти ја“. Иза зи ва ње тен зи ја,
не спо кој ства и кон фли ка та су ин те грал -
ни део ми ли та ри зо ва ног ли бе рал ног
кор по ра тив ног си сте ма.

Бри сел ски фор мат
Чи ни се да се про те клих ме се ци и

сед ми ца пре ви ше ба ви мо днев но-по ли -
тич ким пи та њи ма ко ја се ти чу ди ја ло га

у Бри се лу. За о би ла зи се пи та ње – да ли
у Бри се лу уоп ште мо же до ћи до пра вед -
ног, урав но те же ног и одр жи вог ком про -
ми са, има ју ћи у ви ду да се ЕУ ни је по ка -
за ла као не при стра стан по сред ник ни ти
као фак тор ко ји га ран ту је спро во ђе ње
до го во ра?

Уве рен сам да то ни је мо гу ће јер бри -
сел ски фор мат ди ја ло га (пре го во ра)
има кон струк ци о не гре шке. Пр во, ве ћи -
ну чла ни ца ЕУ чи не зе мље чла ни це НА -
ТО-а ко је су уче ство ва ле у агре си ји с ге -
о по ли тич ким ци љем: од у зе ти Ко со во и
Ме то хи ју од Ср би је и пре тво ри ти га у
аме рич ку/НА ТО вој ну ба зу с уло гом у
при ме ни стра те ги је ши ре ња на Ис ток.
Ни ко озби љан не мо же по ве ро ва ти да
ЕУ та ква ка ква је искре но же ли или мо -
же би ти фер и не при стра сни по сред ник.
Дру го, бри сел ски фор мат се за сни ва на
кон цеп ту ого ље не тр го ви не по прин ци -
пу – Ср би ја се од ри че Ко со ва и Ме то хи -
је, при зна је га као др жа ву, од но сно при -
хва та ње го во члан ство у УН, за обе ћа -
ње члан ства остат ка Ср би је у ЕУ. Та ко
не што ни ка да, ни од ко га ни је зах те ва -
но, ни је се до го ди ло ни ти мо же про ћи са
Ср би јом. Тре ће, про блем ко ји тре ба ре -
ши ти ти че се ми ра и без бед но сти а то је
у ис кљу чи вој над ле жно сти СБ УН, што
по твр ђу је и Ре зо лу ци ја 1244.

Да кле, док се ди ја лог во ди уз ди рект -
но уче шће и ути цај са мо ге о по ли тич ког
За па да (ЕУ/САД/НА ТО), из та квог фор -
ма та мо же се оче ки ва ти са мо на ме та ње
ре ше ња у ин те ре су ге о по ли ти ке екс пан -
зи је НА ТО-а на Ис ток – ни шта ви ше, ни -
шта ма ње. То зна чи да За пад ко ри сти
са да шњи „за мр зну ти кон фликт“ ко ји је
сам ство рио као то ља гу и прет њу да би
Ср би ја при хва ти ла ње го во пре ра ста ње
у да ле ко ве ћи и опа сни ји. Ни ка кви еко -
ном ски, ин ве сти ци о ни, ин фра струк тур -
ни или слич ни мам ци и до да ци не би из -
ме ни ли су шти ну или за у ста ви ли го ми -
ла ње кон фликт ног по тен ци ја ла.

Због све га то га по треб но је што пре
отво ри ти мо гућ ност уче шћа Ру си је и Ки -
не у про це су, што зна чи вра ћа ње ре ша -
ва ња пи та ња ста ту са у окри ље Са ве та
без бед но сти и у окви ре Ре зо лу ци је СБ
УН 1244. То што се по вре ме но ис ти че да
ће евен ту ал но ре ше ње до ко јег би се
до шло у Бри се лу и та ко до ћи на ве ри -
фи ка ци ју у Са вет без бед но сти, ни је ре -
ал но, ни ти уми ру ју ће об ја шње ње. Ре ша -
ва ње про бле ма ипак је ши ре од пу ког
гла са ња.

Апе лу је мо да над ле жни др жав ни ор -
га ни ком пле ти ра ју спи сак ци вил них жр -
та ва НА ТО агре си је, да се хит но на ста -
ви и ин тен зи ви ра рад на утвр ђи ва њу по -
сле ди ца ко ри шће ња оруж ја са оси ро ма -
ше ним ура ни ју мом и отров них га со ва
иза зва них бом бар до ва њем хе миј ских
фа бри ка и ра фи не ри ја, да се по др жи
фор ми ра ње на уч но и стра жи вач ког цен -
тра о НА ТО агре си ји, с би бли о те ком и
од го ва ра ју ћом до ку мен та ци јом ко ји би
на јед ном ме сту би ли до ступ ни до ма -
ћим и стра ним ис тра жи ва чи ма, да се ле -
га ли зу је спо ме ник жр тва ма НА ТО агре -
си је „Веч на ва тра“ у Пар ку при ја тељ ства
на Но вом Бе о гра ду и да се у на став не
про гра ме свих ни воа обра зо ва ња увр -
сти на став на је ди ни ца о НА ТО агре си ји. 

Жи ва дин Јо ва но вић
Извор Печат 
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ДРУШТВО

Док се дијалог води
уз директно учешће
и утицај само
геополитичког
Запада
(ЕУ/САД/НАТО), из
таквог формата
може се очекивати 



У
19.30 ча со ва, ађу тант Дра шко вић
из ве стио је да је ко ло на мо тор них
во зи ла спрем на за пре во же ње у

се ло Ча гла ви ца. Ла за ре вић и ја ушли
смо у мо је во зи ло ,,чи ро ки“, а ге не рал-
ма јор Ми лан Ђа ко вић у во зи ло ге не -
ра ла Ла за ре ви ћа. Се ло Ча гла ви ца на -
се ље но је срп ским ста нов ни штвом и
на ла зи се око се дам ки ло ме та ра ју жно
од При шти не, на пу ту Уро ше вац–Ско -
пље. Док смо пу то ва ли раз го ва ра ли
смо о на чи ну до во ђе ња и при хва та је -
ди ни ца ко ји ма је оја ча на Тре ћа ар ми -
ја: 252. оклоп не бри га де Пр ве ар ми је,
211. оклоп не бри га де из Ни ша и Пр ве
ар ти ље риј ско-ра кет не бри га де Пр ве
ар ми је. Ге не рал Ла за ре вић из ве стио
да је фор ми рао по се бан тим ко ји ће се
ба ви ти овим пи та њи ма и пред ло жио
да „сни ми мо“ вре ме и на чин деј ства
ави ја ци је, утвр ди мо вре ме пре ки да
деј ства из ме ђу ин тер ва ла, да би смо у
то вре ме вр ши ли по кре те је ди ни ца.

На из ла зу из При шти не, на бр ду Ве -

тер ник, ви део сам ла жне по ло жа је је -
ди ни ца ПВО ко је су по ста ви ли при -
пад ни ци 311. сред њег са мо ход ног ра -
кет ног пу ка ПВО из са ста ва РВ и ПВО.
Ма ке те ра да ра и ра ке та би ле су по -
ста вље не на вр ху бр да, бли зу рас кр -
сни це пу те ва При шти на–Гњи ла -
не–Уро ше вац, у бли зи ни, ре јо на рас -
по ре да, оклоп ног ба та љо на 15. оклоп -
не бри га де. То је угро жа ва ло ову је ди -
ни цу и ко му ни ка ци ју. Пред ло жио сам
Ла за ре ви ћу да се раз го ва ра са ко ман -
дан том овог пу ка ПВО да из вр ши по -
ме ра ње овог ла жног по ло жа ја. 

На над во жња ку код рас кр сни це пу -
те ва за у ста ви ли смо се да ви ди мо ка -
ко су ин же њер ци При штин ског кор пу -
са ма ски ра ли над во жњак. Не ко ли ко
ста рих ауто мо би ла, гу ма и зе мље, по -
ста вље ни око над во жња ка, ма ски ра -
ли су овај обје кат, као да је по ру шен,
а на пра вље на оби ла зни ца би ла је
ими та ци ја ас фал та од сти ро по ра. То

је тре ба ло да об ма не пи ло те ави о на
да је над во жњак већ по ру шен. Ла за -
ре вић је из ве стио да је слич но ма ски -
ра ње из вр ше но на још не ко ли ко ло ка -
ци ја. У цен тру се ла Ча гла ви ца са че ка -
ла нас је па тро ла Вој не по ли ци је и на -
ста ви ла да во ди до мо те ла. Овај обје -
кат на ла зио се на ис точ ној стра ни се -
ла, уда љен од ма ги страл ног пу та око
три до че ти ри ки ло ме тра. Сти гли смо
не ко ли ко ми ну та пре 20 ча со ва. До че -
ка ли су нас љу ди из обез бе ђе ња и по -
ве ли у јед ну про сто ри ју на пр вом
спра ту.

Ре фе ри са ње
Та мо су већ би ли: Ни ко ла Ша и но -

вић, пот пред сед ник Са ве зне вла де и
шеф ко ми си је за са рад њу са ОЕБС-
ом и члан пре го ва рач ког ти ма Ре пу -
бли ке Ср би је у Рам бу јеу; Зо ран Ан -
ђел ко вић, пред сед ник При вре ме ног
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ПОГЛЕДИ

Из ратног дневника генерал-пуковника
Небојше Павковића

ВАЗДУШНА БОРБА 
ИЗНАД ПРИШТИНЕ

Од експлозија свуда око нас, у диму од сагорелих барутних
гасова, који ме је штипао за очи, видео сам авион из чијег
репа је куљао дим. Почео је да прави маневар у правцу

Урошевца и Македоније и у једном тренутку се нашао тачно
изнад наших глава.

Храбро и одлучно наши војници бранили су простор Космета



Из вр шног ве ћа и ко ман дант шта ба
Ци вил не за шти те за Ко смет; ге не рал-
пот пу ков ник по ли ци је, Об рад Сте ва -
но вић, по моћ ник ми ни стра по ли ци је
за по себ не је ди ни це По ли ци је МУП-а;
ге не рал-ма јор по ли ци је, Сре тен Лу -
кић, ру ко во ди лац Шта ба МУП-а за Ко -
со во и Ме то хи ју; Ми шко Ла ко вић, на -
чел ник ре со ра Др жав не без бед но сти
за При шти ну; Зо ран Дра го вић, по моћ -
ник на чел ни ка ре со ра Др жав не без -
бед но сти за оба ве штај не по сло ве.

Сви су уста ли ка да смо ушли и ср -
дач но се по здра ви ли, јер се ни смо ви -
де ли ско ро пет на е стак да на. Ша и но -
вић је од мах пред ло жио да поч не мо
са ра дом, да би смо и ра ни је за вр ши -
ли. Ин фор ми сао нас је украт ко са до -
га ђа ји ма у Рам бу јеу, а за тим и о на по -
ри ма др жав ног ру ко вод ства да се из -
бег не агре си ја. „Би ли смо спрем ни да
при ста не мо на све усло ве из спо ра зу -
ма, осим анек са спо ра зу ма ко ји се од -
но сио на вој на пи та ња“ ре као је.

Ја сам ин фор ми сао шта је све пред -
у зе то у је ди ни ца ма Тре ће ар ми је до
са да, ка кве су по сле ди це деј ства НА -
ТО до са да и оја ча ња ко ја је до би ла
Ар ми ја. Ге не рал Ла за ре вић је де таљ -
ни је го во рио о ак тив но сти ма је ди ни ца
При штин ског кор пу са на бло ки ра њу
ШТС и бор ба ма ко је се тре нут но во де.

Од пред став ни ка по ли ци је го во рио
је Сре тен Лу кић о мо би ли за ци ји и до -
во ђе њу је ди ни ца По ли ци је на Ко смет
и су ко би ма ко је во де са ШТС. О ан га -
жо ва њу је ди ни ца По себ них је ди ни ца
По ли ци је МУП-а го во рио је Об рад
Сте ва но вић.

Ми шко Лу ко вић го во рио је о без бе -
до но сној си ту а ци ји у При шти ни и по -
на ша њу во ђа шип тар ског те ро ри стич -
ког по кре та, а Зо ран Дра го вић о на ме -
ра ма ШТС у на ред ном пе ри о ду. 

Би ло је 20.23 ми ну та, ка да је у про -
сто ри ју ушао ађу тант Дра шко вић и
пре нео да се хит но ја вим де жур ном
Опе ра тив ном цен тру Ко ман де Тре ће
ар ми је.

Иза шао сам из про сто ри је и си шао
сте пе ни ца ма до пор тир ни це. Та мо ме
је до че као вод ник из обез бе ђе ња са
по диг ну том слу ша ли цом. Ја вио сам
се. На ве зи је био де жур ни ис ту ре ног
ко манд ног ме ста Тре ће ар ми је, пу ков -
ник Сре до је вић, и из ве стио да ће за
ко ји тре ну так по че ти на пад НА ТО ави -
ја ци је на чи та вом про сто ру Ко сме та.
„Оче ку је се на пад од око 100-150 ави -
о на“, ре као је сав за ди хан.

Ни сам сти гао ни да га пи там од ко га
је при мио ту ин фор ма ци ју и са ког
про сто ра до ла зе ави о ни, ка да се за -
чу ла бу ка ави он ских мо то ра и екс пло -
зи је са свих стра на.

„Ево чу јем их, упо зо ри те све је ди ни -
це и пре не си те на чел ни ку ве зе да одр -
жа ва ве зу са ко ман дан ти ма је ди ни ца
и са мном“, ре као сам и пре ки нуо ве -
зу.

Гр ме ло са свих стра на
Ви ше се ни шта ни је мо гло чу ти од

ави он ских мо то ра, екс пло зи ја и ра фа -
ла ору ђа ПВО си сте ма. Гр ме ло је са
свих стра на. Екс пло зи је су по тре са ле

згра ду мо те ла. Та мо су већ сви би ли
на но га ма и спре ма ли се да си ђу до -
ле. Ушао сам у са лу и ре као: „Из гле да
да ће но ћас би ти гу сто. На ја вљен је
на пад ја че гру па ци је НА ТО ави ја ци је
на Ко смет“. Ни су ме ни шта пи та ли,
сви су кре ну ли ка из ла зу. 

Ноћ је би ла ве дра и оба сја на ме се -
чи ном. Гле да ли смо у не бо. По ред
зве зда ја сно су се ви де ли ави о ни. Као
оси це кру жи ли су на про сто ру око
При шти не и ра ке ти ра ли ци ље ве у гра -
ду, али и око гра да.  Исто вре ме но,  је -
ди ни це ПВО са ра зних по зи ци ја отва -
ра ле су ва тру, а сно по ви ра фа ла укр -
шта ли се из над При шти не. НА ТО ави -
о ни из ба цу ју мам це да би се за шти ти -
ли и на не бу се пре ла ма ју на сто ти не
ра зних бо ја, што је ли чи ло на ве ли ки
рој сви та ца.

Кр ста ре ћи про јек ти ли па да ју по
Аеро дро му „Сла ти на“, руд ни ку ,,Бе ла -
ће вац’’, Ве тер ни ку, Гр ми ји и око Гра ча -
ни це, по ре јо ну ко манд ног ме ста 15.
оклоп не бри га де. Већ сам по чео да
раз ли ку јем њи хо ве екс пло зи је, од
ави он ских ра ке та и на во ђе них бом би. 

По на ша ли смо се као да ни је рат,
већ ве жба или ва тро мет. По ка зи ва ли
смо јед ни дру ги ма ави о не и ра фа ле
на ших ПВО ору ђа..

Је ди ни це 311. сред њег са мо ход ног
ра кет ног пу ка ПВО ко је са пет ба те ри -
ја бра не Аеро дром „Сла ти на“ и обје -
кат „Го леш“, во ди ле су же сто ку бор бу
са ави о ни ма НА ТО-а. На по ло жа ји ма
око При шти не бор бу са ави о ни ма НА -
ТО-а во ди ли су ди ви зи о ни ПВО из 15.
оклоп не бри га де, 202. по за дин ске ба -
зе, Вој но те ри то ри јал ног окру га и ба те -
ри ја из 311. сред њег са мо ход ног ра -
кет ног пу ка ПВО. Бит ка је по све му би -
ла не рав но прав на. Ни је ми би ло ја сно
због че га су НА ТО ави о ни на па да ли са
ви си на, од око 6.000-8.000 ме та ра и
ушли у зо ну успе шног де ства не ких
на ших си сте ма ПВО.

У јед ном тре нут ку, из над на ших гла -
ва, до го ди ла се пра ва дра ма. Не ко ли -
ко ави о на пра ви ло је ма не вре на ма -
лом про сто ру и лан си ра ли ра ке те у
прав цу При шти не. По мо јој про це ни,
про јек ти ли су па да ли по ре јо ни ма се -
ла Ма ти ча не и Со фа ли ја и по објек ту
Гр ми ја.

Од екс пло зи ја сву да око нас, у ди му
од са го ре лих ба рут них га со ва, ко ји ме
је шти пао за очи, ви део сам ави он из
чи јег ре па је ку љао дим. По чео је да
пра ви ма не вар у прав цу Уро шев ца и
Ма ке до ни је и у јед ном тре нут ку се на -
шао тач но из над на ших гла ва. Пра вио
је за о крет, док му је из зад њег де ла из -
ла зио бе ли дим. Био је на ви си ни да
су му се уоча ва ле озна ке на зад њем
де лу. По че ли смо да се ра ду је мо, а по -
го ђе ни ави он, у прат њи још два, ле тео
је, час ле во, час де сно. 

Ге не рал по ли ци је, Об рад Сте ва но -
вић, уз вик нуо је: „Ево, је дан је по го -
ђен“ и по ка зи вао у прав цу Уро шев ца.
,,По го ђен је, али иде пре ма Ма ке до -
ни ји’’, по ви као је не ко од при сут них.
На ста ви ли смо да га пра ти мо док се
ни је пот пу но из гу био у мра ку. Ка да
смо по ми сли ли да ће се  из ву ћи, по -

сле 15-20 се кун ди, ви де ла се ве ли ка
пла ме на лоп та, а за тим се чу ла сна -
жна екс пло зи ја.  

„Пао је“, по но во је по ви као Об рад,
„пао је си гур но“. Ни је би ло сум ње да
је по го ђе ни ави он, ко га смо ви де ли,
пао на осам-де сет ки ло ме та ра од нас,
екс пло ди рао и пре тво рио се у пла ме -
ну лоп ту. По че ла су на га ђа ња где се
ави он сру шио.

Ла жи порп та ро ла НА ТО-а
„Пао је на про сто ру се ла Су ши це и

Сло ви ња или на об рон ци ма Ан дро -
вач ке пла ни не“, ре као је Ла за ре вић и
од мах на ре дио ко ман дан ти ма 15.
оклоп не бри га де и 243. ме ха ни зо ва не
бри га де, Вој но те ри то ри јал ног од ре да
Ли пљан и 52. ба та љо на Вој не по ли ци -
је, ко ји су се на ла зи ли у не по сред ној
бли зи ни ме ста па да ави о на, да бло ки -
ра ју тај ре јон и по ку ша ју да про на ђу
пи ло та, ако је ус пео да се ка та пул ти -
ра и ако је жив. По на ша ли смо се као
де ца. Ско ро да смо за бо ра ви ли да се
око нас и да ље во ди бор ба у ва зду ху
и да се и ми на ла зи мо на про сто ру ко -
ји је ри зи чан и уда љен око 500 ме та ра
од ва тре ног по ло жа ја ба те ри је ПВО
чи ји су при пад ни ци, ве ро ват но, по го -
ди ли ави он.

Оче ки вао сам да ће ба те ри ја од мах
про ме ни ти по ло жај  јер ће се ави о ни
НА ТО-а, об ру ши ти на њу. Ге не рал Об -
рад Сте ва но вић је оти шао до јед ног
сту ба на пар ки ра ли шту и са те по зи -
ци је по мо ћу бу со ле од ре дио пра вац –
ази мут у ко ме је ави он од ле тео и екс -
пло ди рао и за пи сао по дат ке у сво ју
бе ле жни цу.

По сле не ко ли ко ми ну та, као што
сам и про це њи вао, око нас је би ло као
у ко шни ци. Осим екс пло зи ја и бру ја -
ња мо то ра, са да се у ва зду ху на ла зио
са мо дим од по жа ра ко ји су се ви де ли
на све стра не. Ва здух је био пре за си -
ћен са го ре лим га со ви ма ави он ског го -
ри ва, ко ји су у ве ли ком бро ју, не пре -
кид но из во ди ли ма не вре и га ђа ли ци -
ље ве на зе мљи. Рас та ли смо се без
по здра ва и по гру па ма на пу сти ли овај
ре јон.

Ла за ре вић и ја од лу чи ли смо да
оде мо у Ки шни цу, на пу ште ни руд ник у
не по сред ној бли зи ни Гра ча ни це, по -
знат по ха ва ри ји ко ја се де си ла пре
10-15 го ди на ка да је пу кла бра на је зе -
ра ја ло ви не из руд ни ка и за тр па ла ве -
ли ки број ру дар ских ку ћа у се лу Ба до -
вац. Од лу чи ли смо се да оде мо та мо
јер је би ло ри зич но да иде мо за При -
шти ну. Да би би смо из бе гли оби ла зни
пут за Гра ча ни цу, кре ну ли смо пољ -
ским пу тем и вр ло бр зо сти гли до За -
дру жног до ма у цен тру Гра ча ни це. 

На ко манд но ме сто „Ки шни ца“ сти -
гли смо око 22.35 ча со ва. По што ко -
манд но ме сто још ни је би ло пот пу но
по сед ну то, за те кли смо са мо де жур -
ног офи ци ра и гру пу ста ре ши на ко ји
су одр жа ва ли си сте ме ве за. На ула зу
нас је до че као ма јор Јев то вић, ре фе -
рент у опе ра тив ном ор га ну, и из ве стио
да је ко манд но ме сто спрем но за рад,
али да још ни су сти гле све ста ре ши -
не. Био је из не на ђен што нас ви ди.
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Оти шао сам у опе ра тив ну са лу и оста -
вио ње га и Ла за ре ви ћа у ход ни ку згра -
де. Чуо сам да му ге не рал Ла за ре вић
из да је за дат ке за по ја ча ње обез бе ђе -
ња ко манд ног ме ста и про ве ру ве зе са
свим ко ман дан ти ма При штин ског кор -
пу са и Тре ће ар ми је. У про сто ри ји за
од мор сам укљу чио те ле ви зор и слу -
шао ин фор ма ци је о агре си ји НА ТО-а
на СР Ју го сла ви ју.

Порт па рол НА ТО-а, Џе ми Шеј,
оправ да вао је агре си ју на СР Ју го сла -
ви ју и са оп шта вао ин фор ма ци је о гу -
би ци ма ко је је НА ТО на нео Вој сци Ју -
го сла ви је на Ко сме ту. Ко са ми се ди -
за ла на гла ви ка да је го во рио о сто ти -
на ма по ги ну лих ста ре ши на и вој ни ка
на Ко сме ту, иако сам знао да то ни је
тач но. 

У Опе ра тив ној са ли ге не рал-ма јор
Ла за ре вић ана ли зи ра при сти гле ин -
фор ма ци је из је ди ни ца. На ре дио сам
му да до 24.00 час при ку пи по дат ке о
на шим гу би ци ма. Те ле фо ном сам на -
звао пу ков ни ка Ста ној ко ви ћа на ис ту -
ре ном ко а манд ном ме сту „3“ и на ре -
дио да при ку пи по дат ке о гу би ци ма у
оста лим је ди ни ца ма Тре ће ар ми је. 

По сле два де се так ми ну та, док су
опе ра тив ци ра ди ли на при ку пља њу
по да та ка, Ла за ре вић и ја, у прат њи ко -
ман ди ра Ко ман де ста на При штин ског
кор пу са и ко ман ди ра обез бе ђе ња,
кре ну ли да оби ђе мо Ко манд но ме сто.

На се ље Ки шни ца, на ла зи се на не -
при сту пач ном те ре ну, на за пад ним па -
ди на ма Ан дро вач ке пла ни не, у под -
нож ју нај ви шег вр ха Ве тер ни ка (тт.
1.057). Згра да ко манд ног ме ста, са

ком плек сом на пу ште них обје ка та у
овом руд ни ку, на ла зи ла се на 300 ме -
та ра од са мог ко па. Чи та во на се ље је
прак тич но би ло „са кри ве но“ из ме ђу
два бр да и мо гло се уочи ти са мо са
за пад не стра не, из прав ца При шти не.
Об и шли смо про стор око згра де ко -
манд ног ме ста, по ред чи јих зи до ва су
би ла „на чич ка на“ во зи ла ве зе и по -
моћ не опре ме. То ми се ни је сви ђа ло
па сам од Ла за ре ви ћа тра жио об ја -
шње ње. Об ја снио ми је да мо ра та ко,
јер је про стор узан а во зи ла са уре ђа -
ји ма ве зе не мо гу да се по ста вља ју на
окол не ви со ве јер би пот пу но де ма -
ски ра ли ко манд но ме сто. 

„За то смо их ов де по ста ви ли, а њи -
хов рад смо обез бе ди ли по ста вља -
њем ре ле ја, да ле ко од во зи ла, у ре јо -
ну се ла Ај ва ли је, што обез бе ђу је успе -
шно функ ци о ни са ње ве за а не де ма -
ски ра Ко манд но ме сто“, об ја снио је
Ла за ре вић.

Об и шли смо и је ди ни це у не по сред -
ној бли зи ни, ко ман ду ста на, ба та љон
ве зе, ба та љон вој не по ли ци је и из ви -
ђач ко-ди вер зант ску че ту. Би ли су за -
те че ни на шим до ла ском. Ме ђу тим,
без об зи ра на из не на ђе ње, у овим је -
ди ни ца ма смо за те кли до бро ста ње,
што је и ка рак те ри стич но за, ка ко их
зо ву, „при штап ске је ди ни це“. Њи хо ва
на ме на је да ство ре што по вољ ни је
усло ве за рад Ко ман де.

Оти шли смо до ко па руд ни ка и пред
на ма се, за хва љу ју ћи ме се чи ни, ука -
за ло огром но „гро тло“ преч ни ка око
200 до 300 и ду би не око 150 до 200
ме та ра, до чи јег дна је во дио ма ка -
дам ски пут. Би ло је то по год но ме сто

за бр зо скла ња ње у слу ча ју на па да
ави ја ци је. При ли ком по врат ка у ко -
ман ду за па зио сам да су по ред пу та
ис ко па ни за кло ни за мо тор на во зи ла
и ма ски ра ни мре жа ма и гра на ма др -
ве ћа. Из бро јио сам око 30 за кло на.

У не ки ма од њих би ла су пар ки ра на
во зи ла. На око 200 ме та ра од згра де
ко ман де ко ман дир ко ман де ста на ин -
фор ми сао је Ла за ре ви ћа да са тог ме -
ста по чи ње „мр тва зо на“ и об ја снио да
се ту гу бе сви ра дио-сиг на ли и да се
не мо же одр жа ва ти ве за. Ка же „због
ме та ла у ру ди“. Да бих то про ве рио,
из ва дио сам из тор бе те ле ви зор пор -
табл мар ке ,,Ка сио’’ и укљу чио га.
Сли ке ни је би ло. Др жао сам упа љен
те ле ви зор док смо при ла зи ли згра ди
и, за и ста, на око 100 ме та ра од згра -
де, на те ле ви зо ру се по ја ви ла сли ка.
Па ло ми је на па мет да то мо же би ти
ко ри сно. 

Ге не рал Ла за ре вић, као да је про чи -
тао мо је ми сли, по чео је да го во ри  да
је под руч је бо га то ру дом гво жђа и дру -
гим ме та ли ма, што пред ста вља смет -
њу за еми то ва ње свих вр ста зра че ња
и да ће се, ве ро ват но, и пи ло ти ави о -
на сре сти са том по ја вом. 

„До вољ но је да се ис кљу че уре ђа ји
ве зе пре на ле та ави о на и ко манд но
ме сто оста је за шти ће но. По сле про ла -
ска ва зду шне опа сно сти по но во се ак -
ти ви ра ју сред ства ве зе и оно је од мах
у функ ци ји“, об ја снио је. Ре као сам Ла -
за ре ви ћу да је ово нај бо љи при мер за
опе ра тив но ма ски ра ње.
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та ње. Ње го ва је ди на по ру ка гла си: Оно
што се ви ди је до бро, оно што је до бро, ви -
ди се. Па сив ни при ста нак, ко ји спек такл
зах те ва, за пра во је ефи ка сно на мет нут
ње го вим мо но по лом над по јав но шћу, на -
чи ном на ко ји се по ја вљу је и ко ји не оста -
вља ни ма ло про сто ра за би ло ка кав од го -
вор.“

Ту, на кра ју свог уви да, Де бор ипак пра -
ви гре шку, за то што про сто ра за од го -
вор/су пр от ста вља ње спек та клу ипак има:
по не кад и по не где. Ка да се то до го ди, при -
су ству је мо чу ду, ко је се по ја вљу је из не на -
да, као от кр о ве ње, а за тим не ста је, оста -
вља ју ћи иза се бе траг, не за бо ра ван и не -
из бри сив. Јед но та кво чу до би ла је она чу -
ве на фуд бал ска утак ми ца из ме ђу Ар ген -
ти не и Ен гле ске на ста ди о ну Асте ка, у
Мек си ко Си ти ју, 1986. го ди не. Та ве ро ват -
но нај по зна ти ја фуд бал ска утак ми ца свих
вре ме на по че ла је као јед но обич но че -
тврт фи на ле Свет ског пр вен ства. Ме ђу -
тим, два не за бо рав на го ла Ди је га Ар ман -
да Ма ра до не раз от кри ла су у тој ба нал ној
утак ми ци јед ну но ву го то во ме та фи зич ку

О
вај текст по чи њем да
пи шем у су бо ту, 12. ју -
на, у 19 ча со ва и 13 ми -

ну та, а за вр ши ћу га са свим
си гур но пре не де ље, 13. ју -
на, ка да ће у Па ри зу по че ти
фи нал ни меч ово го ди шњег
Ро лан Га ро са. Иде ја за текст
па ла ми је на па мет пре не -
ко ли ко са ти у јед ној ле пој пи -
це ри ји на је зе ру Па лић. Дво -
ји ца му шка ра ца мо јих го ди -
на (да кле, бли жи пе де се тој
не го че тр де се тој) се де ли су
за су сед ним сто лом, пи јуц ка -
ли пи ће и раз го ва ра ли, на -
рав но, о Ђо ко ви ћу. Ка зао
сам мо јој су пру зи: „Слу шај,
Ђо ко вић је по но во у мо ди!“
Она ми је од го во ри ла: „На -
рав но да је сте. За то што то
ни је те нис већ ге о по ли тич ки клинч.“ И по -
сле тих ње них ре чи отво рио ми се цео овај
текст. 

Гло ба ли за ци ја спо р та, у ко ме не ка да -
шњи спо рт ски клу бо ви по ста ју пред у зе ћа
или фран ши зе, до ве ла је до ње го вог пот -
пу ног обез ли че ња. Па ра док сал но, док се
та елит на пред у зе ћа ме ђу соб но „љу то“ бо -
ре на ста ди о ни ма или у дво ра на ма, њи хо -
ви ме наџ мен ти при па да ју истом гло бал -
ном окру же њу, па из ме ђу њих вла да са вр -
ше ни мир по све ћен за јед нич ком ци љу:
про из вод њи спек та кла и ства ра њу про фи -
та из ње га.

Зве зде спо р та – аген ти 
спек та кла 
Спек такл под ра зу ме ва од ри ца ње од

вла сти те по себ но сти. То је до бро знао још
Ги Де бор, ка да је ше зде се тих го ди на про -
шлог ве ка на пи сао да је „агент спек та кла
ко ји сту па на по зор ни цу у уло зи зве зде су -
шта су пр от ност ин ди ви дуи: он је исто то -
ли ко не при ја тељ соп стве не ин ди ви ду ал -
но сти ко ли ко и ин ди ви ду ал но сти дру гих“.
Дру гим ре чи ма, зве зда не мо же би ти лич -
ност, она мо ра да бу де мо дел. О то ме све -
до че нај ве ће спо рт ске зве зде ко је из ван
те ре на на сту па ју као аген ти спек та кла /
Гло бал ног ка пи та ла, а не као лич но сти.
Код ових зве зда не по сто ји ни ка ква дис -
тан ца у од но су на спек такл, ни ка кав лич -
ни став, као траг не ке не сво ди ве ин ди ви -
ду ал но сти у њи ма или бар мо ме нат ла ке
иро ни је спрам спек та кла ко ји би нам дао
мо гућ ност да на слу ти мо ка ко у тим љу ди -
ма има не че га што Гло бал ни ка пи тал ни је
ку пио и при сво јио. То се, ме ђу тим, не де -
ша ва. Чак и ка да ни су на те ре ну, они оста -
ју аген ти спек та кла, ко ји сво је фа но ве дре -
си ра ју та ко да ве ру ју ка ко су спек такл и
Гло бал ни ка пи тал ко ји га про из во ди је ди -
но до бро, а да је све оста ло зло. Де бо ро -
вим ре чи ма: „Сам спек такл пред ста вља
се бе као ши ро ку и не до ступ ну ствар ност
ко ја ни ка да не мо же би ти до ве де на у пи -

ди мен зи ју: као да се у то ку утак ми це до го -
ди ла јед на ко лек тив на епи фа ни ја, то ком
ко је су сви по ста ли све сни да то ви ше ни је
меч из ме ђу Ар ген ти не и Ен гле ске већ из -
ме ђу по ни же них и увре ђе них на јед ној
стра ни и Гло бал ног ка пи та ла на дру гој. Го -
ло ви Ма ра до не, Бож ја ру ка и Гол сто ле ћа,
је ди ни су го ло ви ко ји има ју сво ја име на, а
исто вре ме но су и је ди ни ко ји не при па да ју
спек та клу, већ му се су пр от ста вља ју. Исто
ва жи и за Ма ра до ну. Он ни је био агент
спек та кла. Ни ка да то ни је ни же лео да бу -
де. Он је био Ди је го Ар ман до Ма ра до на и
це ла ње го ва фуд бал ска ка ри је ра ста ла је
у та два го ла и осво је но Свет ско пр вен -
ство. И то је би ло до вољ но да по ста не
при ча. Аген ти ма спек та кла оста вио је уте -
шну ста ти сти ку.

Но ле тов ду го трај ни еп ски меч 
Ако су два Ма ра до ни на по гот ка би ла

крат ко трај но, фуд бал ско чу до, он да је це -
ла Ђо ко ви ће ва ка ри је ра је дан ду го трај ни,
еп ски меч Чо ве ка про тив Гло бал ног ка пи -
та ла. При то ме ни је не бит но то што је Ђо -
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ДРУГИ ПИШУ

Ђоковић и Глобални капитал

ПОТЕРА СЕ НАСТАВЉА
Проблем с Ђоковићем је био у томе што он није хтео да
се прода. Човек је осетио неки понос што је Србин. 
Невероватно. И ту почиње рат између Глобалног капита-
ла, који влада Тенисом, и Ђоковића, који је колико својим
пореклом, толико и својим поступком заправо казао да
Тенис треба да припада онима који га играју. Дакле, 
играчима, без обзира одакле долазе.



ко вић те ни сер. На и ме, упра во је те нис
онај спорт ко ји је до не дав но ре пре зен то -
вао Гло бал ни ка пи тал у свом нај чи сти јем
ви ду. Док је Ма ра до ну на ста ди о ну Асте ка
ужи во гле да ло пре ко 100.000 љу ди – да -
кле, сви – до тле фи на ле Вим блдо на на
цен трал ном те ре ну по сма тра све га не што
ви ше од 14.000 гле да ла ца. Да кле, иза бра -
ни.

Сим бол ве зе из ме ђу Те ни са, Спек та кла
и Гло бал ног ка пи та ла је Ро џер Фе де рер.
Ње гов ка па ци тет ни је са мо те ни ски, кон -
кре ти зо ван у ти ту ла ма, већ и ви зу ел ни:
ње го ви по кре ти су еле гант ни, а ње го ва иг-
ра ви ше ди мен зи о нал на. Он не де лу је као
ма ши на ко ја по на вља увек исте по кре те,
не го као умет ник ко ји на те ре ну има без -
број оп ци ја – као пра ви ге ни је. Из ван те -
ре на, Фе де рер го во ри не ко ли ко је зи ка, па
по пут гло бал ног брен да, не при па да ју ћи
ни ко ме, као да при па да сва ко ме. Он је
леп, мар кан тан му шка рац, ко ји зра чи му -
шко шћу, али, за хва љу ју ћи фри зу ри, не и
ма чи змом; он је по сре до вао ауру от ме но -
сти, али не и аро ган ци је. За то су ње го ви
брен до ви Ro lex, Mer ce des и не ка да и Ni -
ke, то ком вр хун ца ње го ве ка ри је ре. То је
ње гов имиџ. То је про јек ци ја Фе де ре ра ка -
квог га је об ли ко вао Гло бал ни ка пи тал,
при ка зу ју ћи у ње му се бе. За ме ни те за то у
сле де ћем од лом ку из Де бо ра реч спек такл
име ном Фе де рер и схва ти ће те шта је он
био за Гло бал ни ка пи тал: „Спек такл је не -
пре ста ни го вор вла да ју ћег по рет ка о са -
мом се би, ње гов не пре кид ни мо но лог са -
мо по у зда ња, ауто пор трет тог по рет ка у
фа зи ње го ве пот пу не до ми на ци је над
свим аспек ти ма жи во та.“

Фе де ре ру је, да кле, би ло на ме ње но да
бу де GO AT (Gre a test of all ti me), нај бо љи
те ни сер свих вре ме на чи ме би (ан гло сак -
сон ски) Гло бал ни ка пи тал Те нис за бе то ни -
рао у на ра ци ју о соп стве ној су пер и ор но -
сти, во вје ки вје ков што су ге ри ше и рас по -
ред че ти ри гренд слем тур ни ра. Три од та
че ти ри на ла зе се у ан гло сак сон ској сфе -
ри, а са мо је дан у ро ман ској (Ро лан Га -
рос).

Фе де рер је тре ба ло да бу де им пе ра тор
та квог Те ни са, те да вла да веч но у име
Гло бал ног ка пи та ла ко ји ре пре зен ту је. Да
би се при кри ла та ква ста тич ност и не пр о -
ме њи вост ње го ве мо ћи у Те ни су, тре ба ло
је, ме ђу тим, ство ри ти не ку илу зи ју спек та -
кла, да кле, бор бе, аго на, мег да на, али та -
ко да се ко нач ни по бед ник уна пред зна,
иако то на те ре ну не би увек би ло очи глед -
но.

За то је по ред Пр вог (Фе де ре ра) био по -
тре бан и дру ги: Ра фа ел На дал.

Им пе ра тор, ва зал и… 
тре ћи ко га ни ко ни је звао 
На да ла зо ву Кра љем шља ке, што зву чи

као ком пли мент, али за пра во ни је. Та фор -
му ла ци ја не по гре ши во от кри ва про вин ци -
јал ни ка рак тер На да ла. Ње му је би ло на -
ме ње но да вла да сво јим ро ман ско-шља -
ка стим кра љев ством: Ма дри дом, Ри мом
и, на рав но, Па ри зом. По вре ме но би мо гао
да осво ји још не што из ван сво је на хи је,
али, све у све му, Фе де рер би био го спо дар
Лон до на, Њу јор ка и Мел бур на. Да кле, зна -
ло би се ко је Им пе ра тор, а ко је ње гов ва -
зал. То се до бро ви ди и по На да ло вој иг-
ри: док је Фе де ре ро ва игра на вр хун цу ка -
ри је ре би ла истин ски мул ти ди мен зи о нал -
на, На да лу све бес крај но за ви си од фор -
хен да. Та На да ло ва те ни ска јед но ди мен -

зи о нал ност ви ди се и по ње го вој ста ти сти -
ци (од 20 ГС ти ту ла, 13 је осво јио на Ро лан
Га ро су) да би се ода тле пре ли ла и у ње го -
ву по ја ву: На да лов ен гле ски је у од но су на
Фе де ре ров го то во па му ца ње. Због све га
то га, чак и ка да би по бе ђи вао Фе де ре ра,
он је из гле дао ин фе ри ор но.

Да кле, На дал ни ка да ни је био про јек то -
ван да угро зи Фе де ре ра већ са мо да му се
су пр от ста ви ка ко би спек такл био не што
за ни мљи ви ји. Они би тре ба ло да бу ду два
„љу та“ про тив ни ка на те ре ну, под истим
Ni ke ки шо бра ном, али би обо ји ца слу жи ла
истом го спо да ру: Гло бал ном ка пи та лу. И
та ко, док би се на те ре ну во ди ла бор ба за
по бе ду, сим бо лич ки по бед ник би се већ
уна пред знао.

А он да се, пра во ни от ку да, по ја вио и
тре ћи, ко га ни ко ни је звао.

И ра ни је се де ша ва ло да се из ван про -
сто ра (те ни ске) Им пе ри је по ја ви не ки та -
лен то ва ни играч. Ако би био тек та лен то -
ван, мо гао би да оста не та мо где се ро дио
и да пар ти ци пи ра у спек та клу као ва зал
ко ји у свом ло ка лу тре ба да ре кла ми ра Те -
нис / Гло бал ни ка пи тал. Про блем је ка да
се из ван Им пе ри је по ја ви екс трем ни та ле -
нат. Гло бал ни ка пи тал он да јед но став но
ку пу је тог чо ве ка, ра чу на ју ћи да му се си -
ро ма штво уву кло у ко сти и да се мо же ку -
пи ти за си ћу. Па ако од та лен та по ста не
играч, су пер, он је већ Ен глез, Аме ри ка нац
или Аустра ли ја нац, тј. већ се про дао/обез -
ли чио пред ли цем Гло бал ног ка пи та ла.
Ако се пак за до во љи си ћом ко ја је та мо
где се ро дио већ бо гат ство, он да ће та ле -
нат по ста ти са мо још је дан од оних про па -
лих. Што Гло бал ном ка пи та лу не сме та.

Ка ри је ра ко ја се од ви ја 
на два пла на 
Про блем с Ђо ко ви ћем је био у то ме што

он ни је хтео да се про да. Чо век је осе тио
не ки по нос што је Ср бин. Не ве ро ват но. И
ту по чи ње рат из ме ђу Гло бал ног ка пи та -
ла, ко ји вла да Те ни сом, и Ђо ко ви ћа, ко ји
је ко ли ко сво јим по ре клом, то ли ко и сво -
јим по ступ ком за пра во ка зао да Те нис тре -
ба да при па да они ма ко ји га игра ју. Да кле,
игра чи ма, без об зи ра ода кле до ла зе. Па
не ка он да по бе ди нај бо љи.

Ђо ко ви ће ва те ни ска ка ри је ра за то се
све вре ме од ви ја на два пла на. Пр ви план
је углав ном ви дљив. Од дру гог, ме ђу тим,
ви ди мо са мо фраг мен те.

Тај пр ви, ви дљи ви план то су те ни ски
ме че ви. У њи ма се мо же ужи ва ти и због
ква ли тет ног те ни са – ве ро ва но нај ква ли -
тет ни јег од ка да те нис по сто ји – као и због
то га што је Ђо ко вић сво јим упа дом у Те -
нис мно ге до та да не ви дљи ве ства ри учи -
нио очи глед ним: пр во да „ве ли ки“ ри ва ли -
тет из ме ђу Фе де ре ра и На да ла ни је ни ка -
кав истин ски ри ва ли тет већ јед на обич на
фар са, ко ју Гло бал ни ка пи тал из во ди да
би по ве ћао про фит од Те ни са; дру го, да је
На дал зби ља јед но ди мен зи о на лан играч;
тре ће да је Фе де рер аро ган тан, уобра жен
и да не зна да гу би, што су упра во од ли ке
Гло бал ног ка пи та ла ко ји не ма ни ка кву
пле ме ни тост ко ја га оба ве зу је; че твр то, да
мо же те да ва ти из ја ве на че ти ри стра на је -
зи ка, као што то чи ни Ђо ко вић, а да при
то ме не бу де те при ве зак Гло бал ног ка пи -
та ла; пе то, да је Ђо ко вић не са мо бо љи иг-
рач од Фе де ре ра већ да мо же да му па ри -
ра и у све му оста лом. Украт ко, за раз ли ку
од На да ла, Ђо ко вић мо же да де тр о ни зу је
Фе де ре ра.

И та ко до ла зи мо до дру гог сло ја Ђо ко -
ви ће ве ка ри је ре, не та ко ви дљи вог као
што је пр ви. Тај слој чи не све оне не ис при -
ча не при че о при ти сци ма на ње га. За што
се де ша ва ју ти при ти сци? Сви ма је ја сно:
ако би Ђо ко вић по стао нај бо љи те ни сер
свих вре ме на, Те нис ви ше сим бо лич ки не
би при па дао Гло бал ном ка пи та лу. За то га
у то ме тре ба спре чи ти. Не ке од ак ци ја у
том за пре ча ва њу Ђо ко ви ћа би ле су ви -
дљи ве: при се ти мо се, илу стра ци је ра ди,
Ђо ко ви ће вог промпт ног и скан да ло зног
из ба ци ва ња с про шлог Ју-Ес опе на са мо
за то што је слу чај но, без на ме ре, уда рио
лоп ти цом јед ног ли ниј ског су ди ју. При се -
ти мо се и свих ме диј ских ома ло ва жа ва ња
ње го вих успе ха и ства ра ња ла жне сли ке о
Ђо ко ви ћу као уобра же ном и аро гант ном
мла ди ћу. То су ви дљи ве ства ри. Ме ђу тим,
ве ро ват но са мо Ђо ко вић и ње го ви бли -
жњи зна ју шта се све де ша ва ло ових го ди -
на, иза за ве се и ка квим су све при ти сци ма
би ли из ло же ни. Мо гу да за ми слим Ђо ко -
ви ћа ка ко сва ког да на стре пи да му се у кр -
ви, на не ки вол ше бан на чин, не на ђе не ка
не до зво ље на суп стан ца због ко је би га на
не ко вре ме мо гли ис те ра ти из ван Те ни са.
Јер ње га ни ко ни је же лео уну тра, јер он
ни ко ме ни је по тре бан: ни Нај ки ју, ни Ади -
да су, ни Ро лек су, ни Мер це де су.

И ка да се то зна, он да по ста ју ја сни је пу -
ко ти не у Ђо ко ви ће вој лич но сти: про па да -
ње у New age фи ло зо фи ју, јав на по др шка
фуд бал ској ре пре зен та ци ји чи јих би 95%
на ви ја ча увек и у сва ком слу ча ју на ви ја ли
про тив тво је ре пре зен та ци је, да ва ње „ср -
ца“ они ма ко ји су до ма ло пред на ви ја ли
за твог про тив ни ка, не за то што га во ле
већ за то што је играо про тив те бе. Али по -
ста ју ја сни ји и зна ци пр ко са и бун та те лич -
но сти, од ко јих је нај ве ћи ор га ни зо ва ње
Удру же ња про фе си о нал них те ни ских
игра ча, ко је АТП (тј. Гло бал ни ка пи тал) не
кон тро ли ше. (Раз у ме се, Фе де рер и На дал
су би ли про тив тог но вог удру же ња.)

Ђо ко ви ћа за то не тре ба ни ка да за бо ра -
ви ти, без об зи ра да ли ће јед ном до сти ћи
Гло бал ни ка пи тал по бро ју гренд слем ти -
ту ла или не. Чак и ако то бу де ус пео да
учи ни, на ћи ће се на чин да се спи но ва њем
ста тус нај бо љег по кло ни не ком дру гом.
Жи ви мо, на и ме, у вре ме по сти сти не. Али
ствар ни је у ти ту ла ма ни у бро је ви ма већ
у овом: Ђо ко вић је ве ли ки за то што је све
из др жао. У то ме је хра брост: ду го вре ме
из др жа ти оно што је не мо гу ће из др жа ти.
Он је из др жао, иако је ло мљен, иако је по -
ни жа ван, пљу ван, па по но во по ни жа ван и
по но во пљу ван, он је на кра ју из др жао. За -
то је Ђо ко вић ве ћи од свих сво јих ти ту ла
за јед но и за то се ћа ња не ње га не би тре -
ба ло да се ба зи ра на ста ти сти ци, на овом
или оном бро ју осво је них гренд сле мо ва,
бро ју не де ља на пр вом ме сту АТП ли сте
или бро ју по бе да у су сре ти ма с ре пли ка -
ма и дро но ви ма Им пе ри је. Тре ба да се се -
ћа мо Ђо ко ви ћа за то што је то при ча о јед -
ном чо ве ку и ње го вој бор би про тив Гло -
бал ног ка пи та ла, бор би ко ју је во дио са -
свим сам, игра ју ћи те нис и по бе ђу ју ћи на
не при ја тељ ским гренд слем те ре ни ма, где
осим ње го вих су на род ни ка ни ко не са мо
да ни је на ви јао за ње га не го ни су же ле ли
ни да га ви де ту где је сте. И та ко од Мел -
бур на 2008, ка да је осво јио пр ви гренд
слем, па до са да, 12. ју на, у 22 ча са и 21
ми нут, ка да до вр ша вам овај текст. 

Сло бо дан Вла ду шић 
Из вор: Пе чат
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О
д да на ка да су ју на ме се ца 1991.
го ди не сло ве нач ки зло чин ци по -
чи ни ли гну сна уби ства над тек за -

вој ни че ним при пад ни ци-A3L Ју го сло -
вен ске на род не ар ми је (ЈHA), про те -
кло је бли зу три де сет го ди на. Данac
го то во ни ко не по ми ње, ни ти се, на жа -
лост, се ћа вре ме на ка да су мно ге по -
ро ди це мла дих вој ни ка за ви је не у цр -
но. Мно га од мон стру о зних при ме ра,
што спа да у по се бан грех срп ских зва -
нич ни ка и срп ске на ци о нал не исто ри -
је, ни су до да нас ниг де за бе ле же ни.
Сви ти зло чи ни, ме ђу тим, вр ло до бро
су би ли по зна ти ха шким ис тра жи те -
љи ма, прет ход ном и ак ту ел ном сло -
ве нач ком ру ко вод ству, баш као и срп -
ском, али и веч ном не за бо ра ву оста ју
са мо по ро ди ца ма Муч ки уби је них, ра -
ње них и обо га ље них вој ни ка, љу ди,
же на и де це. Не за бо ра вља ју их, на -
рав но, и мно ги ко ји да нас као ин ва ли -
ди, са трај ним здрав стве ним по сле ди -
ца ма, жи ве са тра го ви ма не чо ве штва
бру тал них сло ве нач ких уби ца.

Сло ве нач ки зло чи ни по себ но до би -
ја ју на те жи ни што су по чи ње ни гру -
бим кр ше њем од лу ка са ве зне др жа ве.
Са ве зно ве ће Скуп шти не СФРЈ и Са -
ве зно из вр шно ве ће ја сно и не дво сми -
сле но су на ло жи ли ЈНА да, по ред
оста лог, спре чи пре кра ја ње зе мље и
про ме ну ње них гра ни ца, су прот ста -
вља ју ћи се ти ме јед но стра ној и не за -
ко ни тој од лу ци Скуп шти не Сло ве ни је
о от це пље њу Ре пу бли ке Сло ве ни је од
СФРЈ. На ве де на од лу ка ни је има ла
сна гу за ко на, јер је, су прот но фе де -
рал ном за ко ну, угро жа ва ла те ри то ри -
јал ну це ло ви тост СФРЈ, ње не др жав -
не гра ни це и су ве ре ни тет у ме ђу на -
род ним од но си ма.

По сту па ју ћи у скла ду са од лу ка ма
са ве зних ор га на, не што ма ње од 2.000
при пад ни ка ЈНА, кре ну ло је на из вр -
ше ње за дат ка ко ји ни је под ра зу ме вао
би ло ка кве про во ка ци је, су ко бе и бор -
бе на деј ства. Ра ди ло се о чи сто мир -
но доп ском за дат ку огра ни че ног ка рак -
те ра, ко ји је у сва ком по гле ду по чи вао
на од ред ба ма Уста ва СФРЈ. Пре по ла -
ска је ди ни це на из вр ше ње за дат ка ра -
ди обез бе ђе ња 35 коп не них гра нич них
пре ла за, јед не по мор ске Кoпap) и јед -
не ва зду шне лу ке (Бр ник), пра во вре -
ме но је оба ве ште но сло ве нач ко ру ко -
вод ство. То ру ко вод ство је, ме ђу тим,
као од го вор ор га ни зо ва ло ма сов на за -
пре ча ва ња на прав цу кре та ња је ди ни -
це ЈНА и, исто вре ме но, из вр ши ло мо -
би ли за ци ју сво је те ри то ри јал не од -
бра не, ко ја је, у кон крет ном слу ча ју,
пред ста вља ла па ра вој ну фор ма ци ју.

Убр зо је та па ра вој ска, су прот но свим
ме ђу на род ним за ко ни ма, по че ла са из -
во ђе њем те ро ри стич ких ак ци ја. У Сло -
ве ни ји на зи ва на ре пу блич ком вој ском,
па ра вој ска је у том тре нут ку бро ја ла
око 35.000 љу ди ко ји су по хи та ли у хај -
ку не са мо на вој ни ке ко ји су кре ну ли у
из вр ше ње мир но доп ског за дат ка, већ и
на по ро ди це ста ре ши на ЈНА, не ште де -
ћи чак ни же не и де цу, чи ја је је ди на
кри ви ца би ла што су чла но ви по ро ди ца
ак тив них вој них ли ца.

Не по сред но по при је му оба ве ште -
ња о за дат ку је ди ни це ЈНА, сло ве нач -
ко је ру ко вод ство пред у зе ло ме ре ко је
се, у нај ма њу ру ку, на зи ва ју не са мо
не ци ви ли зо ва ним, већ са свим оправ -
да но те ро ри стич ким и вар вар ским. У
ни зу зло чи на ко ји за слу жу ју нај стро же
санк ци је, а до да на шњих да на не санк -
ци о ни са не, спа да и бе сти јал но стре -
ља ње не на о ру жа них де вет на е сто го -
ди шња ка на ка ра у ли Хол мец, уда ље -
ној де се так ки ло ме та ра ју жно од Блај -
бур га. Зби ва ло се то на Ви дов дан, а
тај мон стру о зни зло чин сни ми ла је
аустриј ска те ле ви зи ја ОРФ. Да тог да -
на, на том ме сту, не бе ше те те ле ви -
зиј ске еки пе, го то во се ни шта не би
зна ло о хлад но крв ном уби ству не ду -
жних вој ни ка. А ево ка ко је ка ме ра за -
бе ле жи ла на ве де но зло чин ство. Тро -
ји ца мла дих вој ни ка ис та кли су бе лу
за ста ву са чи ње ну од кре вет ских чар -
ша ва. Све то ни је би ло до вољ но зло -
чин ци ма да од у ста ну од жи во тињ ског
на го на за уби стви ма ко ја су ре а ли зо -
ва ли ра фал ном паљ бом. Сло ве нач ки
Хел син шки ко ми тет за људ ска пра ва

оква ли фи ко вао је тај до га ђај као „пр -
ви до ку мен то ва ни рат ни зло чин на
про сто ру бив ше СФРЈ“, али је сло ве -
нач ка власт ћут ке пре шла пре ко те бе -
сти јал но сти. Пред тим до ка за ним рат -
ним зло чи ном, као и мно гим дру гим
ко је су по чи ни ли Сло вен ци, очи је за -
тво рио и ха шки три бу нал.

Зло чин по чи њен на ка ра у ли Хол -
мец, зва нич но сло ве нач ко ру ко вод -
ство је оква ли фи ко ва ло као ин ци дент,
а ре пу блич ко ту жи ла штво је кон ста то -
ва ло ка ко „ни ка кав зло чин ни је по чи -
њен“. По себ но ва ља ис та ћи да се
пред сед ни ца сло ве нач ког Хел син шког
од бо ра, го спо ђа Не ве Ми клав чич Пре -
дан, обра ти ла Ту жи ла штву у Ха гу са
пред ло гом да се по чи ни о ци и ор га ни -
за то ри тог зло чи на при ве ду прав ди. У
од го во ру, ис под чи јег тек ста сто ји пот -
пис Кар ле дел Пон те, на ве де но је по -
ред оста лог да се „ве о ма це ни пле ме -
нит рад сло ве нач ке хел син шке ор га -
ни за ци је“, али да је „рат у Сло ве ни ји
пре крат ко тра јао да би се по чи ни ли
број ни рат ни зло чи ни“. Очи глед но, од -
го вор Кар ле дел Пон те, има ју ћи у ви -
ду ње го ву бе сми сле ност, не за слу жу је
ни ка кав ко мен тар.

При пад ни ци сло ве нач ке па ра вој ске,
уз бла го слов ре пу блич ких чел ни ка,
ни су има ли ми ло сти ни пре ма ра ње -
ним вој ни ци ма и ста ре ши на ма, као ни
пре ма ме ди цин ском осо бљу ко је им је
при ти ца ло у по моћ. Ма су та квих при -
ме ра ре ги стро ва ли су опе ра тив ни,
оба ве штај ни и ме ди цин ски ор га ни
ЈНА. Је дан у ма си тих при ме ра је и Ка -
зне но-по прав ни дом у До бу при Мир -
ни, где су Сло вен ци сме сти ли ве ли ки
број ухап ше них вој ни ка и ста ре ши на -
те шких бо ле сни ка. Пре ма зва нич ним
вој ним из во ри ма ту су, по ред оста лих,
би ли за то че ни: ка пе тан Са ху дин Ла -
лић, са акут ним по гор ша њем чи ра и
те шком де пре си јом; пот пу ков ник Ра де
Ота ше вић ко ји је ухап шен не по сред но
по сле из вр ше не опе ра ци је - у вре ме
ка да је, са ин фи ци ра ном ра ном и ви -
со ком тем пе ра ту ром, био на бо ло ва -
њу у свом ста ну, Дра ган Бла го је вић са
за гно је ним про стрел ним ра на ма у
пре де лу ра ме на и по длак ти це и, та ко -
ђе, ви со ком тем пе ра ту ром.

Осим њих, у ве о ма те шком здрав -
стве ном ста њу би ли су пу ков ник Вуч -
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Тридесет година од сукоба у СФРЈ

НЕКАЖЊЕНИ 
ЗЛОЧИНИ У СЛОВЕНИЈИ

У низ злочина који заслужују најстроже санкције спада и
бестијално стрељање ненаоружаних

деветнаестогодишњака на караули Холмец. Збивало се то
на Видовдан, а тај монструозни злочин снимила је

аустријска телевизија ОРФ

При пад ни ци сло ве нач ких па ра вој них сна га, 1991. го ди не



ко вић, ка пе тан пр ве кла се Бла го је Ми -

ро вић, за став ник пр ве кла се Пе тар

Ра дан, пот пу ков ник Ми лан Са ра че -

вић, ста ри ји вод ник Ша ћир Бе ћи ри и

ма јор Ђор ђе Пе тро вић. У свим ци ви -

ли зо ва ним зе мља ма чак се и нај о ко -

ре ли јим кри ми нал ци ма ука зу је у та -

квим слу ча је ви ма нео п ход на ме ди -

цин ска по моћ, али де же ла је све сно

кр ши ла све ме ђу на род не ху ма ни тар -

не нор ме. Управ ник тог ка за ма та,

хлад но крв но ка же да му је по зна то

здрав стве но ста ње по ме ну тих ста ре -

ши на, „али да је то за твор, а не бол -

ни ца“. Док тор Вр ба нић ка же по ред

оста лог да су „оп шти усло ви сме шта ја

из ра зи то ло ши - за тво ре ни ци су сме -

ште ни у са ми ца ма по дво је, а у за -

твор ским со ба ма на би је ни као сар ди -

не“.

За став ник Мо мир Сто ја но вић и још

не ко ли ко ста ре ши на ухап ше ни су у

Дом жа ла ма. По сле ду го трај ног ис пи -

ти ва ња, узи ма ња оти са ка пр сти ју и

сли ка ња, ве за не су им ру ке и укр ца ни

у кон теј нер-фур гон на мо тор ном во зи -

лу ко јим су пре ба че ни у на пу ште ни

руд ник Дол при Храст ни ку. У то ку пре -

во же ња, због не до стат ка ки се о ни ка и

уди са ња из дув них га со ва, мно ги су то -

ком пу та, ду гог ше зде се так ки ло ме та -

ра, из гу би ли свест. У ка та ком ба ма на -

пу ште ног руд ни ка, сме ште ни су у про -

сто ри ји од три де се так ква драт них ме -

та ра - без во де и то а ле та, у ко јој је би -

ло сме ште но ви ше од сто ухап ше них.

Ни зу сло ве нач ких не чо ве шта ва при -

дру жу ју се и при ме ри На де Свор цан и

Љу би це Са ше, гра ђан ских ли ца на

слу жби у ЈНА, ко је је, у њи хо вом при -

ват ном ауто мо би лу за у ста ви ла па ра -

вој ска, не до зво ља ва ју ћи им да на ста -

ве пут пре ма ка сар ни у Шен тви ду, где

су би ле за по сле не. На ре ђе но им је да

се вра те ку ћи. Оне су, ме ђу тим, би ле

упор не у ин си сти ра њу да им се омо гу -

ћи не сме тан од ла зак на по сао. „Ако

већ мо ра те на по сао, из во ли те иди те“,

ре као им је је дан од зло чи на ца и упу -

тио их у прав цу у ко ме су би ле по се ја -

не про ти во клоп не ми не. Екс пло зи ја је

раз не ла ауто мо бил, на нев ши те шке

по вре де На ди и Љу би ци. У Уни вер зи -

тет ском кли нич ком цен тру у Љу бља -

ни ни је им пру же на бла го вре ме на по -

моћ.

Сло вен ци су, да за кљу чи мо, пре кр -

ши ли све што се на зи ва чо веч но шћу и

ху ма но шћу. Вр ло до бро се зна ју и на -

ру чи о ци и из вр ши о ци ве ли ког бро ја

по чи ње них зло чи на. Сло вен ци и Хаг о

све му го ди на ма му дро ћу те. Ни је ја -

сно, ме ђу тим, што се ћу та њу го ди на -

ма при дру жу је и др жа ва Ср би ја, ма да

је вр ло до бро по зна то да рат ни зло чи -

ни ни ка да не за ста ре ва ју.

Ра ди сав Ри стић

Из вор: По ли ти ка

К
ад би ко јим слу ча јем шеф др жа ве у
прат њи ми ни ста ра си ле про ше тао Ду -
нав ским ке јом и кроз вр бо во ра сти ње

у вој ном кру гу на Ушћу угле дао под мор ни -
цу 911, те упи тао пра ти о це – шта је то –
до ју че ра шњи ми ни стар од бра не би си гур -
но убе дљи вим гла сом од го во рио да је тај
обје кат до ве жен из Цр не Го ре у ње го вом
ман да ту (2018), док ак ту ел ни ми ни стар не
би ве ро ват но имао ва љан од го вор, јер је
пи та ње да ли му је ико од бли жих са рад -
ни ка и по ме нуо ста тус те го ми ле гво жђа –
у ко ју се не чи ње њем ти ту ла ра (Ми ни стар -
ство од бра не) не у мит но пре тва ра тај ви -
со ко тех но ло шки про из вод бив ше др жа ве
у чи јем ства ра њу је и Ср би ја има ла ве ли -
ки удео. 

А на пот пи та ње за што ни је за вр ше но
уре ђе ње тог објек та и да то на увид гра ђан -
ству, па да Бе о град по пут Бар се ло не, Ам -
стер да ма, Лон до на, Мин хе на... има свет -
ски вре дан му зеј ски исто риј ско-тех нич ко-
обра зов ни екс по нат, мо гу ћи од го во ри би
се по гу би ли у би ро крат ском ла ви рин ту
Ми ни стар ства од бра не, а мо жда и ве ћим
де лом у опор ту но сти вој ног вр ха да не до -
зво ли те 2018. пла ни ра но уре ђе ње под -
мор ни це на ло ка ци ји где се од та да на ла -
зи, то бо же из раз ло га за шти те око ли не од
за га ђе ња, ка ко је не ве што чи нов нич ком
тер ми но ло ги јом сро че но обра зло же ње.

Пред ла га ли смо као Удру же ње под мор -
ни ча ра ве те ра на Ср би је да ин же њер ски
струч но об ја сни мо Реч ној фло ти ли (под -
мор ни ца је у њи хо вом кру гу) и ње ној прет -
по ста вље ној ко ман ди без раз ло жност
стра ха од јед но днев ног пе ска ре ња тру па,
а под за штит ним ша то ром, укључ но и упо -
тре бу по ма га ла ти па бре зо ва ме тла и уси -
си вач, да ни зр но пе ска или че сти ца рђе
не оста не на ме сту ра да. Ура ди ли смо и
про је кат уре ђе ња и из ба ци ли тро шков ник,
што на пи та ња при ја те ља и зна ти жељ ни -
ка – кад то чу ју – иза зи ва под смех и ко мен -
та ре је ли мо гућ но да Ми ни стар ство од -
бра не не мо же да за тво ри тро шков ну став -
ку од 2,5-3 ми ли о на ди на ра, или ка ко не ки
дру ги ка жу да не ма осе ћа ја шта би та кав
екс по нат зна чио у фун ду су Вој ног му зе ја.

У ме ђу вре ме ну смо се на слу ша ли што
зва нич них што оних дру гих ин фор ма ци ја
ка ко се Ми ни стар ство од бра не због ни за
не ја сно ћа од ре кло тог објек та, ка ко му је
пер спек ти ва је ди но у „Бе о гра ду на во ди“,

ка ко је ствар у ру ка ма за ме ни ка гра до на -
чел ни ка, ка ко се око ло му дру је и тра жи но -
ва ло ка ци ја, па све до тле да би ан ке ри са -
ње под мор ни це у во де ном цар ству ја го -
дин ског Аква-пар ка би ло те шко скр на вље -
ње ње ног ми ну лог ра да. Је ди но (још) ни је
оспо ре на кон ста та ци ја да без на шег ка дра
(офи ци ри, под о фи ци ри, ин же ње ри) не ма
уре ђе ња под мор ни це, по го то во не ње не
уну тра шњо сти, ко ју тре ба вр хун ски скоц -
ка ти да по се ти о ци стек ну ути сак тре нут не
спрем но сти за ро ње ње.

Ни је та ко ђе оспо ре но, а мо гло би се
оче ки ва ти да из кван ту ма срп ске ре ла ти -
ви за ци је све га и сва че га не ко не ги ра ја сно
на слу ћу ју ћу ко рист ко ја се ну ди Вој ном му -
зе ју и Бе о гра ду у об ли ци ма: са знај но-исто -
риј ског, тех нич ко-тех но ло шког, обра зов ног,
ту ри стич ког и за што не ре ћи –и фи нан сиј -
ског аспек та. 

Вре ди ли он да вој но-срп ском не ра зу ме -
ва њу овог слу ча ја сто пр ви пут по ми ња ти
да по се стри ма 913 у Вој ном му зе ју у Пив -
ки до но си го ди шње ве ћи про фит од свих
оста лих му зеј ских екс по на та за јед но, да је
912 у Тив ту та ко ђе од лич но по се ће на, али
с хен ди ке пом сме шта ја на отво ре ном про -
сто ру (сло ве нач ка у кли ма ти зо ва ном хан -
га ру). Јед на је (915) из ре за на у оном та ла -
су уни шта ва ња вој них ефек ти ва у пр вој
де це ни ји овог ве ка, док 916 на цр но гор ској
оба ли че ка но вог ти ту ла ра, а 914 на кон
ква ли тет но ура ђе не мо дер ни за ци је ча ми у
хла до ви ни оле ан де ра у сплит ској лу ци Ло -
ра. А би ла је то се ри ја нај бо љих опе ра тив -
но-тех но ло шких ре ше ња на све ту у кла си
100-тон ских под мор ни ца. 

Пи са но или би ло ка кво дру го ур ги ра ње
пре ма Ми ни стар ству од бра не де фи ни тив -
но ви ше не ма ни ка квог сми сла, под мор -
нич ки по нос нам не до зво ља ва да хва та -
мо др жав не чи нов ни ке за ру ка ве и ти ме се
по ни жа ва мо, исто као што нам вре ђа ју ин -
те лект бе ниг на обе ћа ња оту да да ће јед -
ног да на не ки чи нов ник то ста ви ти у не ки
план па ће он да не ко тре ћи то да одо бри...
И не лип ши ма га ре до зе ле не тра ве.

Усу ђу јем се на кра ју да за кљу чим да
бра ву овог зар ђа лог вој но-би ро крат ског
слу ча ја мо же да от кљу ча је ди но ли це по -
ме ну то на по чет ку овог ва пи ју ћег тек ста –
тј. шеф др жа в-                      Милан Комар, 

пук. у пензији и подморничар
Извор: Политика
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ДРУГИ ПИШУ

Три године од упловљења подморнице 911 на ушће

БЕЗ ПОМАКАБЕЗ ПОМАКА

Илу стра ци ја М. Ко мар



Н
е дав но, при ли ком бо рав ка адво ка -
та Ан ђе ла Фјо ре Тар та ље у Ср би ји,
ус пе ли смо да оства ри мо кон такт са

чо ве ком ко ји је у ми ну лих два де сет го -
ди на упор но до ка зи вао да је узрок обо -
ле ва ња од кар ци но ма ита ли јан ских вој -
ни ка у БиХ и на Ко сме ту. Епи лог око 200
ту жби је сте нов ча на на док на да ко ју су
оства ри ли оште ће ни вој ни ци, од но сно
њи хо ве по ро ди це.

По чет ком ове го ди не у Ср би ји је под -
не та пр ва ту жба про тив НА ТО-а за обо -
ле ва ње на шег пу ков ни ка у пен зи ји ко ји
је 1999. го ди не бра нио Ко со во и Ме то -
хи ју, а на тај про стор је упо тре бље но
нај ви ше про јек ти ла са оси ро ма ше ним
ура ни ју мом. 

Ка да су уоче ни про бле ми у здра -
вљу код ита ли јан ских вој ни ка?

-Пр ви слу чај за бе ле жен је већ шест
ме се ци по сле бо рав ка при пад ни ка ита -
ли јан ског кон ти ген та на про сто ру БиХ,
од но сно Ко со ва и Ме то хи је. Он да су се
ни за ли слу ча је ви од пет до де сет го ди -
на. По сле ко ли ко вре ме на се ма ни фе -
сто ва ло деј ство оси ро ма ше ног ура ни ју -
ма за ви си ло је од здрав стве ног ста ња
вој ни ка и од то га ко ли ко су ду го би ли из -
ло же ни деј ству опа сне ма те ри је. При ли -
чан је број кар ци но ма ко ји се спо ро фор -
ми ра ју и мо гу да се ја ве чак и по сле 10
го ди на, на во ди Тар та ља

Шта су ве шта ци утвр ди ли то ком
суд ског про це са?

-Реч је о фор ми ра ним ко ми си ја ма ко -
је су утвр ди ле не сум њи ву ве зу из ме ђу
оси ро ма ше ног ура ни ју ма и ту мор ских

бо ле сти, али су то ком утвр ђи ва ња чи -
ње ни ца, као по сле ди ца ви со ке тем пе ра -
ту ре ко ја се осло ба ђа при ли ком упо тре -
бе, ди јаг но сти ко ва на су и оште ће ња
цен трал ног нер вног си сте ма и дру ге бо -
ле сти.

Ко ли ко је тра јао про цес до ка зи ва -
ња од под не те ту жбе до до но ше ња
пре су де и ка кве су по те шко ће би ле у
суд ском про це су? 

Ствар је у Ита ли ји вр ло сло же на јер
та мо по сто је вој ни су до ви на раз ли чи -
тим ни во и ма. Од ло кал них до цен трал -

них. Под но си о ци ту жби мо ра ју про ла зи -
ти кроз раз не суд ске ин стан це. Ко је до -
био пре вре ме ну пен зи ју, мо рао је да се
обра ти нај ви шој вој ној ин стан ци. Ако је
вој ник умро, он да се ком пли ку ју ства ри,
јер та да над ле жан по ста је гра ђан ски
суд. Про це си тра ју од две до се дам го -
ди на, на во ди Тар та ља.

Ср би ји и БиХ је на веч но чу ва ње оста -
вље но мно го про јек ти ла са оси ро ма ше -
ним ура ни ју мом. Вре ме по лу ра спа да је
4,5 ми ли јар ди го ди на. Пра во суд ни рат
се не до би ја та ко ла ко. У том про це су
ни је по треб на са мо хра брост, већ тре ба
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ИНТЕРВЈУ

Разговор са италијанским адвокатом Анђелом Фјоре Тартаљом
за ,,Војни ветеран“

ПРАВДА ЈЕ ДОСТИЖНА
Судски процеси против НАТО-а трају од две до седам година. Мада су надлежни у

италијанском Министарству одбране били суочени са чврстим доказима, упорно су
тврдили да дијагностиковане болести војника и старешина нису последица штетног

деловања осиромашеног уранијума.

Пре део 
Пљач ко ви ца код
Вра ња га ђан је 
про јек ти ли ма
са оси ро ма ше -
ним ура ни ју мом 

Про јек ти ли 
пу ње ни 
оси ро ма ше ним
ура ни ју мом

Ус пео је оно што мно ги ни су:
Ан ђе ло Тар та ља



из др жа ти и из не ти ту жбу до кра ја, до ко -
нач не од лу ке. 

Да ли су се Ита ли ја ни на шли баш
слу чај но на ме сти ма где је по се јан
оси ро ма ше ни ура ни јум?

‒Упра во је то слу чај, јер су ита ли јан -
ски вој ни ци до шли по след њи, па су по -
след њи и рас по ре ђе ни. То се исто до го -
ди ло и у Бо сни. Ка сар на ко ја им је да та
је ме сто где су па да ли ти про јек ти ли.

Ка ква је би ла ре ак ци ја НА ТО-а?
‒Пр во Ита ли ја је чла ни ца НА ТО-а и у

ве ли кој ме ри за ви си од тог са ве за. Њи -
хо ва цр ве на ли ни ја ко ју сле де је да
упор но не ги ра ју штет ност по здра вље
оси ро ма ше ног ура ни ју ма, без об зи ра на
ви ше од 200 до би је них пар ни ца. 

Да ли је би ло спе ци фич них слу ча -
је ва? 

Сва ки слу чај је по се бан. Сва ки је бо -
га то до ку мен то ван. Рас по ла же мо са око
5.000 раз ли чи тих до ку ме на та. То ком
суд ског по ступ ка се на пи ше 300 до 400
стра ни ца. Има и слу ча је ва где су ме ди -
цин ски екс пер ти не ги ра ли ве зу оси ро -
ма ше ни ура ни јум – бо лест. Са да су ди је
већ сма њу ју број суд ских ве шта ка. Јер
ја сно је да је у ја ко ве ли ком бро ју слу ча -
је ва до ка за но шта је то све учи нио оси -
ро ма ше ни ура ни јум. 

Оче ку је те ли да ће по сле ових про -
це са, у не кој пер спек ти ви да се об у -
ста ви про из вод ња про јек ти ла са оси -
ро ма ше ним ура ни ју мом. Да ли су
про це си до во љан сиг нал за ми ро љу -
би ви свет? 

‒На дам се да ће то за и ста та ко и би ти
и да ће би ти. Тре ба ло би об у ста ви ти
про из вод њу и очи сти ти те ре не где је га -
ђа но про јек ти ли ма са оси ро ма ше ним
ура ни ју мом.

Шта по ру чу је те жр тва ма у Ср би ји?
‒Љу ди мо ра ју ве ро ва ти у прав ду. Тре -

ба учи ни ти за се бе и сво је по ро ди це, за
сво је људ ско до сто јан ство. Сви вој ни ци
ко ји су се бо ри ли за сво ју зе мљу и сви
ци ви ли ко ји су по го ђе ни деј ством оси ро -
ма ше ног ура ни ју ма мо ра ју да ве ру ју у
прав ду, ка же Ан ђе ло Тар та ља.

У раз го во ру са зна је мо да се у Ср би ји
прав ним по сле ди ца ма штет ног деј ства
оси ро ма ше ног ура ни ју ма ба ви адво кат
Ср ђан Алек сић, ко ме су и мај ка и отац
обо ле ли од опа ке бо ле сти (се ло Бу -
штра ње у бли зи ни Вра ња) упра во уно -
ше њем у ор га ни зам че сти ца оси ро ма -
ше ног ура ни ју ма. 

Што се во ђе ња суд ских про це са у Ср -
би ји ти че, про блем је у ви со ким суд ским
так са ма, па је над ле жном су ду упу ћен
пред лог да се оне сма ње. Ту жбе се под -
но се про тив НА ТО-а, ко ји има свој ство
прав ног ли ца. Са мо тре ба за кон да се
при ме ни. Сва ки по је ди нац има пра во
пред до ма ћим су до ви ма да тра жи сво је
пра во.

Бом бар до ва ње ка сет ним и гра фит ним
бом ба ма и ште та ко ја је по чи ње на на шој
при вре ди, ка ко са зна је мо, та ко ђе мо же
би ти пред мет суд ских про це са. 

З. Пе шић
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СА СВИХ СТРАНА

Из рада Удружења војних пензионера Црне Горе

ИЗЛЕТ ПОДГОРИЧАНА

Г
рад ски од бор УВП Под го ри це, ор га ни зо вао је јед но днев ни из лет и кр ста ре ње Ска -
дар ским је зе ром, нај ве ћом „ба ром“ Бал ка на, са ци љем да вој ни пен зи о не ри упо -
зна ју кул тур не и при род не ври јед но сти под руч ја Ска дар ског је зе ра.

Из лет је ор га ни зо ван у знак по бје де над ко ро ном и да се по сли је ду же од го ди ну
да на кре не на из ле те, спорт ску ре кре а ци ју и дру же ње ко је је не до ста ја ло вој ним пен -
зи о не ри ма.

По ла зак из Под го ри це и пр ви кра ћи за ста нак у Го лу бов ци ма код спо ме ни ка па лим
бор ци ма у НОР-у, а се кре тар Ра ди во је Здрав ко вић  крат ко,  вој нич ки о град ској оп -
шти ни Го лу бов ци. То је оп шти на са 19 се ла и 18 000 жи те ља Зе те. Ни је за бо ра вио да
на гла си да је Зе та да ла зна ча јан до при нос у НОР-у, те да је спо ме ник по диг нут у знак
па жње и вјеч ног сје ћа ња на 213 бо ра ца ко ји су по ло жи ли сво је жи во те за сло бо ду и
људ ско до сто јан ство. Сни мак за успо ме ну и по крет ка Вир па за ру.

Вир па зар, бај ко ви та ва ро ши ца, сво је вр сни ту ри стич ки дра гуљ на оба ли Ска дар -
ског је зе ра. Ту се из лет ни ци ма обра тио пред сјед ник Удру же ња Жељ ко Ву кић и пр во
го во рио о исто ри ја ту ва ро ши це и да је 13. ју ла 1941. го ди не пу кла пр ва уста нич ка пу -
шка у Цр ној Го ри као по зив за оп шти уста нак про тив оку па то ра – Ита ли ја на. На ста -
вио је са из ла га њем о Ска дар ском је зе ру, ње го вим ље по та ма, зна ча јем и да је оно је -
дин стве но по биљ ном и жи во тињ ском сви је ту.

Из лет ни ке је већ че као уси дре ни брод. Сли је ди укр ца ва ње за пе то ча сов но кр ста -
ре ње.

Је зе ро мир но, без та ла са и во жња за пра во ужи ва ње. Те ку раз го во ри. 
На и ла зи се на Гр мо жур, ма ло уса мље но остр во на пу чи ни. На ње му је 1847. го ди -

не са гра ђе на твр ђа ва – фор ти фи ка циј ски ком плекс од 429 ме та ра ква драт них са два
из ла за. Краљ Ни ко ла је овај обје кат пре тво рио у за твор за те шке пре ступ ни ке, ода -
кле је био не мо гућ би јег.

На ста вља се пе то ча сов но кр ста ре ње и брод са из лет ни ци ма уси дри се код остр ва
Стар че ва го ри ца, гдје  је цр ква Све та Бо го ро ди ца, са ко на ком и пра те ћим објек ти ма,
из гра ђе на 1376. го ди не у ври је ме Ђур ђа Бал ши ћа. Ма на стир  је био и зна ча јан пре -
пи си вач ки цен тар, а ру ко пи си се чу ва ју и да нас у му зе ји ма у Бер ли ну и Ве не ци ји. Ов -
дје је са хра њен  чу ве ни штам пар Бо жи дар Ву ко вић.

По сли је тро ча сов не во жње, брод до пло ви до Бре зо ви це , гдје је жен ски ма на стир
Бе шка. Глав на мо на хи ња вид но об ра до ва на до че ку је из лет ни ке и упо зна је их са исто -
ри ја том  ма на сти ра.

Ве ћа бо го мо ља по све ће на је Све том Ђор ђу, за ду жби на је Ђур ђа Стра ци ми ро ви ћа
– Бал ши ћа из 14 ви је ка . Ма њу  Бо го ро дич ну цр кву по ди гла је Ђур ђе ва же на Је ле на
Бал шић, ћер ка срп ског кне за Ла за ра.

И док су из лет ни ци ужи ва ли у раз гле да њу исто риј ских зна ме ни то сти, ври јед не мо -
на хи ње су већ при пре ми ле по слу же ње: до ма ћи сок и ка фу, за ка ко ре ко ше, дра ге го -
сте. За хвал ност за до ма ћин ски до чек по ко ји сни мак и пра вац Вир па зар. У Вир па за ру
из лет ни ке су че ка ли ри бљи спе ци ја ли те ти. 

За јед нич ки ру чак, по ко ја ча ши ца и за хвал ност до ма ћи ну Сло бо да ну Кли си ћу, а у
знак па жње пред сјед ник Ву кић уру чио је збор ник вој них пен зи о не ра „Тра го ви тре ћег
до ба“ и то са дир љи вом по свје том.

Из лет ни ци по ђо ше сво јим до мо ви ма за до вољ ни што су на по је ни исто риј ским са -
зна њи ма са Ска дар ског је зе ра.

Р. З.
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Рапорт из Шапца

ПОМОЋ
БЛИСКОМ

УДРУЖЕЊУ

П
о чет ком ју на СУБ НОР
Шап ца, нај ви ше У са рад -
њи са Оп штин ском ор га -

ни за ци јом Удру же њем вој них
пен зи о не ра Ср би је, одр жа на
је сед ни цу го ди шње Скуп шти -
на. Све дру штве не ор га ни за -
ци је и удру же ња ко је са ра ђу ју
са СУБ НОР-ом Ша бац има ле
су свог пред став ни ка на Скуп -
шти ни.

У име рад ног пред сед ни -
штва скуп шти ном је ру ко во -
дио Ми лан Бр кић, се кре тар у
УВП Ша бац.

Из ве штај о ра ду под нео је
до са да шњи пред сед ник Вла -
ди мир Нин ко вић ко ји је ис та -
као ве о ма до бру са рад њу са
УВП Ша бац, и то у свим обла -
сти ма ак тив но сти.

У про шлом са зи ву ГО СУБ -
НОР-а Ша бац из УВП би ли су

пред став ни ци Ђор ђе Мом чи -
ло вић, Ми лан Бр кић и Сте ван
Сто ја но вић, ко ји су на сед ни -
ци Скуп шти не по но во иза бра -
ни у Град ски од бор СУБ НОР-
а.

Сед ни ци Скуп шти не нај ви -
ше је би ло чла но ва УВП: Ђор -

ђе Мом чи ло вић, Ми лан Бр -
кић, Дра ги Кр сма но вић, Ми ли -
ца Ба њац, Или ја Дра гу ти но -
вић, Ми та Ми ло ше вић, Рад -
ми ла Ко са но вић, Бра ни слав
Зе јак, Сло бо дан Мар ко вић и
Сте ван Сто ја но вић. Сви при -
сут ни на скуп шти ни из ре до ва

УВП иза бра ни су
и у Скуп шти ну
СУБ НОР-а Ша -
бац.

За се кре та ра
СУБ НОР-а Шап ца
јед но гла сно је
иза бран Ми лан
Бр кић, ина че ак -
ту ел ни се кре та ра
Удру же ња вој них
пен зи о не ра у
Шап цу.

С. С.

У
дру же ња пи ло та ,,Га леб“, уз аси -
стен ци ју Удру же ња пи ло та ,,Кур -
ја ци са Ушћа“ и еки пе из Му зе ја

ва зду хо плов ства при ре ди ли су ових
да на не сва ки да шњи до га ђај: на аеро -
дро му у Еч кој је ор га ни зо ва на ма ни -
фе ста ци ја по све ће на 60-го ди шњи ци
пр вог зва нич ног ле та школ ског ави о -
на ,,Га леб 2“.

Не ко ли ко сто ти на пар ки ра них ауто -
мо би ла на при ла зу аеро дро му Еч ка,
мо жда и ви ше од хи ља ду ду ша и ба -
рем сто ти нак оних ко ји су не ка да као
два де се то го ди шња ци пр ви пут као
пи том ци ВВА ,,укро ти ли“ ле ген дар -
ног „Га шу“, по ка за ли су ба рем на

овом ми кро у зор ку да јав ност ва пи за
кла сич ним ке ро зин ским ужит ком и
оним што се до пре не ку го ди ну зва -
ло аеро ми тинг. 

Ви ше ле те ли ца на ста ти ци, два
ави о и зла за ,,Га леб 2“ и је дан ,,Кра гуј“
по бра ли су сву па жњу при сут них...

Два ,,Га ле ба“ на ста јан ци, уз ве о ма
ин фор ма тив не па ное, за ко је се по -
бри нуо Му зеј ва зду хо плов ства, упо -
зна ли су све за ин те ре со ва не са ве о -
ма пре сти жним ју би ле јом: 3. ју ла пре
60 го ди на свој пр ви зва ни чан лет из -
вео наш пр ви вој ни се риј ски мла зни
ави он.

Уз сто ти нак при сут них пи ло та ко ји
су пр ва ,,пе гла ња ва зду ха“ из ве ла на
овој ле ген дар ној ле те ли ци, ба рем
још то ли ко је би ло при сут но тех ни ча -
ра и ин же ње ра ко ји су уче ство ва ли
не са мо у одр жа ва њу ове ле те ли це,
не го и у ње ном раз во ју.

Ор га ни за то ри ма сва за хвал ност за
осве же ње и сво је вр сни ,,хан гар пар -
ти“ упри ли чен крај без бед ног де ла
ста јан ке, а над ле жни ма у вој сци не ка
по слу жи као мо дел ка ко се мо же и
мо ра на пра ви ти дру же ње и про мо ци -
ја на ше ави ја ци је. 

З. Г. 

60 година 
млазног авиона ,,Галеб 2“

ПРАЗНИК 
АВИЈАЦИЈЕ 

У ЕЧКОЈ
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IN MEMORIAM
Љубомир Марковић (1937-2021)

ОСВЕДОЧЕНИ РОДОЉУБ

Н
а за дат ку, на пу ту до
Но вог гро бља, где је
тре ба ло да се по кло ни

и ода по шту вој во ди Ра до -
ми ру Пут ни ку и обе ле жи
104. го ди ну од смр ти у Ни ци,
ста ло је ср це Љу бо ми ра
Мар ко ви ћа, осве до че ног
бор ца за не го ва ње тра ди ци -
ја осло бо ди лач ких ра то ва
Ср би је.

Ро ђен је 30.ок то бра 1937.
у се лу Ље штан ско код Ро га -
чи це,  Оп шти на Ба ји на Ба -
шта. Основ ну шко лу за вр -

шио је у свом род ном се лу, ни жу гим на зи ју у Ба ји ној Ба шти,
Ви шу гим на зи ју и ве ли ку ма ту ру у Ужи цу, а Вој ну ака де ми ју
у Бе о гра ду. Пр ву офи цир ску ду жност, као ко ман дир во да и
ко ман дир че те, оба вљао је у Тре би њу.

Ви ше го ди на оба вљао је офи цир ске ду жно сти у гар диј -
ским је ди ни ца ма, све до 1968. го ди не. Ван ред но је сту ди -
рао пра ва на Уни вер зи те ту у Но вом Са ду и Бе о гра ду. За вр -
шио је и Ви шу вој ну ака де ми ју и Шко лу на ци о нал не од бра -
не као пр ви у ран гу. 

Го ди не 1984. по ста вљен је на ду жност ко ман дан та ди ви -
зи је у се ве ро и сточ ној Бо сни. По сле успе шно оба вље не ду -
жно сти ко ман дан та Опе ра тив не зо не у Ужи цу, по ста вљен
је за на чел ни ка Шта ба Ма ри бор ског кор пу са. По том је био
по моћ ни ка ко ман дан та Те ри то ри јал не од бра не Ре пу бли ке
Ср би је и по моћ ник ко ман дан та Пр ве ар ми је. 

Успе шну вој нич ку ка ри је ру за вр шио је на ду жно сти ко -
ман дан та Те ри то ри јал не од бра не Ре пу бли ке Ср би је, на ко -
јој је са шта бо ви ма ТО по кра ји на и опе ра тив них зо на, успе -
шно спро вео тран сфор ма ци ју број не ТО Ре пу бли ке Ср би је
у Вој ску Ју го сла ви је.

По сле пен зи о ни са ња 1994. го ди не, ан га жо вао се у Са ве -
зу удру же ња рат ни ка осло бо ди лач ких ра то ва Ср би је 1912-
1920. и по то ма ка, где је иза бран за ге не рал ног се кре та ра. 

Са ве ли ким ис ку ством  вој ни ка и по том ка и мо ти вом по -
што ва ња и по зна ва ња слав не срп ске исто ри је бал кан ских
и Пр вог свет ског ра та, за ло жио се за ор га ни за ци ју ста рих
рат ни ка и њи хо вих по то ма ка, ње но  ја ча ње, под мла ђи ва ње
и афир ми са ње ка ко у зе мљи, та ко и у ино стран ству.

Мо ти ви са њем и мо би ли са њем број ног члан ства по то ма -
ка слав них пре да ка, уче сни ка Бал кан ских и Пр вог свет ског
ра та, нај за слу жни ји је за ја ча ње ути ца ја те бо рач ке и
патриoт ске ор га ни за ци је. За ла гао се за са рад њу са оста -
лим бо рач ким и дру штве ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи -
ма у зе мљи и ино стран ству, а на ро чи то у зе мља ма са ве -
зни ца ма Ср би је у Пр вом свет ском ра ту. Уче ство вао је на
ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма рат них ве те ра на све та у
Ати ни, Па ри зу и Ни ко зи ји. 

Уче сник је и ор га ни за тор ви ше на уч них ску по ва, окру глих
сто ло ва, три би на, ре це зент и аутор број них пу бли ка ци ја,
по ча сни члан ви ше ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја у зе мљи и
ино стран ству.

Го ди не 2004. иза бран је за пред сед ни ка Са ве за по то ма -
ка рат ни ка Ср би је 1912-1920. го ди не, по сле смр ти по след -
њег ста рог рат ни ка Алек сан дра Мар ко ви ћа из се ла Ма ри ћи
код Ме две ђе.

Де сет сек ци ја Са ве за, ме ђу ко ји ма су нај ак тив ни је ли ков -
на сек ци ја „Ми ха и ло Ми ло ва но вић“ и ли те рал на сек ци ја
„Ми лу тин Бо јић све до чи ће о енер ги ји и де лу Љу бо ми ра
Мар ко ви ћа. По ње го вој за ми сли сек ци је су има ле за да так
да ин спи ри шу, мо ти ви шу и мо би ли шу  члан ство Са ве за за
до след но и до стој но чу ва ње и раз ви ја ње тра ди ци ја, за ја -
ча ње љу ба ви пре ма Отаџ би ни и за до при нос од бра ни зе -
мље, јер нам је, ка ко је Мар ко вић го во рио, Отаџ би на из над
све га!

Предизборна година

ЗНАЧАЈНИ ЗАДАЦИ

Ч
ла но ви Ме сног од бо ра Бе жа ниј ска ко са оба ви ли су крат -
ку, али са др жај ну ана ли зу о ра ду на при пре ми, ор га ни -
за ци ји и ре а ли за ци ји из бор них скуп шти на на свим ни во -

и ма. 
Оп шта је кон ста та ци ја да се до са да шњи рад у Удру же њу

ВПС у це ли ни (по себ но у оп штин ским, град ским и ме сним
од бо ри ма ) у 2020. и 2021. го ди ни од ви јао у ве о ма сло же ним
усло ви ма, уз од ре ђе не по те шко ће. То усло жа ва рад у ре а -
ли за ци ји го ди шњих пла но ва, а ак тив но сти се сво де на те ле -
фон ске сед ни це и ди рект не су сре те. 

Пред сед ни ци успе ва ју (са ма ње или ви ше успе ха), уз по -
ве ћа но ан га жо ва ње, да одр же од ре ђе ни ни во ра да у ор га ни -
за ци ја ма на свим ни во и ма.

У ова ко сло же ним усло ви ма пред ла же мо да пред сед ни ци
из вр ше све о бу хват ну ана ли зу свог че тво ро го ди шњег ра да и
да на кон са гле да ва ња из не су пред ло ге за из ме не пла но ва
ра да и пла ни ра ња бу ду ћих ак тив но сти удру же ња и од бо ра
ко ме при па да ју. Ти ме би се от кло ни ле сла бо сти и про мо ви -
са ле соп стве не вред но сти и за шти ти ли ин те ре си чла но ва
удру же ња.

Пред сед ни ци ме сних ор га ни за ци ја, тре ба ло би да са сво -
јим од бо ри ма раз мо тре пи та ња око из бо ра но вих пред сед -
ни ка, пот пред сед ни ка и но вих чла но ва од бо ра, по мо гућ но -
сти да то бу ду што мла ђи кан ди да ти.

Та ко ђе пред ла же мо да пред сед ни ци пре одр жа ва ња из -
бор не скуп шти не, а на кон из вр ше не прет ход не ана ли зе, пи -
са ним пу тем оба ве сте чла но ве оп штин ског-град ског од бо ра,
уз оба ве зу да они да ју са гла сност или да до пу не ана ли зу.

М. Кал чић

Трагање за условима за рад

РЕШЕЊЕ НА ВИДИКУ

Ч
ла но ви Ме сног од бо ра Бе жа ниј ска ко са, сход но са до са -
да шњом прак сом и да ље су ак тив ни на пла ну про на ла -
же ња од го ва ра ју ће про сто ри је на те ри то ри ји Бе жа ниј ске

ко се ко ју би ко ри сти ли вој ни пен зи о не ри, не за ви сно да ли су
чла но ви на шег удру же ња. Нео п ход на је про сто ри ја ма ње по -
вр ши не, где би се пен зи о не ри оку пља ли, дру жи ли, одр жа ва -
ли раз не су сре те и пла ни ра ли ак тив но сти.

На Бе жа ниј ској ко си на ла зи се ви ше не ис ко ри шће них про -
сто ри ја ко је ча ме не ко ли ко го ди на. Та ко у ули ци Мар ка Че -
ле бо но ви ћа 1А, на су прот вој не ам бу лан те, на ла зе про сто ри -
је, од но сно ло ка ли број 4, 5 и 6 ко ји су го ди на ма без ко ри -
сни ка.

Јед но од ре ше ња про бле ма је сте и об но ва згра де Ко ман -
де РВ и ПВО у Зе му ну.                                            М. Кал чић



П
ри пре ме КПЈ за уста нак по че ле
су од мах по сле Мај ског са ве то -
ва ња ЦК КПЈ у За гре бу, а Вој ни

ко ми тет при По кра јин ском ко ми те ту
КПЈ за Ср би ју фор ми ран је сре ди ном
ма ја. Ти то је у де пе ши Ко мин тер ни 13.
ма ја у ко јој сто ји да се при пре ма уста -
нак ко ји ће по че ти ка да Не мач ка на -
пад не Со вјет ски Са вез. Иле гал ни пре -
ла зак Цен трал ног ко ми те та Ко му ни -
стич ке пар ти је Ју го сла ви је, из За гре -
ба у Бе о град, кра јем ма ја, био је од ве -
ли ког зна ча ја за раз вој На род но о сло -
бо ди лач ке бор бе у Ср би ји. На кон то га
су одр жа ва не oкружне и ме сне кон фе -
рен ци је КПЈ.

Не мач ки на пад је от по чео 22. ју на
1941. Ка да су Нем ци на па ли СССР, из
Ср би је су по ву кли сво је је ди ни це, а у
гра до ви ма су оста ви ли по сад не тру пе
704. пе ша диј ске ди ви зи је, 714. пе ша -
диј ске ди ви зи је и 717. пе ша диј ске ди -
ви зи је. Ове ди ви зи је су са чи ња ва ли
углав ном ста ри ји вој ни ци по ре клом из
Аустри је. 

Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је је
про це ни ла да су се сте кли сви усло ви
да се поч не са бор бом. Ула зак Со вјет -
ског Са ве за у рат раз го рео је на ду код
срп ског на ро да, као и оп ти ми зам да
ће се рат убр зо за вр ши ти. Дра ги Јо ва -
но вић је бе ле жио да је 22. ју на на бе о -
град ским ули ца ма вла да ла ат мос фе -
ра као 27. мар та. У Ма чви су се ља ци
ва ди ли ко ље из та ра ба да се со вјет -
ски па до бран ци не би по вре ди ли при
па ду. У Бе о гра ду су по ста вља ни осма -
тра чи на ви ше спрат ни це да ја ве до ла -
зак со вјет ских ави о на. У Ба на ту су се
обра зо ва ле са ни тет ске гру пе за по -
моћ па до бран ци ма.

При ста ли це ко му ни ста око Ср ђа на
Бу ди са вље ви ћа у Ми ни стар ству уну -
тра шњих по сло ва Си мо ви ће ве вла де
уни шти ли су ко му ни стич ку кар то те ку
пред рат не по ли ци је. Ка да су по че ла
ма сов на хап ше ња ко му ни ста по сле
на па да на СССР, чла но ви пар ти је у
Ср би ји ни су би ли та ко ви дљи ви за Ге -
ста по.

Од лу ка о при пре ма ма за ору жа ну
бор бу у Ср би ји до не та је 23. ју на 1941.
на са стан ку По кра јин ског ко ми те та
КПЈ за Ср би ју ко ме су при су ство ва ли:
Алек сан дар Ран ко вић, Спа се ни ја Ба -
бо вић, Ђу ро Стру гар, Мо ма Мар ко -
вић, Иво Ло ла Ри бар, Бла го је Не шко -
вић, Ву ки ца Ми тро вић, Мир ко То мић,
Ми лош Ма ти је вић, Љу бин ка Ми ло са -
вље вић, Ва си ли је Бу ха и Ми ло ван
Ђи лас. На са стан ку је са чи њен рас по -
ред пар тиј ских ин струк то ра за по је ди -
не кра је ве Ср би је. С об зи ром на пред -
сто је ће за дат ке ре ше но је да се без
од ла га ња при сту пи обра зо ва њу на о -
ру жа них гру па, убр за при ку пља ње
оруж ја и са ни тет ског ма те ри ја ла.

Од го во ран за да так 
ин струк то ра
Ин струк то ри су по сле са стан ка кре -

ну ли у уну тра шњост Ср би је. Мо ма
Мар ко вић је до кра ја ју на 1941. одр -
жао са стан ке са окру жним ко ми те ти -
ма у Ја го ди ни, Ни шу и За је ча ру; Мир -
ко То мић је био за ду жен за Кру ше вац,
Ва си ли је Бу ха је оти шао у Ниш, Ми -
лан Ми јал ко вић у Ужи це и Ча чак, Ми -
о драг Ив ко вић у Ша бац; Ми лош Ми -

нић је већ био у Ва ље ву, а Пе тар
Стам бо лић у По мо ра вљу. Фор ми ран
је ве ли ки број ме сних де се ти на и не -
ко ли ко пар ти зан ских од ре да. При ку -
пље не су знат не ко ли чи не оруж ја и
му ни ци је.

Да на 27. ју на је обра зо ван Глав ни
штаб На род но о сло бо ди лач ких пар ти -
зан ских од ре да Ју го сла ви је. На че лу
се на ла зио Јо сип Броз, а чла но ви су
би ли: Ми ло ван Ђи лас, Едвард Кар -
дељ, Иван Ми лу ти но вић, Алек сан дар
Ран ко вић, Ра де Кон чар, Франц Ле ско -
шек, Сре тен Жу јо вић, Иво Ло ла Ри -
бар, Све то зар Вук ма но вић.

У Бе о гра ду, у ку ћи Вла ди сла ва Риб -
ни ка ра, је 4. ју ла од ра жа на сед ни ца
ЦК КПЈ на ко јој су при су ство ва ли Јо -
сип Броз Ти то, Алек сан дар Ран ко вић,
Иван Ми лу ти но вић, Ми ло ван Ђи лас,
Иво Ло ла Ри бар, Све то зар Вук ма но -
вић и Сре тен Жу јо вић. На са стан ку је
до не та од лу ка о от по чи ња њу ди вер -
зи ја и ма њих ору жа них на па да, док је
кон стан то ва но да за оп ште на род ни

уста нак ни је вре ме по што је уста ни ци -
ма не до сто ја ло оруж је. Ко му ни сти су
ве ро ва ли да ће СССР до кра ја го ди не
сло ми ти не мач ку офан зи ву. Та да је
фор ми ран Штаб На род но о сло бо ди -
лач ких пар ти зан ских од ре да Ср би је у
са ста ву: Сре тен Жу јо вић, Фи лип Кља -
јић, Бран ко Кр сма но вић, Ни ко ла Гру -
ло вић и Ро до љуб Чо ла ко вић. Ко ман -
дант Глав ног шта ба Јо сип Броз Ти то
је ре шио да уста нак тре ба за по че ти у
за пад ној Ср би ји и та мо ство ри ти
осло бо ђе ну те ри то ри ју ко ја ће по слу -
жи ти као ба за раз ви ја њу устан ка у
дру гим кра је ви ма. Овај да тум се у
СФРЈ обе ле жа вао као Дан бор ца.

Од 5. ју ла 1941. по ја вио се про глас
Ко му ни стич ке пар ти је у ко ме се срп -
ски на род по зи ва на бор бу про тив оку -
па то ра, јер је пи та ње „би ти или не би -
ти“. Ни је се сме ло окле ва ти, срп ски
на род се мо рао се ти ти слав не про -
шло сти и не слу ша ти „ку ка ви це и ма -
ло ду шни ке“ ко ји су по зи ва ли на че ка -
ње. Ко му ни сти су по зи ва ли да се ста -
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Устанак у Југославији 1941. године

КУЦНУО ЧАС ЗА
ОСВАЈАЊЕ СЛОБОДЕ

У Београду, у кући Владислава Рибникара, је 4. јула
одражана седница ЦК КПЈ на којој су присуствовали Јосип

Броз Тито, Александар Ранковић, Иван Милутиновић,
Милован Ђилас, Иво Лола Рибар, Светозар Вукмановић и

Сретен Жујовић. На састанку је донета одлука о
отпочињању диверзија и мањих оружаних напада, док је
константовано да за општенародни устанак није време

пошто је устаницима недостојало оружје.

Ви ла Риб ни ка ро вих у ко јој је одр жан исто риј ски са ста нак



не на стра ну „не по бе ди ве сло -
вен ске Ру си је“, на чи јем је че -
лу „ве ли ки син ру ског на ро да -
Ста љин“. У окру жни ци ПК КПЈ
за Ср би ју по чет ком ју ла 1941.
ис ти ца ло се да је куц нуо час
да ко му ни сти по ве ду отво ре ну
бор бу про тив оку па то ра, да
ор га ни зу ју пар ти зан ске од ре -
де, у за ле ђу не при ја те ља рас -
пи ру ју пар ти зан ске бор бе, па -
ле рат не фа бри ке и скла ди -
шта, ру ше же ле зни це и те ле -
фон ско-те ле граф ске ве зе,
уни шта ва ју аеро дро ме, ор га -
ни зу је скри ва ње жи та и слич -
но. Из ла ском удар них гру па из
гра до ва по че ло је фор ми ра ње
пр вих пар ти зан ских је ди ни ца.

Раз вој устан ка
За по че так устан ка у Ср би ји

узи ма се ору жа на ак ци ја Ра ђе -
вач ке пар ти зан ске че те 7. ју ла
1941. у Бе лој Цр кви код Круп -
ња, где се на Ивањ дан одр жа -
вао се тра ди ци о на лан се о ски
ва шар. Ту је до шла гру па од
пет на е стак пар ти за на из Ра ђев ске
пар ти зан ске че те, пред во ђе них ко -
ман дан том Ми шом Пан ти ћем и по ли -
тич ким ко ме са ром Жи ки цом Јо ва но -
ви ћем Шпан цем. Пар ти за ни су оку -
пље ни на род по зва ли у бор бу про тив
оку па то ра. Го во ри ли су ле кар Ми ша
Пан тић из Ва ље ва, сту дент пра ва
Вла дан Бо ја нић из Бе ле Цр кве и Жи -
ки ца Јо ва но вић Шпа нац, но ви нар из
Ва ље ва и шпан ски бо рац. Жан да ри
Бог дан Лон чар и Ми лен ко Бра ко вић су
по ку ша ли да рас ту ре скуп, за бра њен
у усло ви ма вој не оку па ци је. Пар ти за -
ни су отво ри ли ва тру и уби ли оба жан -
дар ма.

Уста нак се про ши рио пр во на за пад -
ну, а за тим и на дру ге кра је ве Ср би је.
То ком ју ла и ав гу ста 1941. штам па ни
су мно го број ни про гла си ру ко вод ства
Пар ти је и СКОЈ-а, с по зи вом на ору -
жа ну бор бу про тив оку па то ра. Ко му -
ни стич ке гру пе су по чет ком ју ла 1941.
пре се кле те ле граф ско-те ле фон ске
ве зе на пру зи Ниш - Ле ско вац; у Бе о -
гра ду је 4. ју ла пре се чен глав ни вод
Бе о град ске ра дио-ста ни це; удар не
гру пе у Бе о гра ду из вр ши ле су „мно -
штво де мон стра тив них и са бо та жних
ак ци ја“ (па ље ње штам пе, за па ље на је
га ра жа „При шић“, пре се ца не птт ве зе,
па ље ни не мач ки ка ми о ни, иза зван по -
жар у га ра жи „Форд“ у Гро бљан ској
ули ци, па ље ни ва го ни са се ном на же -
ле знич кој ста ни ци итд.).

Ко ме са ри јат уну тра шњих по сло ва
Ми ла на Аћи мо ви ћа ре ги стро вао је у
ју лу 220 са бо та жа. На па да не су по ли -
циј ске и жан дар ме риј ске па тро ле, се -
о ске оп шти не и сре ска на чел ства, же -
ле знич ке пру ге, а 22. ју ла 1941. осло -
бо ђе но је ме сто Ва љев ска Ка ме ни ца.
Не мач ки пред став ник Фе ликс Бен дер
из ве стио је 22. ју ла 1941. Ми ни стар -
ство ино стра них по сло ва да раз не
гру пе „од луч них ко му ни ста у ја чи ни од
око 60-100 љу ди ко ји, де лом до бро на -
о ру жа ни... пред у зи ма ју те ро ри стич ка
де ла пре ма срп ском ста нов ни штву,
од во де или уби ја ју срп ске чи нов ни ке,
вр ше са бо та же“ итд. Бен дер по ми ње
и уби ства не мач ких вој ни ка (уби ство

јед ног не мач ког нат по руч ни ка код То -
по ле; и осам не мач ких вој ни ка-пи о ни -
ра); на па да ни су во зо ви и ка ми о ни, из -
вр ше но не ко ли ко са бо та жа на вој ним
објек ти ма. Не мач ки пред став ник са -
оп шта ва да је срп ска жан дар ме ри ја
на не ла гу бит ке ко му ни сти ма, али да
их је и са ма пре тр пе ла.

Ства ра ње и ја ча ње 
пар ти зан ских од ре да
Бен дер је 28. ју ла ја вио да се ко му -

ни стич ки на па ди на ста вља ју, а пар да -
на ка сни је чак го во ри о опа сно сти од
оп штег устан ка. За ср би јан ске кви -
слин ге опа сност се уве ћа ва ла и за то
што је, упо ре до са ко му ни стич ком ак -
ци јом у Ср би ји, от по че ла и ак тив ност
у Ба на ту. Жан дар ме ри ји је то на ме та -
ло раз вла че ње сна га, све до угро же -
них под руч ја од Зре ња ни на до Ки кин -
де.

За ба зу устан ка ода бра на је за пад -
на Ср би ја, због то по гра фи је тла (бр -
до ви ти и шу мом об ра сли те ре ни), и
бор бе ног жи вља ко је је пру жи ло јак
от пор оку па то ру у про шлом ра ту. Ра -
ди ло се о сли ву За пад не Мо ра ве, до
по ја са Дри не.

Ко му ни стич ко ру ко вод ство је на пр -
во ме сто ста вља ло ства ра ње и ја ча -
ње пар ти зан ских од ре да ко ји би се на -
о ру жа ва ли раз о ру жа ва њем жан дар ма
и не мач ких вој ни ка, на па ди ма на не -
при ја тељ ске тран спор те и скла ди шта.
Ства ра ње по крет них пар ти зан ских од -
ре да упу ћи ва ло је на ору жа ни уста нак
као глав ни циљ. Глав ни штаб НО ПО
Ср би је 8. ав гу ста је тен ден ци је ства -
ра ња се о ских де се ти на ко је би чу ва ле
се ла и оста ја ле код ку ћа на зи вао
„опор ту ни стич ким“. До сре ди не ав гу -
ста у Ср би ји је обра зо ван 21 пар ти зан -
ски од ред. Пр ви пар ти за ни би ли су ис -
кљу чи во ко му ни сти, чла но ви СКОЈ-а,
сим па ти зе ри КПЈ, углав ном рад ни ци,
сту ден ти и ђа ци. До кра ја ав гу ста
фор ми ра ни су: Ва љев ски, По сав ски,
Ко смај ски, Пр ви шу ма диј ски, Дру ги
шу ма диј ски, Ужич ки, Бо ље вач ки, Ча -
чан ски, Ма чван ски, Ко па о нич ки, Ра -

син ски, По мо рав ски, Кра ље вач ки, По -
сав ски, Озрен ски, По жа ре вач ки, То -
плич ки, Кра гу је вач ки, Ку ка вич ки (Ле -
ско вач ки), Кра јин ски и Врањ ски пар ти -
зан ски од ред.

Апел срп ском на ро ду
Да на 13. ав гу ста је об ја вљен апел

срп ском на ро ду про тив устан ка, а пар
да на по том и нов ча не на гра де за уби -
ство уста ни ка. Нем ци су у то ку ав гу ста
ре ги стро ва ли 242 ди вер зи је на уре де,
жан дар ме риј ске ста ни це, же ле зни це,
те ле фон ске во до ве, ру дар ска и при -
вред на пред у зе ћа. До та да шњи гу би -
ци у људ ству из но си ли су 22 уби је на
вој ни ка и 17 ра ње них. Пр вих да на
сеп тем бра не мач ки гу би ци ви ше стру -
ко су се уве ћа ли. Оку па то ри су стре -
ља ли и ве ша ли у Бе о гра ду (на Те ра -
зи ја ма), у Ужи цу, Пр ња во ру у Ма чви,
Аран ђе лов цу, Кра гу јев цу, Шап цу и
дру гим ме сти ма. Ни по о штра ва ње ре -
пре си је у ав гу сту 1941 ни је мо гло за у -
ста ви ти рас ту ћи от пор: ,,до кра ја ав гу -
ста стре ља но је око 1.000 ко му ни ста
и Је вре ја или је обе ше но ис пред ку ћа
бан ди та, чак је јед но це ло се ло спа -
ље но, ни су мо гле за у ста ви ти стал но
ја ча ње на о ру жа них уста ни ка.“

Раз во јем устан ка у Ср би ји, оре ол
не по бе ди во сти Вер мах та је уз др ман.
Нем ци су се су о чи ли са раз во јем
устан ка, ко ји је угро жа вао са о бра ћај и
екс пло а та ци ју си ро ви на. Нем ци су чак
по ми шља ли и на пре во ђе ње са о бра -
ћа ја за Грч ку за о би ла зним пу тем. Њи -
хо ве сла бе по сад не сна ге (704, 714. и
717. пе ша диј ска ди ви зи ја) ни су би ле у
ста њу да иза ђу на крај с уста ни ци ма.
Мо рал тру па био је услед број них не у -
спе ха уз др ман, и Вер махт јав но исме -
јан. Сеп тем бра 1941. го ди не из гле да -
ло је као да не мач ке тру пе не мо гу још
ду го из др жа ти.

У но ћи из ме ђу 29. и 30. ав гу ста пар -
ти за ни су на па ли Уб, и ско ро га за у зе -
ли, осим основ не шко ле у ко ју су се ут-
вр ди ли Нем ци.

Ре дак циј ска об ра да
На осно ву Wi ki pe die
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При пад ни ци Ва љев ског пар ти зан ског од ре да



Д
а ко вид 19 ни је са мо бо лест
ко ја мо же да за хва ти плу ћа,
већ да ути че и на ср це и крв -

не су до ве по ста ло је по зна то вр ло
бр зо на по чет ку пан де ми је. Осо бе
ко је већ има ју не ку ди јаг но зу кар -
ди о ва ску лар них обо ље ња из ло -
же не су ве ћем ри зи ку да обо ле од
те шке фор ме.

Ви ру си увек 
прет ња
Кар ди о ло шке аспек те ко ви да 19

об ја шња ва др Бран ко Бе ле слин,
кар ди о лог УКЦ, ре дов ни про фе -
сор Ме ди цин ског фа кул те та у Бе -
о гра ду и члан Ме ди цин ске ака де ми -
је Срп ског ле кар ског дру штва.

Он пр во под се ћа да ути цај ви ру -
сних ин фек ци ја на ср це ни је но ва
по ја ва и ни је ка рак те ри стич на са мо за
ви рус ко ро на. Ин фек ци је иза зва не ви -
ру си ма гри па, ен те ро ви ру са или ХИВ-
а, та ко ђе, мо гу да иза зо ву оште ће ње
ср ча них ће ли ја и крв них су до ва. На
при мер, ви рус гри па, код 10 до 15 од -
сто па ци је на та мо же да до ве де до
акут ног ми о кар ди ти са (за па ље ње ср -
ча ног ми ши ћа), а ри зик од на стан ка
ин фарк та ми о кар да је шест пу та ве ћи
то ком и не по сред но по за вр шет ку ви -
ру сне ин фек ци је.

Про те клих ме се ци и ла и ци су на у чи -
ли из раз ци то кин ска олу ја, ко ја ову бо -
лест чи ни не пред ви ди вом, а овај ме -
ха ни зам де ло ва ња ви ру са је ве о ма
сло жен.

‒Ви рус у ће ли је ула зи пу тем ен зи ма
ко ји кон вер ту је ан ги о тен зин 2, ре цеп -
то ра ко ји се на ла зи не са мо у плу ћи -
ма, већ и у ср ча ном ми ши ћу и по себ -
но крв ним су до ви ма. Ови ре цеп то ри
се че сто на ла зе у по ве ћа ном бро ју код
па ци је на та по сле ин фарк та, с ди ја бе -
те сом или хи пер тен зи јом, код ко јих је
ри зик од те шке фор ме бо ле сти ве ћи.

Ме ха ни зам па то ло шког де ло ва ња ви -
ру са је ви ше струк и об у хва та оште ће -
ње ће ли ја по сре до ва но ци то ки ни ма,
упа лу ен до те ла и ми кро ем бо ли је, ди -
рект ну ће лиј ску ин ва зи ју ви ру са и то
до во ди до кли ма ти за ци ја – об ја шња -
ва наш са го вор ник.

На бол нич ко ле че ње због ко ви да 19
че шће сти жу ста ри је осо бе с при дру -
же ним  бо ле сти ма, нај че шће с хи пер -
тен зи јом и ди ја бе те сом, али др Бе ле -
слин упо зо ра ва да до оште ће ња ср ча -
ног ми ши ћа мо же да до ђе и код мла -
дих, здра вих осо ба.

Зна ча јан број па ци је на та има од по -
чет ка осе ћај лу па ња ср ца и бо ло ва у
гру ди ма. Кар ди о ва ску лар не ком пли -
ка ци је се обич но мо гу ја ви ти око две
не де ље на кон по ја ве симп то ма, али
се та ко ђе мо гу по ја ви ти вр ло ра но,
као и чак не ко ли ко ме се ци ка сни је. То
је и до ве ло до пре по ру ке да се обо ле -
ли ма од ко ви да 19 пре вен тив но да ју
ан ти ко а гу лант ни ле ко ви, ко ји тре ба да
спре че по ја ву и ши ре ње крв них угру -
ша ка.

- Тром бо за (крв ни угру шци) мо гу би -
ти при сут ни код ско ро 50 од сто кри -
тич но бо ле сних па ци је на та, али та ко -
ђе мо же би ти до ми нант на ка рак те ри -
сти ка код па ци је на та са са мо бла гим
ре спи ра тор ним симп то ми ма. Тром бо -
тич ни до га ђа ји - од плућ них ем бо ли ја,
ин фарк та ми о кар да до ма ни фе ста ци -
ја на дру гим ор га ни ма - мо гу би ти је -
ди не или до ми нант не ма ни фе ста ци је
ко ви да 19 - упо зо ра ва др Бел се лин.

Под се ћа и да је у по чет ку по сто ја ла
не до у ми ца око по тен ци јал ног не по -
вољ ног ефек та по је ди них гру па ле ко -
ва - АЦЕ ин хи би то ра и бло ка то ра ан -
ги о тен зин ских ре цеп то ра - ко ји се ма -
сов но ко ри сте у ле че њу хи пер тен зи је.
Ме ђу тим, ове кон тро вер зе су от кло -
ње не по што ни је до ка за но да но се
ште тан ефе кат на по ја ву и ис ход ин -
фек ци је, та ко да се мо гу без бед но ко -
ри сти ти. 

По сле ди це ду гог ле жа ња
Ви рус ко ро на мо же иза зва ти оште -

ће ње ће ли ја ср ца на шта ука зу ју ла бо -
ра то риј ски на ла зи по ви ше ног тро по -
ни на, али ле ка ри ма је ва жан знак упо -
зо ре ња, још је дан спе ци фи чан би о -
мар кер. То је НТ-проБНП, као, та ко ђе,
по ка за тељ оште ће ња и оп те ре ће ња
ср ца. Осим то га мо гу да се ја ве и
арит ми је.

Озбиљ не ком пли ка ци је ја вља ју се у
ви ду плућ не ем бо ли је или тром бо зе
ду бо ких ве на, а њи хо вом на стан ку до -
при но си из ме ђу оста лог и ду го трај но
ле жа ње.

Плућ не ем бо ли је се ја вља ју код го -
то во по ло ви не кри тич но бо ле сних па -
ци је на та, а тром бо за ду бо ких ве на код
че твр ти не. Ове ком пли ка ци је се че -
шће от кри ва ју у ка сним фа за ма бо ле -
сти, не рет ко и по сле из ла ска из бол -
ни це, али ни су ис кљу че не ни на по -
чет ку.

Код зна чај ног бро ја па ци је на та, по -
себ но код же на, раз ли чи ти симп то ми
се за др жа ва ју и по сле акут не фа зе и
на ру ша ва ју ква ли тет жи во та. Реч је и
та ко зва ним про ду же ним ко вид симп -
то ми ма, а у нај ве ћем бро ју слу ча је ва
они се по ву ку то ком не ко ли ко не де ља.
Ипак, пре по ру ка је да се ови па ци јен -
ти па жљи во пра те нај ма ње сле де ћих
по ла го ди не.               При ре ди ла: О. П.

Из вор: Ма га зин
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Уређује: мр
сц. др Часлав

Антић

Последице болести

ЛУПАЊЕ СРЦА И
БОЛ У ГРУДИМА
ЗБОГ КОВИДА 19
На ове тегобе пацијенти се жале већ на 
почетку инфекције, али кардиоваскуларне
компликације обично се јаве око две 
недеље након појаве симптома -упозорава
проф. др Бранко Белеслин, кардиолог Др Бран ко Бе ле слин

ДОЖИВОТНО ИЗДРЖАВАЊЕ

Дом за ста ри ја ли ца „Ре зи ден ци ја Ба кић“ Гра ди шка, Ре пу бли ка Срп -
ска, при ма на до жи вот но уз др жа ва ње ста ри ја ли ца у за мје ну за лич -
не не крет ни не. 
Дом је лук су зно и кон фор но опре мљен са да но ноћ ном здрав стве ном
ње гом. За ин те ре со ва не осо бе мо гу нас кон так ти ра ти на тел: 00 387
51 816 213, 00 387 65 927 426 или e-mail: rezidencijabakic@gmail.com,
website:www.rezidencijabakic.com

Код бо ла у гру ди ма хит но се тре ба
ја ви ти лка ру
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ОПРЕЗ С 
МАГ НЕТ НОМ

РЕ3ОНАН ЦОМ

- Маг нет на ре зо нан ца ср -
ца је ва жна у ди јаг но сти ци
и про це ни оште ће ња ср ча -
ног ми ши ћа. Пр ва ис тра жи -
ва ња су по ка за ла да по сто -
ји од ре ђе ни сте пен оште ће -
ња ср ца код чак 70 од сто
па ци је на та по сле пре ле жа -
ног ко ви да 19, а код око 30
од сто ви дљи ве су и ма ње
ожиљ не про ме не на ср цу.
Ме ђу тим, нео п хо дан је ве -
ли ки опрез при раз у ме ва њу
ових на ла за, јер нај ве ћи
број па ци је на та има ми ни -
мал не ожиљ не про ме не, ко -
је нај ве ро ват ни је не ће има -
ти по сле ди це на рад ср ца и
по ја ву те го ба. Баш из ових
раз ло га, са мо ода бра не па -
ци јен те, за ко је по сто је ја -
сни кли нич ки раз ло зи, тре -
ба упу ти ти на сни ма ње маг -
нет ном ре зо нан цом да би
се из бе гли „ла жно по зи тив -
ни“ ре зул та ти - упо зо ра ва
наш са го вор ник.

ОПЕ РА ЦИ ЈЕ 
СЕ ОД ЛА ЖУ

- Ско ра шње ис тра жи ва ње
на пре ко 140.000 па ци је на -

та у ви ше од 100 зе ма ља
по ка за ло је да је, кад год је
то мо гу ће, по жељ но од ло -
жи ти пла ни ра ну хи рур шку
опе ра ци ју па ци је на та и то
нај ма ње за шест не де ља
(ме сец и по да на) од пре ле -
жа не ин фек ци је - на во ди др
Бе ле слин.

СА РАД ЊА СА 
МЕ ДИ ЦИН СКОМ

АКА ДЕ МИ ЈОМ СЛД
Низ чла на ка о пост ко ви ду

на стао је у са рад њи с Ме ди -
цин ском ака де ми јом Срп -
ског ле кар ског дру штва.
Ме ди цин ска ака де ми ја СЛД
оку пља нај и стак ну ти је ле -
ка ре, ко ји ак тив но уче ству ју
у свим де ша ва њи ма у на -
шем здрав ству, по ма жу обо -
ле ли ма, али да ју и свој на -
уч ни до при нос да се но ве
по ја ве у ме ди ци ни осве тле
с аспек та раз ли чи тих спе -
ци јал но сти, та ко да Ме ди -
цин ска ака де ми ја при пре ма
и сим по зи јум ко ји ће се ба -
ви ти пост ко вид син дро мом.

ПО СТЕ ПЕ НИ 
ПО ВРА ТАК СПОР ТУ

Мно ге па ци јен те за ни ма
ка да ће мо ћи по но во да се
вра те спор ту или ре кре а тив -
ним ак тив но сти ма, а то за ви -
си од па жљи ве про це не те -
ку ћег кли нич ког ста ња, те жи -

не и тра ја ња ко ви да 19, од
ЕКГ-а и ул тра зву ка ср ца, као
и ла бо ра то риј ске ана ли зе
тро по ни на. По је ди ни спор то -
ви, од но сно спор ти сти, као
што су ко шар ка ши (по себ но
там не пу ти), но се ве ћи ри зик
да се по ја ве не ке ср ча не те -
го бе. Да ства ри не из гле да ју
то ли ко ло ше по ка зу је и ско -
ра шња ана ли за по да та ка на
бли зу 800 аме рич ких про фе -
си о нал них спор ти ста, ко ји су
би ли по зи тив ни на ко ро ну,
али су има ли или бла гу ин -
фек ци ју или су би ли без
симп то ма. Код са мо пе то ро,
од но сно код ма ње од јед ног
про цен та уоче ни су зна ци
оште ће ња ср ца и ми о кар ди -
ти са и ба вље ње спор том им
је при вре ме но за бра ње но.

Ме ђу тим, код свих па ци -
је на та, а по себ но код оних
ко ји су има ли те жу фор му
бо ле сти по вра так фи зич ким
ак тив но сти ма тре ба да бу -
де по сту пан, а у про це ни
ста ња мо гу, а по не кад и
тре ба, да се оба ве до пун ске
пре тра ге: тест фи зич ким оп -
те ре ће њем, хол тер ЕКГ и
маг нет на ре зо нан ца ср ца.

КО ЛИ КО ЈЕ ВА ЖАН
Д-ДИ МЕР

- Део па ци је на та с плућ -
ном ем бо ли јом и ду бо ком
вен ском тром бо зом је

асимп то мат ски или има не -
спе ци фич ну кли нич ку сли -
ку. У ла бо ра то риј ским ана -
ли за ма, Д-ди мер, фи бри но -
ген и дру ги ко а гу ла ци о ни
мар ке ри, ко ји ука зу ју на
тром бо ем бо лиј ске ком пли -
ка ци је, углав ном су по ви -
ше ни код па ци је на та с ко ви -
дом 19, што оте жа ва ус по -
ста вља ње пра га ко ји би
ука зи вао на да ље до пун ске
те сто ве код асимп то мат -
ских па ци је на та. Због то га је
то ком це лог то ка бо ле сти,
али и по сле из ла ска из бол -
ни це, нео п ход но ми сли ти
на по ја ву ових ком пли ка ци -
ја и пра ти ти по себ но ри зич -
не па ци јен те - под се ћа
проф. др Бран ко Бе ле слин.
Он упо зо ра ва да пи та ње по -
ви ше них вред но сти Д-ди-
ме ра оста је отво ре но и код
па ци је на та по сле от пу ста из
бол ни це. Под се ћа да не ле -
чи мо Д-ди мер, већ па ци јен -
та, али да се не ко ли ко те ку -
ћих сту ди ја ба ве ис тра жи -
ва њем ка ква би ан ти ко а гу -
лант на те ра пи ја би ла оп ти -
мал на и по треб на по сле из -
ла ска из бол ни це. Ис тра жи -
ва ња се углав ном од но се
на при ме ну ма њих до за но -
ви јих ан ти ко а гу лант них ле -
ко ва, али на кон сен зус ије -
дин стве ну пре по ру ку се још
че ка.

УКРАТКО

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 когнитивне функ-
ције. 

Оштећење слуха утиче
на квалитет живота много
више него што се сматра.

Управо из поменутих раз-
лога, у ото-аудиолошким
центрима ZONEX свакој
особи и сваком решењу
приступа се индивидуално
и темељно. Нема изговора
за одлагање решења, одно-
сно коришћења слушних
апарата. Захваљујући висо-
кој технологији, ови слушни
апарати су веома 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“)  
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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

Истина није само
врхунско начело.
Често је она и вербални
деликт.

Кад власт ради против
себе,
народ треба да помогне.

Што је демократија шира,
то је пендрек дужи.

До чврстог ослонца
много је живог блата.

Не цирирамо Дантеа.
сведочимо из пакла.

Зоран Р. Ковачевић
(Из књиге ,,Тридвојед“)

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХIХ. Број 209. ЈУН, 2021.

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Звонимир Пешић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ УРЕДНИК

Милен Чуљић

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

ДОПИСНИЦИ

Предраг Добић (Сремска Митровица),
Радивоје Здравковић, (Подгорица), 
Будимир М. Попадић (Нови Сад),
мр Александар Симоновски (Крушевац), 
Стеван Стојановић (Шабац),
Драгослав Ђорђевић (Крагујевац),
Драган Дабетић (Зајечар)

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

УНОС ТЕКСТОВА
Редакција

Лист излази месечно.
Телефон-факс: 011/322-8076

ШТАМПА
Пан-пласт, Београд

Адреса, Београд, Браће Југовића 19

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

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

Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарад-

њи закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београ-

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

„Иванијум“), тел. 011/2644384 и

064/1735395; Клијенте прима: утор-

ком: од 17.00-19.00 часова;

За потребе војних пензионера  оба-

вљаће следеће правне послове: да-

ваће бесплатне правне савете и пру-

жаће све остале адвокатске услуге уз

накнаду по важећој адвокатској тари-

фи умањеној за 30 одсто (адвокат

Ивана Јовановић). 

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧАСТИ 

ЗА САХРАНЕ
У београдском гарнизону

заказивање почасне јединице ради
одавања почасти преминулим
старешинама може се обавити

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

у ванрадно време: 011/206-4569

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

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

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

- организација и заказивање термина
за сахрану или кремацију,

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

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

-Умањење укупних трошкова за
висину рефундације

- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.

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

НАСЛОВНА
СТРАНА:

Милен Чуљић
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