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Д
ок вас лет ње сун це не ми ли це ,,би је“
у те ме и на от кри ве ним де ло ви ма
ко же оста вља траг бо јом, за хук та ла

ин фла ци ја усме ра ва ми сли на тех ни ке
пре жи вља ва ња. У свет ским окви ри ма по -
ре ме ће на је еко но ми ја, ство ре ни су чуд ни
пу ти го спод њи ка да је реч о енер ген ти ма,
јер су енорм но по ску пе ли, хра не из гле да
не ма у до вољ ним ко ли чи на ма, а над вас -
це лим чо ве чан ством се на не ла оштри ца
ра та ко ји би на шу пла не ту да гур не у ха ос.
Ве ру је мо да ће тре зве ност, ми ро љу би вост
и чо ве ко љу бље по бе ди ти.

В
и ше пен зи ја не вре ди оно ли ко ко ли -
ко пи ше на од сеч ку Ре пу блич ког
фон да ПИО. Не мо же да се ку пи све

оно што је мо гло, ре ци мо, по чет ком го ди -
не. То у љу ди ма бу ди страх да ли ће мо ћи
да из др же до сле де ће пен зи је. А зна се до -
бро да пен зи је зна чај но за о ста ју за пла та -
ма. У та квим окол но сти ма гра ђа ни тре ћег
до ба до ви ја ју се на раз ли чи те на чи не ка ко
да са ста ве крај с кра јем. По себ но за бри -
ња ва то што се не зна шта ће да по ску пи
већ су тра дан или у не ко бли ско вре ме. Те -
шко је пра ви ти за ли хе јер ма ло ко на рас -
по ла га њу има ви шак нов ца, од но сно уште -
ђе ви ну из бо га ти јег пе ри о да лич ног жи во -
та. И он да се љу ди нај че шће пре да ју сти -
хи ји ко ја их но си док не осе те тло под но -
га ма. 

З
а еко но ми ју је по нај ви ше по треб на
ста бил ност. Ми ни мал на и кон тро ли -
са на ин фла ци ја пред ста вља ал фа и

оме гу по жељ не еко но ми је. Ка да це не поч -
ну да ди вља ју, до ла зи до де ба лан са ко ји
је те шко унор ма ли ти. Што се пен зи о не ра
ти че, те уда ре ин фла ци је је го то во не мо -
гу ће ели ми ни са ти. На ро чи те про бле ме
пред ста вља чи ње ни ца да се пен зи је ни ве -
ли шу у од но су на пла те у јав ном сек то ру и
ин фла ци ју јед ном го ди шње. Па ако ин -
фла ци ја поч не да на гри за еко но ми ју на по -
чет ку го ди не, а то се упра во де си ло, он да
је те шко до че ка ти ја ну ар иду ће го ди не, ка -
да ће о ауто ма ти зму пен зи је би ти уве ћа не
за од ре ђе ни про це нат. 

В
ре ме је да они ко ји пред ла жу за ко не
и они ко ји их пред ла жу у па ра гра фи -
ма пред ви де и ва ри јан ту ве ће ин фла -

ци је, те да у том слу ча ју пред ви де ше сто ме -
сеч но, тро ме сеч но или још уче ста ли је
ускла ђи ва ње пен зи ја. Што се пла та у др -
жав ном сек то ру ти че, то је лак ше јер вла да
од лу ком ре гу ли ше њи хо во по ве ћа ње. 

Н
ад ле жне ин сти ту ци је у Ср би ји пра -
ти ле су еко ном ска кре та ња и ре а го -
ва ле та ко да се по сле ди це ин фла ци -

је убла же. Та ко је пред сед ник Ре пу бли ке
Ср би је Алек сан дар Ву чић из ја вио да ће
укуп но по ве ћа ње пен зи ја, за кључ но са пр -
вим ја ну а ром на ред не го ди не, из но си ти
19,1 од сто, и да ће пла те у јав ном сек то ру

дво ци фре но би ти уве ћа не. С об зи ром да
та кве про ме не, у скла ду са ак ту ел ним
аран жма ном са ММФ, зах те ва ју до го вор
са том ин сти ту ци јом, па су оба вље не кон -
сул та ци је. На тим осно ва ма већ је об зна -
ње но да би пр во по ве ћа ње пен зи ја мо гло
да се до го ди у ок то бру или но вем бру, а
дру го у ја ну а ру, што зна чи да би по чет ком
фе бру а ра пен зи је би ле уве ћа не. Али шта
ће у ме ђу вре ме ну да се до га ђа, те шко је
пред ви де ти.

У
укуп ном са гле да ва њу ак ту ел не си ту -
а ци је по себ ну те жи ну има ју ана ли зе
ко је спро во ди Фи скал ни са вет Ср би -

је. Пре ма ста во ви ма те ин сти ту ци је при -
ме на „швај цар ске фор му ле“ обез бе ди ће
ста би лан и при хва тљив ни во из два ја ња за
пен зи је, али је у сред њем ро ку због из ме -
ње них окол но сти по треб на ње на на до -
град ња. Др жав на из два ја ња за пен зи је су,
уз за ра де у јав ном сек то ру, нај ве ћи бу џет -
ски рас ход и због то га има ју ве о ма из ра -
жен ути цај на фи скал ни ре зул тат. И по ред
то га, пен зи је су се че сто нео д ме ре но по -
ве ћа ва ле чи ме је на ру ша ва на фи скал на
одр жи вост. Под се ћа мо, у 2018. го ди ни за -
кон ским про ме на ма укло ње на је фор мал -
на бра на, чи ме су се отво ри ла вра та да се
пен зи је од ре ђу ју дис кре ци о но (о че му је
Фи скал ни са вет ви ше пу та пи сао у сво јим
из ве шта ји ма). Ипак, од 2020. го ди не пен -
зи је се по но во ускла ђу ју пре ма објек тив -
ној „швај цар ској фор му ли“ чи ме је у до ма -
ћи пен зиј ски си стем вра ће но си стем ско
ре ше ње за кон тро лу ових рас хо да. У вре -
ме усва ја ња овог за кон ског ре ше ња по -
стиг ну та је са гла сност да се пен зи је ускла -
ђу ју јед ном го ди шње, што је у та да шњим
окол но сти ма би ло ра зу мљи во има ју ћи у
ви ду да је ин фла ци ја би ла при лич но ста -
бил на. 

Д
а нас је си ту а ци ја дру га чи ја – ин фла -
ци ја је ви со ка и убр за ва, а јед но го -
ди шње ускла ђи ва ње до во ди до то га

да пен зи о не ри тек са ка шње њем од око
по ла го ди не до би ја ју по ве ћа ње при ма ња.
Фи скал ни са вет ста ва је да би тре ба ло до -
дат но уна пре ди ти и оја ча ти по сто је ћу
„швај цар ску фор му лу“, ка ко би пен зи је и у
но вим окол но сти ма мо гле бо ље да пра те
при вред на и ин фла ци о на кре та ња. Не ки
од пра ва ца ко је би тре ба ло раз мо три ти је -
су уво ђе ње оба ве зе да се пен зи је два пу -
та го ди шње ускла ђу ју због ин фла ци је (што
је пра ви ло ко је уве ли ко ва жи за раз ли чи те
об ли ке со ци јал не по мо ћи) и про ме на пон -
де ра (по ве ћа ње пон де ра за за ра де, сма -
ње ње за ин фла ци ју). Ко је год тех нич ко ре -
ше ње Вла да да ода бе ре, ва жно је да се
омо гу ћи ста би ли за ци ја фон да пен зи ја на
еко ном ски одр жи вом и дру штве но при хва -
тљи вом ни воу. О ово ме је Фи скал ни са вет
ви ше пу та пи сао у прет ход них не ко ли ко го -

ди на. Но ви до каз да се од уни вер зал них
плат них раз ре да од у ста је, као и да се раз -
вод ња ва ју ина че до бри прин ци пи на ко ји -
ма је ре фор ма за по че та 2016. го ди не је су
на во ди да у нов ре ги стар за по сле них ко ји
је у из ра ди не ће би ти укљу че ни сек тор од -
бра не, МУП ни за по сле ни у ви со ком обра -
зо ва њу (у зби ру пре ко 80.000 љу ди).

У
ана ли зи Фи скал ног са ве та Ср би је
још је за пи са но: ,,Но ва фи скал на
пра ви ла тре ба ло би да омо гу ће од го -

вор но и одр жи во во ђе ње фи скал не по ли -
ти ке у сред њем и ду гом ро ку. Фи скал ни са -
вет по др жа ва на сто ја ње да се по ред ре ди -
зај ни ра ња оп штих и по себ них фи скал них
пра ви ла уве ду и ко рек тив ни ме ха ни зми,
као што je оквир но на ве де но у На цр ту
Стра те ги је. У на шим ра ни јим ана ли за ма
де таљ но смо обра зло жи ли не ко ли ко кров -
них прин ци па на ко ји ма би фи скал на пра -
ви ла тре ба ло да се за сни ва ју. Пр во, за зе -
мљу по пут Ср би је аде кват но опре де ље ње
би ло би да гра ни ца за јав ни дуг (укљу чу ју -
ћи оба ве зе за ре сти ту ци ју) бу де по ста -
вље на на око 50% БДП-а и да је ва жно да
оста не ис под 60%, по што је то ни во ко ји се
Ма стри шким пра ви ли ма ини ци јал но про -
пи си вао за раз ви је не зе мље За пад не
Евро пе. Дру го, бит но је да се до бро уре де
ко рек тив ни ме ха ни зми (до зво ље ни ни вои
фи скал ног де фи ци та) ко ји се мо ра ју по -
што ва ти у слу ча ју да јав ни дуг пре ко ра чи
за кон ски ли мит, као и по јед но ста ви по сто -
је ћа фор му ла по треб ног го ди шњег при ла -
го ђа ва ња да би се до сти гла одр жи ва пу та -
ња јав ног ду га. На кра ју, до дат ну па жњу
по треб но је по све ти ти де фи ни са њу по себ -
них пра ви ла ко ја се од но се на ни во рас хо -
да за пен зи је и пла те с об зи ром на то да
они чи не нај ве ћи део др жав них из два ја ња
и до бра ме ђу на род на прак са је од ре ђи ва -
ње ду го роч но одр жи ве гра ни це ко је ови
рас хо ди не би сме ли да про би ју. Фи скал на
пра ви ла за сно ва на на овим по сту ла ти ма
до дат но би до при не ла од го вор ном и ду го -
роч но одр жи вом во ђе њу фи скал не по ли -
ти ке у Ср би ји“.

П
ред сто је ћа ускла ђи ва ња пен зи ја не
ве се ле оне ко ји су сте кли пра во ви -
ше де це ниј ским са мо пре гор ним ра -

дом да сва ко га ме се ца има ју од ре ђе на
при ма ња. Тај, по све му су де ћи ве ли ки
скок, исто вре ме но зна чи и гу би так ку пов -
не мо ћи. По вољ ни је би би ло за пен зи о не -
ре да је уве ћа ње ма ње, што би зна чи ло
еко ном ску ста бил ност. Не ки зва нич ни ци
по ми њу да ће пред сто је ћи ско ко ви пен зи ја
би ти нај ве ћи у по след њих не ко ли ко де це -
ни ја. Као да су за бо ра ви ли по че так де ве -
де се тих и хи пе рин фла ци ју. Не по вра ти ло
се вре ме ка да су пре ко но ћи це не по ве ћа -
ва не за не ко ли ко сто ти на или не ко ли ко хи -
ља да пу та.                  Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

ВЕШТИНА ПРЕЖИВЉАВАЊА
Да ли ће у октобру или новембру, па онда у јануару, пензије бити увећане за 19,1 одсто или ће то бити
више, зависи од кретања инфлације и плата у јавном сектору у наредна три-четири месеца. Једно је

сигурно: ,,швајцарска формула“ неминовно треба да претрпи извесне промене.
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П
ред сед ник Ре пу бли ке и вр хов ни ко ман -
дант Вој ске Ср би је Алек сан дар Ву чић
по ло жио је 14. ју на ве нац на Спо ме ник

ју на ци ма са Ко ша ра, ко ји су пре 23 го ди не
бра ни ли др жав ну гра ни цу и спре чи ли коп -
не ну ин ва зи ју те ро ри стич ке ОВК из Ал ба ни -
је на те ри то ри ју Ср би је.

Пред сед ник Ву чић је ве нац по ло жио уз
ин то ни ра ње хим не ор ке стра Гар де, а за тим
и по здра вио ве те ра не бит ке на Ко ша ра ма.
Це ре мо ни ји по ла га ња вен ца при су ство ва -

ли су и при пад ни ци Ми ни стар ства од бра не
и Вој ске Ср би је.

Пред сед ник Ре пу бли ке је у обра ћа њу ве -
те ра ни ма са Ко ша ра ис та као да је сло бо да
Ср би је би ла и оста ће нај ве ћа вред ност за
ко ју се бо ри мо, а ка да има мо та кве ју на ке
не ма због че га да се бри не мо.

Пред сед ник Ву чић ис та као је да се да нас
по сле мно го го ди на бар го во ри о би ци на
Ко ша ра ма и се ћа де ла стра да лих.

,,Хва ла на све му што сте за на шу Ср би ју

учи ни ли. И да нас де ца у Ср би ји за раз ли ку
од не ког пе ри о да ра ни је зна ју за Ко ша ре,
шта зна чи чу ва ти, бра ни ти, шти ти ти сво ју
зе мљу. Чи ни се да бо ље не го ми раз у ме ју
ко ли ко је ва жно во ле ти сво ју зе мљу. Хва ла
што сте зе мљу во ле ли ви ше од се бе. Ср би -
ја то не мо же и не ће да за бо ра ви”, на гла сио
је пред сед ник Ву чић.

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је за мо лио је
оку пље не ве те ра не да пре не су ис кре не по -
здра ве по ро ди ца ма па лих бо ра ца и сво јим
по ро ди ца ма због све га што су пре тр пе ле и
учи ни ле за на шу зе мљу и наш на род.

Спо ме ник ју на ци ма са Ко ша ра по ста -
вљен је 2020. го ди не у пар ку у не по сред ној
бли зи ни КБЦ ,,Др Дра ги ша Ми шо вић“.

На по ста мен ту су укле са на име на 108
вој ни ка, под о фи ци ра, офи ци ра, ре зер ви ста
и до бр о во ља ца ко ји су стра да ли 1999. го -
ди не на ка ра у ли Ко ша ре.

Бит ка на Ко ша ра ма је по че ла 9. апри ла
1999. го ди не, ка да су на ка ра у ли на ју го сло -
вен ско-ал бан ској гра ни ци на Ју нич ким пла -
ни на ма при пад ни ци те ро ри стич ке ОВК, уз
по моћ НА ТО ави ја ци је, по ку ша ли да из вр -
ше коп не ну ин ва зи ју кроз ка ра у лу.

Део др жав не гра ни це око ка ра у ле Ко ша -
ре шти ти ло је око 100 при пад ни ка 53. гра -
нич ног ба та љо на, ко ји су се то ком пр ва два
да на бор би су пр от ста ви ли де се то стру ко ја -
чем не при ја те љу.

У по моћ гра ни ча ри ма убр зо је сти гао вод
Вој не по ли ци је, али је на пад био си ло вит и
сна ге ОВК су ус пе ле да за у зму по ло жа је Ра -
са Ко ша рес и Ма ја Гла ва, тач ке са ко јих се
кон тро ли са ло сва ко кре та ње ка гра нич ној
ли ни ји, а за у зе ли су и згра ду ка ра у ле.

До ла ском при пад ни ка 125. мо то ри зо ва не
бри га де фор ми ра на је ли ни ја од бра не ко ја
је спре чи ла да љи про дор не при ја те ља. Вој -
ска је на ред них да на по ку ша ва ла да по вра -
ти Ра са Ко ша рес и Ма ја Гла ву, а при дру жи -
ли су им се и при пад ни ци 72. спе ци јал не и
63. па до бран ске бри га де.

Бор бе на Ко ша ра ма тра ја ле су до 14. ју -
на 1999. го ди не, ка да се Вој ска Ју го сла ви је
по сле Ку ма нов ског спо ра зу ма по ву кла са
Ко со ва и Ме то хи је.

У
кру гу не ка да шње ка сар не
„Ра си на“ на Спо мен-обе -
леж је на стра да ли ма по ло -

же ни вен ци по во дом се ћа ња на
9. април 1999. – Дан по чет ка
бит ке на Ко ша ра ма. У име гра -
да Кру шев ца ве нац је по ло жио
за ме ник гра до на чел ни ка Алек -
сан дар Јо ва но вић.

Вен це су по ло жи ли: Де ле га -
ци ја Ко ман де Гар ни зо на Кру ше -
вац, та да шњи офи ци ри ко ји су
ко ман до ва ли вој ном опе ра ци -
јом – ге не рал Дра ган Жи ва но -
вић и пу ков ник Ду шко Шљи ван -
ча нин, пред став ни ци бо ра ца на
Ко ша ра ма, по ро ди це па лих бо -
ра ца, рат ни вој ни ин ва ли ди,
Удру же ње вој них пен зи о не ра,
Удру же ње „Гра ди те љи ми ра“ и
дру га удру же ња гра ђа на.

При сут ни ма се обра тио ге не -

рал у пен зи ји
Дра ган Жи ва -
но вић, ко ји је
још јед ном
под се тио ка ко
је тог да на
1999. го ди не
за по че ла јед -
на од нај чу ве -
ни јих би та ка
то ком 78 да на
НА ТО агре си је
на Са ве зну
Ре пу бли ку Ју го сла ви ју. „Та да је
за по че та ва зду шна опе ра ци ја
са ци љем да пе ша диј ске сна ге
пре ко Ко ша ра про дру на те ри -
то ри ји СРЈ и на пра ве упад до
Ђа ко ви це и на не су огром не
људ ске и ма те ри јал не гу бит ке
вој сци, али су на ши ју на ци ус пе -
ли да са чу ва ју гра ни цу и оне мо -

гу ће тај упад. Же лим још јед ном
да ода мо по част и из ра зи мо
веч ну за хвал ност свим при пад -
ни ци ма вој ске, а укуп но их је
108, ко ји су да ли сво је жи во те
за од бра ну отаџ би не на про сто -
ру Ко ша ра“, ре као је из ме ђу
оста лог ге не рал Жи ва но вић.

Па ра стос је слу жио све ште -
ник кру ше вач ке епар хи је, а две

при год не му зич ке ну ме ре из ве -
ла је Са ња Ива но вић.

На кон опе ла и по ла га ња ве -
на ца, при сут ни су об и шли Спо -
мен-со бу у ка сар ни „Цар Ла зар“
где су се још јед ном ево ци ра ла
успо ме не на до га ђа је то ком
агре си је НА ТО-а.

Мр А. Си мо нов ски

Председник Вучић положио венац 
на Споменик јунацима са Кошара

ПРИМЕР КАКО СЕ ВОЛИ СРБИЈА

Крушевац

ОБЕЛЕЖЕНА БИТКА 
НА КОШАРАМА
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П
от пред сед ник Вла де и ми -
ни стар од бра не др Не бој -
ша Сте фа но вић уру чио је

17. ју на Ор ден за слу га за од -
бра ну и без бед ност пр вог сте -
пе на, до де љен Ука зом пред сед -
ни ка Ре пу бли ке Ср би је Алек -
сан дра Ву чи ћа, за став ни ку пр -
ве кла се Са ши Ра до је ви ћу по -
во дом обе ле жа ва ња 23. го ди -
шњи це од за вр шет ка бит ке на
Ко ша ра ма.

- При па ла ми је част да Вам у
име пред сед ни ка Ву чи ћа уру -
чим од ли ко ва ње за све оно што
сте ура ди ли као за ме ник ко ман -

дан та ка ра у ле
„Ко ша ре“ у нај те -
жим тре ну ци ма за
на шу зе мљу за -
јед но са сво јим
вој ни ци ма из гра -
нич ног ба та љо на.
То је не што на
шта је Ср би ја по -
но сна и што не ће
за бо ра ви ти, због
че га Вам је пред -
сед ник и до де лио Ор ден. Он
иде у пра ве ру ке и за и ста ми је
дра го да у на шим ре до ви ма
има мо та ко хра брог чо ве ка –

ре као је ми ни стар Сте фа но вић,
ко ји је ис та као да је по но сан
што да нас гла сно го во ри мо о
би ци на Ко ша ра ма и ди чи мо се

на шим хе ро ји ма, за раз ли ку од
не ких ра ни јих вре ме на, ре као је
Сте фа но вић.

За став ник Ра до је вић за хва -
лио је пред сед ни ку Ву чи ћу и ми -
ни стру Сте фа но ви ћу на до де -
ље ном од ли ко ва њу, али, ка ко је
ре као, пре све га за то што це не
и по шту ју Бит ку на Ко ша ра ма,
као и жр тву ко ју су да ли они ко -
ји су на Ко ша ра ма по ги ну ли.

- Ово ни је ор ден ко ји сам ја
лич но за слу жио, ово је ор ден
ко ји смо сви за јед но за слу жи ли
у бор би и за и ста ми слим да ће
се ње му об ра до ва ти сви уче -
сни ци бит ке на Ко ша ра ма – ре -
као је за став ник Ра до је вић, ко ји
је као за ме ник ко ман ди ра ка ра -
у ле „Ко ша ре“ са сво јим вој ни ци -
ма био свих 67 да на на по ло жа -
ју од по чет ка до за вр шет ка ове
хе рој ске бит ке.  

Т
е шко је оста ти нем на низ из -
ми шљо ти на о ра ду Вој но ме -
ди цин ске ака де ми је ко је су

без трун ке сра ма из не ли по је ди -
ни ме ди ји. Не ће мо оста ти не ми,
јер вој ни ле ка ри и ме ди цин ско
осо бље ко ји на ВМА сва ко днев но
из га ра ју у бор би за здра вље па -
ци је на та ни чим ни су за слу жи ли
ова ква ома ло ва жа ва ња.  

Ауто ри ма срам них тврд њи да
је вој ска не ка да ужи ва ла по ве ре -
ње у на ро ду и да је одав но оти -
шла низ во ду, те да је та ко и са
ВМА, за ко ју ка жу да је да нас је -
ди но по зна та по про бле ми ма и
скан да ли ма, би нај бо ље би ло да то про ве -
ре у са мом на ро ду. От кри ли би да је Вој ска
и да нас ин сти ту ци ја ко ја ужи ва нај ве ће по -
ве ре ње на шег на ро да, а по ве ре ње па ци је -
на та у ВМА би их истом ја чи ном по ра зи ло у
њи хо вим из ми шљо ти на ма. Ујед но, што се
ти че њи хо вог са го вор ни ка - на вод ног за бри -
ну тог хи рур га са ВМА, чо век мо ра да се за -
пи та ка кав је то вој ни ле кар ко ји твр ди да
„Ср би ја одав но не ма вој ску и да би за то мо -
ра ла хит но да утвр ди че му јој слу жи ВМА“.
На ви кли смо да Вој ска Ср би је ири ти ра сво -
јим по сто ја њем ра зно ра зне, али ов де је већ
пи та ње ка кав сте ви то он да вој ни хи рург са
ВМА.

Ли сте че ка ња, о ко ји ма ови ме ди ји та ко
пом пе зно пи шу, ни су за о би шле ни јед ну
здрав стве ну уста но ву у на шој зе мљи, ни ти
у све ту, па са мим тим ни Вој но ме ди цин ску
ака де ми ју, а ко ја је, што је по је ди ни ма очи -
глед но не до вољ но ја сно, пре све га на ме -
ње на ле че њу вој них оси гу ра ни ка. Њих је да
под се ти мо и „хи рур га“ са мо на те ри то ри ји
Бе о гра да ви ше од 30.000. Уз то, успе ва
ВМА да збри не не са мо све вој не оси гу ра -
ни ке, већ и огро ман број ци вил них оси гу ра -
ни ка и да по мог не сви ма.

Ме ђу тим, нор мал но је да због огром ног
при ти ска за збри ња ва ње нај те жих бо ле сни -
ка при о ри те ти у ле че њу у уста но ви ни воа

ка квог је ВМА сва ка ко не мо гу би ти оп шти
ин тер ни стич ки ам бу лант ни пре гле ди, па се
ли сте че ка ња за основ не пре гле де и пра ве
упра во због то га. И то не са мо у ВМА, већ и
у свим оста лим здрав стве ним уста но ва ма.
При о ри тет у ле че њу на ВМА сва ка ко има ју
хит ни слу ча је ви, тра у мат ске по вре де, вр -
хун ска хи рур ги ја, по пут тран сплан та ци је,
али и ма лиг ни те ти.

Вој но ме ди цин ска ака де ми ја под не ла je и
пре у зе ла ве ли ки део те ре та и у пан де ми ји
ко ви да, од мар та 2020. го ди не до убла жа -
ва ња епи де ми о ло шких ме ра про шлог ме се -
ца, би ла је ско ро не пре кид но у 24-ча сов ном
де жур ству, ка ко за вој не та ко и за ци вил не
оси гу ра ни ке.  

Ко ли ко су зло на мер ни на во ди о Вој но ме -
ди цин ској ака де ми ји да се у њој не ле че ци -
вил ни оси гу ра ни ци го во ри и по да так да је у
2021. го ди ни осим 200.018 вој них и пре гле -
да но 180.362 ци вил на оси гу ра ни ка. Ста ци -
о нар но/бол нич ки је ле че но 5.812 вој них и
18.927 ци вил них оси гу ра ни ка, из ве де но је
19.883 опе ра ци ја и ура ђе но 2.612.076 ла бо -
ра то риј ских ана ли за. У Цен тру за хит ну по -
моћ ВМА, где се и да ље сре дом, али и сва -
ког дру гог да на упу ћу ју нај те жи па ци јен ти
ко је не мо гу или не же ле да бу ду збри ну ти у
ци вил ним здрав стве ним уста но ва ма, а при -
ват на ме ди цин ска прак са не ма про стор не
ни ка дров ске ка па ци те те за ле че ње те жих

обо ље ња код ко јих је ме ђу ди сци пли нар -
ност кључ на за успех, збри ну то је 14.381
вој них и 64.544 ци вил них оси гу ра ни ка, а од
ко јих су нај те жи слу ча је ви оста ја ли на бол -
нич ком ле че њу баш у овој здрав стве ној
уста но ви. То ком пр вих шест ме се ци 2022.
го ди не у Цен тру за хит ну по моћ ВМА пре -
гле да но је 25.921 па ци је на та, а од то га
6.709 вој них оси гу ра ни ка и 19.212 ци вил -
них. Док су на По ли кли ни ци ВМА ура ђе не
79.903 ин тер вен ци је. Све то са свим до вољ -
но го во ри о по ве ре њу гра ђа на ко је ужи ва
ВМА.

Вој но ме ди цин ска ака де ми ја би ла је и
оста ла ра сад ник нај ве ћих и нај бо љих
струч ња ка из сво јих обла сти, ко ји су ка ри је -
ре ши ром све та гра ди ли по но сно се по зи -
ва ју ћи на стаж, спе ци ја ли за ци ју и рад ни од -
нос за сно ван баш у ВМА. Од лив ме ди цин -
ског ка дра ни је за о би шао ни ВМА, као ни
јед ну дру гу здрав стве ну уста но ву не са мо у
на шој зе мљи, али ову уста но ву и да ље чи -
не вр хун ски струч ња ци, по пут про фе со ра
Зо ра на Хај ду ко ви ћа, Ра до ја До де ра, Не на -
да Пе ри ши ћа, То пли це Ле пи ћа, Ран ка Ра и -
че ви ћа, Пре дра га Алек си ћа, Ср бо љу ба
Сто ши ћа, Алек сан дра То ми ћа, Дар ка Мир -
ко ви ћа, Бо шка Ми ле ва и број них дру гих. И
ни смо све до чи ли то ме да ле ка ри њи хо вог
ка ли бра на пу шта ју на шу уста но ву, а по себ -
но не у тре ну ци ма ка да на ви де ло до ла зи
не са мо од нос пре ма про фе си ји ко ју су ода -
бра ли, већ и па три о ти зам. То што се и они,
ко ји су оти шли, и да ље по зи ва ју на ти ту лу
ле ка ра Вој но ме ди цин ске ака де ми је док гра -
де ка ри је ре у при ват ној прак си, до вољ но
го во ри са мо за се бе. Оту жно је ка да он да
го во ре ло ше о њој.  

И ми ће мо на ста ви ти да ула же мо у ВМА,
не са мо у ње но функ ци о ни са ње, већ и раз -
вој. У по след њих го ди ну да на за по сле но је
ви ше сто ти на ле ка ра и дру гих ме ди цин ских
рад ни ка и на то смо по но сни, а у при пре ми
су и про јек ти ка пи тал ног ула га ња у ин фра -
струк ту ру ове вој не уста но ве. И ма шта ра -
зни ду ше бри жни ци из ми шља ли ВМА ће
оста ти вој на бол ни ца, баш као што је то и
би ла од осни ва ња до да нас, а њи ма оста -
вља мо да им се при ви ђа да Ср би ја не ма
вој ску.“

Бри гад ни ге не рал др 
Ра ди во је Ан ђел ко вић

пу ков ник проф. 
др Ми ро слав Ву ко са вље вић

Министар Стефановић уручио 
одликовање хероју са Кошара

ОРДЕН У ПРАВЕ РУКЕ

Заједничко саопштење начелника Управе за војно 
здравство и начелника Војномедицинске академије 

ВМА ОСТАЈЕ ВОЈНА БОЛНИЦА
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Додела социјалне и ху-
манитарне помоћи у јуну

2022. године

ЗА ЛЕТЊИ 
ОПОРАВАК

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

вр шни од бор, на сед ни ци одр жа ној 1.
ју ла 2022. го ди не, раз мо трио је зах те -
ве до ста вље не у ју ну 2022. го ди не и
до нео од лу ке о до де ли јед но крат не со -
ци јал не и ху ма ни тар не по мо ћи:

А) Ма те ри јал но ста ње
На осно ву чла на 5.а у ве зи са чла ном
4. став 1. тач ка 1. Пра вил ни ка
ОпОр Бач ка То по ла НБ: 34.000 по чла -
ну12.475,00ди на ра;
ОпОр Зре ња нин МП: 34.000 по чла -
ну9.805,96ди на ра;
ОпОр Вра ње МД: 32.000 по чла -
ну10.495,00ди на ра;
ОпОр Ниш МН: 32.000 по чла ну
13.923,33ди на ра;
ОпОр Сме де ре во СЉ: 34.000,00 – по
чла ну15.485,20ди на ра;
ОпОр Пан че во ЈЖ: 32.000,00 – по
чла ну10.643,81ди на ра;
Б) Здрав стве но збри ња ва ње
На осно ву чла на 5. а у ве зи са чла ном
4. став 1. тач ка 2. и чла на 3. став 2.
Пра вил ни ка, без огра ни че ња по из др -
жа ва ном чла ну.
ОпОр Кра ље во СВ: 15.000
ОпОр Пан че во ВС: 20.000
ОпОр Кра ље во МТ: 20.000
ОпОр Зре ња нин МЈ: 25.000
ОпОр За је чар УИ: 25.000
ОпОр Но ви Сад ПМ: 25.000
ОпОр Ниш ЦР: 25.000
ОпОр Кра ље во ТЗ: 25.000
ОпОр Ниш ЂС: 25.000
ОпОр Ниш ВС: 10.000
ОпОр Во ждо вац СМ: 25.000
ОпОр Сме де рев ска Па лан ка ПМ:
10.000
ОпОр Срем ска Ми тро ви ца БС: 10.000
ОпОр Алек си нац МС: 10.000
ОпОр Зе мун СВ: 20.000
ОпОр Ша бац КР: 15.000
ОпОр Обре но вац НР: 10.000

Нов ча на сред ства су упла ће на на
те ку ће ра чу не 6. ју ла 2022. го ди не.
Зах те ви ко ји бу ду до ста вље ни од 1. ју -
ла до 31. ју ла 2022. го ди не, и ко ји ни су
ре ше ни а до ста вље ни су, би ће ре ша -
ва ни по чет ком ав гу ста 2022. го ди не.

Из вр шни од бор

Ниш

ПОНОСНИ НА ХЕРОЈЕ

У
Ни шу је, на Бу ле ва ру хе ро ја са Ко ша ра, 14. ју на обе ле жен да тум за вр шет ка чу ве не
бит ке. Тој све ча но сти при су ство вао је пот пред сед ник ГрОд УВПС Ниш Не бој ша Жив -
ко вић.

По сле те шких бор би ко је су тра ја ле од 9. апри ла до 14. ју на 1999.го ди не, за хва љу ју ћи
над људ ским на по ри ма при пад ни ка ВЈ, из во је ва на је ве ли чан стве на по бе да. На ше сна ге
су пре тр пе ле ве ли ке гу бит ке у људ ству, по ги ну ло је 108 при пад ни ка Вој ске, а бит ка је
озна че на као јед на од нај те жих и нај зна чај ни јих у исто ри ји ра то ва ња срп ске вој ске. 

У знак се ћа ња на хе рој ску бит ку на ших вој ни ка и ста ре ши на, сни мљен је до ку мен тар ни
филм ,,Рат не при че са Ко ша ра’’, игра ни филм ,,Ко ша ре’’, у Ни шу је по диг нут спо ме ник, а
је дан бу ле вар но си име по тим ди вју на ци ма - Бу ле вар хе ро ја са Ко ша ра.                  З. Ј. 

Н
а по зив управ ни ка Вој не бол ни це Ниш,
пу ков ни ка др сци мед. Вељ ка Ми ли ћа
16. ма ја одр жан је са ста нак са но во и за -

бра ним пред сед ни ком УВПС Ниш Зо ра ном
Ја шо ви ћем и пред сед ни ком Ко ми си је за
здрав ство УВПС Ниш Ви то ми ром Пан чи ћем.

Управ ник Вој не бол ни це де таљ но је са го -
вор ни ке оба ве стио о број ним ак тив но сти ма
те уста но ве.

Ра ни ја прак са је би ла да до ова квих су сре -
та до ла зи ло два до три пу та го ди шње, што
се по ка за ло ве о ма ко ри сним за обо стра но
успе шну са рад њу, а по себ но за пру жа ње
здрав стве них услу га ко ри сни ци ма вој них
пен зи ја. Ме ђу тим, због епи де ми је ко ро не, ви -
ше од две го ди не, ова квих су сре та ни је би -
ло.

Што се ка дров ске по пу не ти че, из нет је по -
да так да не до ста ју два ле ка ра оп ште прак се
и два ле ка ра спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци не.
Ка да је о хит ној слу жби реч и кућ ној не зи, те
ор га ни за циј ске це ли не ра де сва ко га да на до
14,30 ча со ва. Ка сни је ту функ ци ју оба вља
ци вил на хит на слу жба, што се по ка за ло као
не до вољ но јер при о ри тет има ју ци вил ни оси -
гу ра ни ци. Ко вид ам бу лан та, ка ко је ре че но,
на ста вља са ра дом.

По се бан про блем за да је не до ста так уро -
ло га ко јих на ,,тр жи шту ра да“ не ма, а број
уро ло шких па ци је на та је све ве ћи. Управ ник
Вој не бол ни це Ниш је ре као да по ку ша ва
овај про блем ре ши та ко што ће вој но здрав -
ство са пен зи о ни са ним уро ло зи ма скла па ти
уго во ре о при вре ме но-по вре ме ним по сло ви -
ма.

Шест сто ма то ло га оп слу жу ју са мо три тех -
ни ча ра, што оте жа ва рад сто ма то ло шке слу -
жбе. Ве о ма оте жан рад је и на не у роп си хи ја -
три ји, јер су три не у роп си хи ја тра оти шла у
пен зи ју, а оста ла су са мо два. У по ступ ку је
при јем два не у роп си хи ја тра из гра ђан ства.

Не до ста је и со ци јал ни рад ник, ко ји због
ад ми ни стра тив ног про пу ста не мо же би ти
при мљен, јер је на то рад но ме сто по ста ље -
но ли це дру ге спе ци јал но сти. Та ко ђе не до -
ста је и ве ли ки број по моћ ног осо бља (сер ви -
ра, хи ги је ни ча ра и др). Ра ни је је би ло 35 хи -
ги је ни ча ра, а по но вој фор ма ци ји је пред ви -
ђе но са мо 15, што је не до вољ но.

Као по се бан про блем је на ве ден при мер
да већ три го ди не ни је скло пљен уго вор са
РЗ ЗО, ни ти уго вор са ин сти ту ци јом ко ја про -
да је слу шне апа ра те, али је у то ку ре ша ва -
ње про бле ма за из да ва ње слу шних апа ра та.
Ре че но је да ова кав уго вор са РЗ ЗО не ће би -
ти скло пљен до кра ја го ди не.

Због не мо гућ но сти да се ци вил ни оси гу ра -
ни ци хо спи тал но ле че у Вој ној бол ни ци, по -
стељ ни ка па ци те ти су ис ко ри шће ни са мо
око 30%.

Вој но здрав ство не ма скло пљен уго вор за
ко ри шће ње ба роко мо ре, те па ци јен ти из Ни -
ша мо ра ју да иду на ВМА, где се ду го че ка.
Број не при мед бе вој них оси гу ра ни ка су на
дво ме сеч но про пи си ва ње те ра пи је док се за
ци ви ле то чи ни на шест ме се ци.

Вој не апо те ке ни су до бро снаб де ве не ле -
ко ви ма. Због не до стат ка ме ди ка ме на та ско -
ро по ло ви на ре це па та се ове ра ва, ка ко би
па ци јен ти мо гли да на ба ве лек у ци вил ним

апо те ка ма, што је не ис пла ти во. 
У то ку је на бав ка ске не ра и од ре ђе ног

бро ја ди јаг но стич ких уре ђа ја и апа ра та, ко ји
зах те ва ју до пун ску обу ку за упо тре бу.

По пу на са ни тет ским во зи ли ма је крај ње
не по вољ на, та ко да до ВМА са мо јед но во -
зи ло мо же пре во зи ти па ци јен те, а оста ла су
на ис те ку ре сур са.

Пред у зе те су ме ре да се у то ку ове го ди -
не уве де елек трон ска об ра да до ку ме на та
па ци је на та, као и уво ђе ње е-ре це па та, што
је у ци вил ном здрав ству одав но ура ђе но

. З. Ја шо вић

Састанак представника Гр.Орг. УВПС са управником
Војне болнице Ниш

ПРОБЛЕМИ КАДРОВСКЕ ПРИРОДЕ 



У
Све ча ној са ли До ма Вој ске Ср би је
у Бе о гра ду 10. ју на одр жа на је сед -
ни ца из бор не Скуп шти не УВПС ко -

јој су при су ство ва ли пред став ни ци оп -
штин ских и град ских од бо ра Удру же -
ња вој них пен зи о не ра Ср би је из свих
кра је ва Ср би је. Ме ђу мно го број ним
го сти ма био је и др жав ни се кре тар у
ми ни стар ству од бра не Алек сан дар
Жив ко вић. Сед ни ци Скуп шти не при су -
ству је је 78 де ле га та од 79, па је мо -
гла пу но прав но да од лу чу је.

Скуп је отво рио и го сте по здра вио
пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га -
њац. Ра дом сед ни це ру ко во ди ло је
рад но пред сед ни штво са ста ва Мар ко
Не го ва но вић, пред сед ник и чла но ви
Зо ран Ја шо вић, Ибра Ма њи ка, Жи ван
Мар ко вић и Љу бо мир Дра га њац.

На сед ни ци је ана ли зи ран рад Удру -
же ња у по след ње че ти ри го ди не и
тра си ра ни за да ци за на ред ни пе ри од. 

Рад Скуп шти не по здра ви ли су го -
сти. Др жав ни се кре тар у Ми ни стар -
ству од бра не Алек сан дар Жив ко вић

ре дов но пра ти ак тив но сти УВПС и по -
др жа ва рад ор га ни за ци је. Он је, из ме -
ђу оста лог, ре као: ,,У име ми ни стра
од бра не др Не бој ше Сте фа но ви ћа по -
здра вљам вас и за хва љу јем на све му
што сте да ли си сте му од бра не, док
сте би ли у ак тив ној слу жби. Има ли
смо шта да на у чи мо од вас. За хва љу -
јем вам и на по стиг ну тим ре зул та ти ма
у овом пе ри о ду. Ми да је мо по др шку
ва шим ак тив но сти ма. Код нас по сто ји
во ља за ре ша ва ње ва ших про бле ма“.

На за јед нич ком за дат ку
Пред став ник Клу ба ге не ра ла и ад -

ми ра ла Ср би је ге не рал у пен зи ји Са -
во Со ка но вић је по здра вио скуп у име
тог удру же ња и по же лео успе шан рад.
Под се тио је да УВПС и Клуб има ју око
80 од сто за јед нич ких за да та ка. Вој ним
пен зи о не ри ма је по же лео лич ну и по -
ро дич ну сре ћу.

Пред сед ник Удру же ња вој них пен -
зи о не ра у Ре пу бли ци Срп ској Ра де Ву -
ко вић та ко ђе је по здра вио при сут не и
Скуп шти ни за же лео успе шан рад. За -

хва лио је пред сед ни ку УВПС на по мо -
ћи ко ју пру жа Удру же њу вој них пен зи -
о не ра Ре пу бли ке Срп ске. 

,,Ус по ста ви ли смо успе шну са рад њу
са удру же њи ма УВПС у По жа рев цу и
Но вом Са ду па се за хва љу јем ко ле га -
ма Стра хи ни ћу и Оре љу. Би ли су на -
ши го сти у Ба ња Лу ци, а има ли смо
част да је са на ма био и гра до на чел -
ник пре сто ни це Ре пу бли ке Срп ске.
Има мо до бру са рад њу и са удру же њи -
ма у Ва ље ву и Кра ље ву. Ми смо при -
дру же ни чла но ви ва шег удру же ња и
има мо свог де ле га та на Скуп шти ни и
за то вам се за хва љу је мо“, ре као је Ву -
ко вић.

О ра ду Удру же ња у по след ње че ти -
ри го ди не из ве штај је под нео пред сед -
ник Љу бо мир Дра га њац. 

,,Удру же ње по сто ји и де лу је 29 го ди -
на и фор ми ра но је у вре ме хи пе рин -
фла ци је и нај ве ће еко ном ске кри зе.
Оп ста ло је у агре си ји НА ТО-а на СРЈ
и пре жи ве ло не чу ве не и не ви ђе не
санк ци је ко је су уве ле УН на шој др жа -
ви. УВПС је про ме ни ло три др жа ве:
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Одржана седница Скупштине УВПС

ПОДРШКА ИЗАБРАНОМ
РУКОВОДСТВУ

Изборна седница протекла је у анализи постигнућа у последње четири године, које је
значајније пореметила пандемија коронавируса. Једна од једнодушних опредељења
војнопензионерске популације јесте општи консензус да се пензијско и инвалидско
осигурање врати под окриље Фонда за социјално осигурање војних осигураника. 

За председника УВПС поново је изабран Љубомир Драгањац.



СРЈ, Ср би ју и Цр ну Го ру а са да де лу је
у Ср би ји.

Хи пе рин фла ци ја је до ве ла вој но -
пен зи о нер ску по пу ла ци ју, као и ве ћи -
ну гра ђа на, на ни во пре жи вља ва ња.
Си ту а ци ју је зна чај но оте жа ло по вла -
че ње је ди ни ца и чла но ва по ро ди ца из
Сло ве ни је, Хр ват ске, Бо сне и Хер це -
го ви не и Ма ке до ни је и њи хов сме штај
у не у слов не објек те. Хи пе рин фла ци ја
је пот пу но обез вре ди ла нов ча на при -
ма ња, а ако на дан при ма ња ни су би -
ла утро ше на, већ су тра су би ла пот пу -
но обез вре ђе на.

Вој ни пен зи о не ри ко ји ма су по ро ди -
це оста ле у от це пље ним ре пу бли ка ма
то ста ње су ве о ма те шко под но си ли
јер у СРЈ мно го то га ни је мо гло да се
обез бе ди. Це ло куп на вој но пен зи о нер -
ска по пу ла ци ја сто ич ки је под но си ла
све те шко ће ко је су на ста ле хи пе рин -
фла ци јом не чу ве ним санк ци ја ма и
рат ним су ко би ма у Хр ват ској и Бо сни
и Хер це го ви ни и пот пу но су би ли
опре де ље ни за свој на род и др жа ву.
Број ни су при ме ри до бро вољ ног ја -
вља ња у рат не је ди ни це ка ко би сво -
јим зна њем и ис ку ством до при не ли
успе шном из вр ша ва њу за да та ка.

Рад у усло ви ма 
пан де ми је
Сло же на дру штве но-еко ном ска си -

ту а ци ја, број ни про бле ми ко је су вој ни
пен зи о не ри има ли на мет ну ла је по -
тре бу фор ми ра ња удру же ња ко је ће
им пру жи ти по моћ у оства ри ва њу пра -
ва из обла сти: пен зиј ског и ин ва лид -
ског оси гу ра ња, здрав стве ног и со ци -
јал ног оси гу ра ња, стам бе ног обез бе -
ђе ња, побољшaња ста ту сног и ма те -
ри јал ног по ло жа ја у оства ри ва њу пра -
ва из обла сти ПИО и здрав стве ног
оси гу ра ња и со ци јал не за шти те“, ка -
зао је Дра га њац.

Пред сед ник је ис та као да су на ве де -
не обла сти би ле и оста ле де ло круг де -
ло ва ња УВПС уз број не спе ци фич но -
сти иза зва не про гла ша ва њем ван ред -
ног ста ња у зе мљи због епи де ми је ко -
ро на ви ру сом. Пот пу на изо ла ци ја осо -
ба ста ри јих од 65 го ди на па ра ли са ла
је ак тив но сти ме сних, оп штин ских,
град ских од бо ра као и ИзОд, ГлОд и
пред сед ни ка УВПС. Свим оп штин ским
и град ским ор га ни за ци ја ма на ло же но
је да се при др жа ва ју ме ра ко је је про -
пи са ла др жа ва и да се сви кон так ти
одр жа ва ју пу тем те ле фо на и имеј ло -
ва.

,,Ин тер на те ле фон ска мре жа од и -
гра ла је зна чај ну уло гу у оства ри ва њу
ко му ни ка ци ја уну тар ор га ни за ци је.
Пу тем те ле фо на под но ше ни су из ве -
шта ји, по ста вља на пи та ња, де ље ни
са ве ти, да ва не ин струк ци је за рад.

Сајт УВПС пре у зео је ин фор ма тив -
ну уло гу јер су го то во сва ко днев но об -
ја вљи ва не ин фор ма ци је и упу ћи ва ни
са ве ти за ре ша ва ње про бле ма. До
пре стан ка ван ред ног ста ња об ја вљен
је 51 при лог, што је де сет пу та ви ше у
од но су на ре дов но ста ње. Сајт УВПС
у вре ме епи де ми је ко ро не имао је не -
за ме њи ву уло гу у ин фор ми са њу члан -
ства оп штин ских и град ских ор га ни за -
ци ја. Ан га жо ва ње Удру же ња за вре ме
епи де ми је зах те ва по себ ну ана ли зу
на јед ној од пред сто је ћих сед ни ца

ГлОд УВПС.
Про ме на на чи на ускла ђи ва ња вој -

них пен зи ја до ве ла је до ве ли ког сма -
ње ња пен зи ја у од но су на пла те про -
фе си о нал них вој них ли ца и са да се
пен зи је кре ћу од 55-60% у од но су на
пла те про фе си о нал них ли ца.

Це ло куп на си ту а ци ја око вој них пен -
зи ја ве о ма је по гор ша на од ка да је до -
нет за кон да се вој не пен зи је ускла ђу -
ју на исти на чин као и ци вил не пен зи -
је. За по че ли смо раз го во ре са пред -
став ни ци ма МО и ГШ о по др жа ва њу
на ше ини ци ја ти ве да се пен зи је по но -
во ускла ђу ју са пла та ма про фе си о -
нал них ли ца. Ин си сти ра мо на вра ћа -
њу пен зиј ског оси гу ра ња вој них ли ца
у Фонд за СО ВО. При мет но је за о ста -
ја ње пен зи ја у од но су на пла те про фе -
си о нал них ли ца. Про шле го ди не пла -
те про фе си о нал них ли ца су по ве ћа не
три пу та а пен зи је су ускла ђе не са мо
јед ном. Ка ко прав да ти чи ње ни цу да
ак тив ни за став ник пр ве кла се има ве -
ћу пла ту од из но са пен зи је јед ног пу -
ков ни ка. По сто је огром не раз ли ке у
из но си ма пен зи ја за ли ца истих еле -
ме на та са мо у раз ли чи то вре ме пен -
зи о ни са них. Та раз ли ка је код не ких
чи но ва и до 30.000 ди на ра, на гла сио
је пред сед ник.

Вра ћа ње за ки ну тог де ла пен зи ја од
2014. до 2018. го ди не је на ду гач ком
шта пу, на вео је Дра га њац уз кон ста та -
ци ју да су по кре ну те и број не ту жбе а
не ке су сти гле и до Стра збу ра. Оче ку -
је се од лу ка Европ ског су да за људ ска
пра ва, чи је до но ше ње по не кад тра је
ско ро пет го ди на.

Елек трон ски 
ре цеп ти иду ће го ди не
,,Вој но здрав ство не ис пу ња ва оче -

ки ва ња ко ри сни ка здрав стве них услу -
га и оп шта је оце на да
оно за о ста је за ци вил -
ним.

Ви рус ко ро на по гор -
шао је здра вље вој них
оси гу ра ни ка и са да се
су о ча ва мо са пост ко вид
ком пли ка ци ја ма. Би ли
би не пра вед ни ако овом
при ли ком не би ода ли
при зна ње вој ном здрав -
ству за све што је учи -
ни ло у бор би за тим ви -
ру сом.

Пре ла зак на елек -
трон ске ре цеп те мо же
се оче ки ва ти до кра ја
мар та 2023.го ди не.

Стам бе на си ту а ци ја
се ни је зна чај ни је про -
ме ни ла на бо ље. Фа во -
ри за ци ја про фе си о нал -
них при пад ни ка ВС у од -
но су на вој не пен зи о не -
ре до ве ла је до то га да
не ма ли број пен зи о не -
ра че ка на стан ду же од
30 го ди на. Удру же ње
вој них пен зи о не ра је
про тив до де ле ста но ва
пу тем ,бр зих пр сти ју’. На и ме, тим по -
ступ ком се гру бо ру ши си стем ран ги -
ра ња при ли ком до де ле ста но ва, ко ји
је гра ђен и до гра ђи ван у по след њих
не ко ли ко де це ни ја. Све је ви ше слу -

ча је ва да ак тив ни пот по руч ник као са -
мац до би је тро со бан стан, а да ви шеч -
ла не по ро ди це офи ци ра и под о фи ци -
ра у пен зи ји ко ји су, из ме ђу оста лог и
ра то ва ли не ко ли ко го ди на, шти те ћи
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КО СУ ЧЛА НО ВИ 
ГЛАВ НОГ ОД БО РА

Оп штин ске – град ске ор га ни за -
ци је су за чла но ве Глав ног од бо ра
Скуп шти не УВПС пред ло жи ле, а
Скуп шти на их иза бра ла, Бо жи да -
ра Ба би ћа, Си ме о на Ту ма но ва и
Ко сту Но ва ко ви ћа из ОпОрг УВПС
Но ви Бе о град; Слав ка До ше но ви -
ћа из ОпОрг Зе мун; Вла да на Ма то -
ви ћа из ОпОрг Ра ко ви ца; До бри во -
ја Ди ми три је ви ћа из ОпОрг Во ждо -
вац – Сав ски Ве нац; Мар ка Не го -
ва но ви ћа из ОпОрг Вра чар; Ми ло -
ра да Оре ља из ГрОрг Но ви Сад;
Ми ла на Са ви ћа из ГрОрг Кра гу је -
вац; Ђур ђа Рад ма нов ца из ГрОрг
УВПС Кру ше вац; Дра го сла ва Гру -
ји ћа из ОпОрг Сме де рев ска Па -
лан ка; Дра га на Пе тро ви ћа из
ГрОрг УВПС Пи рот; Зо ра на Ја шо -
ви ћа из ГрОрг Ниш; Зо ра на Лу бу ру
из ГрОрг Вра ње; Ра до сла ва Ми ло -
ше ви ћа из ОпОрг Про ку пље; Ра до -
ја То ма ше ви ћа из ГрОрг Кра ље во;
Рат ка Ђор ђе ви ћа из ГрОрг Ужи це;
Ми ра Ра ди ћа из ГрОрг Ва ље во;
Си ни шу Ве си ћа из ГрОрг Су бо ти -
ца; Све ти сла ва Пе тро ви ћа из
ГрОрг Срем ска Ми тро ви ца и Жи -
ва на Мар ко ви ћа из ГрОрг Пан че во

За чла но ве Над зор ног 
од бо ра Скуп шти не УВПС 

иза бра ни су:
Ми ле Глу мац (пред сед ник), Ве -

сел ко Пла зан чић (за ме ник), Љи -
ља на Стој ко вић (члан), Го ран Ла -
бан (члан) и Ђор ђе Мар ко вић
(члан). 

Готово све одлуке донете су једногласно
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не јач и те ри то ри ју, и да ље жи ве ме -
мљи вим по дру ми ма.

Уко ли ко оста не на сна зи по сту пак
,бр зих пр сти ју’ тре ба раз мо три ти мо -
гућ ност да от пла ту ста но ва за вој не
пен зи о не ре пре у зму њи хо ва де ца,
што би би ло про пра ће но од го ва ра ју -
ћом суд ско-ад ми ни стра тив ном про це -
ду ром.

На мно гим ску по ви ма вој них пен зи -
о не ра по тен ци ра на је по тре ба да се у
окви ру си сте ма од бра не фор ми ра ју
ге рон то ло шки цен три. Пре пан де ми је
би ла је пла ни ра на из град ња ге рон то -
ло шког цен тра на про сто ру Ка ра бур -
ме, где се са да на ла зи ко вид бол ни ца.
Оче ку ју се да се по пре стан ку ши ре -
ња ви ру са ко ро на при сту пи фи на ли -
за ци ји фор ми ра ња та квог цен тра. По -
тре ба је да слич ни цен три бу ду фор -
ми ра ни у Ни шу и Но вом Са ду. Ти ме ће
би ти ис пу ње но опре де ље ње Ми ни -
стар ства од бра не да тај си стем во ди
бри гу о свом ка дру од тре нут ка сту па -
ња на шко ло ва ње, пре ко де це ни ја вој -
не слу жбе, до по след њих тре ну та ка
жи во та.

На ро чи то до бри ре зул та ти по стиг -
ну ти су у обла сти со ци јал не и ху ма ни -
тар не по мо ћи чла но ви ма чи ја су ни ска
при ма ња, а има ју ви шеч ла не по ро ди -
це. По то ме се на ше удру же ње раз ли -
ку је од мно гих дру гих. То је на ша нај -
ве ћа ди ка, а ре зул тат је че лич ног дру -
гар ства ко је је вла да ло у вој ним ко лек -
ти ви ма и из гра ђе ном ста ву бри ге о
љу ди ма и опре де ље ња да сво јим ко -
ле га ма тре ба по мо ћи да пре бро де ма -
те ри јал не не да ће.

Ве ћи ну ор га ни за ци ја му чи не до ста -
так про сто ра за рад. Уз све по ку ша је
УВПС да по сред ством МО до ђе до од -
ре ђе ног бро ја про сто ри ја, до са да ни -
су учи ње ни зна чај ни ји по ма ци. Јед но
од ре ше ња је и са рад ња са ци вил ном
ор га ни за ци јом пен зи о не ра. 

Те жи шта де ло ва ња
У на сту па ју ћем из бор ном ман да ту

ор га ни Удру же ња те жи ште де ло ва ња
тре ба да усме ре на: (1) Вра ћа ње пен -
зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња у над -
ле жност Фон да за со ци јал но оси гу ра -
ње вој них оси гу ра ни ка и ни ве ли са ње
са да шњих пен зи је у скла ду са За ко -
ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси -
гу ра њу; (2) До но ше ње За ко на о здрав -
стве ној за шти ти и здрав стве ном оси -

гу ра њу вој них оси гу ра ни ка ко јим се не
ума њу ју до са да шња пра ва; (3) Учла -
ње њу но во пен зи о ни са них офи ци ра и
под о фи ци ра, а по себ но по ро дич них
пен зи о не ра; (4) Из ра ди по себ не сту -
ди је о ра ду ор га на Удру же ња у ван -
ред ним си ту а ци ја ма са те жи штем на
пан де ми ју ви ру са ко ро на; (5) Ор га ни -
зо ва ње со ци јал не и ху ма ни тар не по -
мо ћи на свим ни во и ма удру же ња, у
скла ду са рас по ло жи вим сред стви ма
и ка па ци те ти ма; (6) До но ше ње про пи -
са да от пла ту ста но ва за вој не пен зи -
о не ре мо гу да пре у зму њи хо ва де ца.

Удру же ње ће те жи ште де ло ва ња
усме ри ти пре ма љу ди ма, пру жа ће им
све вр сте по мо ћи и по др шке у оста ри -
ва њу за ки ну тих пра ва. Же ља нам је
да има мо за до вољ не вој не пен зи о не -
ре, ко ји су де це ни ја ма ра да и ра то ва -
ња то и за слу жи ли“, тим ре чи ма је за -
вр шио из ла га ње Љу бо мир Дра га њац.

Усле ди ле су ди ску си је по под не тим
из ве шта ји ма.

Бо жи дар Ба бић је на вео да су ор га -
ни УВПС би ли успе шни. За ло жио се
за све стра ну ана ли зу до са да шњег ра -
да УВПС, из че га би се за кљу чи ло ка -
ко да ље. Иду ће го ди не пред сто ји обе -
ле жа ва ње 30 го ди на ра да и де ло ва ња
УВПС. 

,,Број не окол но сти, а и број чла но ва
УВПС су се про ме ни ли. И Ста тут је по -
треб но ме ња ти. Тре ба од ре ди ти за -
дат ке шта и ка ко ура ди ти. Оно што је
би ло у над ле жно сти Оп штин ског од -
бо ра УВПС Но ви Бе о град је ура ђе но.
Тре ба до ћи до но вих ре ше ња. По треб -
но је да Скуп шти на усво ји ак тив но сти
за рад по овом пи та њу“, ре као је Ба -
бић.

Из вр шном од бо ру Глав ног од бо ра
УВПС за хва лио је Рат ко Ђор ђе вић из
Ужи ца. Из нео је чи ње ни цу да је ор га -
ни за ци ја у том кра ју сни ми ла со ци јал -
ни ста тус чла но ва. За ло жио се да пен -
зи је тре ба вра ти ти у си стем Фон да за
СО ВО. Из ра зио је не за до вољ ство што
пен зи је зна чај ни је за о ста ју за пла та -
ма ак тив них вој них ли ца.

По здра вља ју ћи де ле га те Ми лан Са -
вић из Кра гу јев ца ис та као је по тре бу
за об но вом члан ства. По жа лио се у
име та мо шњих вој них пен зи о не ра да
је те шко за ка за ти пре гле де на ВМА.
Из нео је и став о ве ћем ан га жо ва њу
Удру же ња за по бољ ша ње лич ног
стан дар да вој них пен зи о не ра. Из нео
је по тре бу да Удру же ње да овла шће -

ње ор га ни за ци ја ма да мо гу да скла па -
ју уго во ре од зна ча ја за чла но ве.

Иван Ми ло шев из Ни ша го во рио је
о по тре би да се до не се од лу ка шта
да ље. На вео је да вој ни пен зи о не ри
ни су за до вољ ни здрав стве ним обез -
бе ђе њем. За ло жио се за фор ми ра ње
Ге рон то ло шког цен тра у Ни шу и да за
то има про сто ра ко ји ни су у функ ци ји,
по пут згра де Ре грут ног цен тра или
бив шег Вој ног за тво ра. На по ме нуо је
да тре ба ра ди ти на ими џу УВПС.

Сво ју ди ску си ју о ви ђе њу ор га ни за -
ци је УВПС и пред ло зи ма за уна пре ђе -
ње прак се, при ло жио је Ми лан Кал чић
из но во бе о град ске ор га ни за ци је.

Иза бран и Из вр шни 
од бор ГО УВПС
За пред сед ни ка УВПС по но во је

иза бран Љу бо мир Дра га њац. Скуп -
шти на је иза бра ла Глав ни од бор, а
Глав ни од бор, на пр вој сед ни ци ор га -
ни зо ва ној по сле за вр шет ка сед ни це
Скуп шти не, Из вр шни од бор Глав ног
од бо ра УВПС. Пот пред сед ник ни је
иза бран јер је до са да шња прак са би -
ла да се на ову ду жност би ра прав ник.
С об зи ром на то да ни је про на ђе на од -
го ва ра ју ћа лич ност Скуп шти на УВПС
је јед но гла сно усво ји ла пред лог да се
не би ра пот пред сед ник УВПС, а да се
из бор из вр ши до пи сним пу тем или на
сле де ћој Скуп шти ни УВПС. 

На кра ју сед ни це де ле га ти ма и го -
сти ма се обра тио пред сед ник УВПС
Љу бо мир Дра га њац: 

,,По што ва ни де ле га ти Скуп шти не,
По што ва ни вој ни пен зи о не ри, за хва -
љу јем на ука за ном по ве ре њу ко је нас
оба ве зу је да се мак си мал но ан га жу је -
мо на оства ри ва њу про грам ских ци -
ље ва и за да та ка и ак тив но сти ко је
смо да нас усво ји ли. Ва ма, и свим оп -
штин ским и град ским ор га ни за ци ја ма
за хва љу јем на ис по ље ном је дин ству
ко је је га ран ци ја успе шног ра да. Сви -
ма же лим до бро здра вље и да се што
ви ше дру жи мо и ме ђу соб но по ма же -
мо“.

За пред сед ни ка Из вр шног од бо ра
ГО УВПС, на сед ни ци Глав ног од бо ра
ко ја је усле ди ла од мах по сле Скуп -
шти не УВПС, иза бран је Зо ран Вуч ко -
вић, за пот пред сед ни ка Сло бо дан Пе -
јо вић, а за чла но ве Осто ја По по вић и
Сла во љуб Ста ле то вић. 

З. Пе шић

ДОГАЂАЈИ

Делегати су с пажњом пратили излагање председника УВПС Љубомира Драгањца
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Све ча ној са ли
До ма Вој ске Ср -
би је у Бе о гра ду

14. ју на одр жа на је
све ча на сед ни ца Скуп -
шти не Клу ба ге не ра ла
и ад ми ра ла Ср би је.
Том ску пу су при су -
ство ва ли ге не ра ли и
ад ми ра ли чла но ви
Клу ба и пред став ни ци
Ми ни стар ства од бра -
не и Вој ске Ср би је. На
сед ни ци су уру че на
при зна ња у ви ду ме да -
ља и за хвал ни це за -
слу жним чла но ви ма,
са рад ни ци ма и при ја -
те љи ма Клу ба. 

Све ча ну сед ни цу
Скуп шти не Клу ба отво -
рио је пред сед ник ге не -
рал-пот пу ков ник у пен зи ји Ми ло мир Ми ла -
ди но вић, ко ји је по здра вља ју ћи при сут не
ре као:

,,Ни је про шло мно го вре ме на од ре дов -
не сед ни це Скуп шти не, ка да смо ана ли зи -
ра ли рад и до не ли за кључ ке за да ље де -
ло ва ње. Иако је од та да про шло ре ла тив -
но ма ло вре ме на, де си ли су се зна чај ни
до га ђа ји за ко је це ни мо да ће има ти ве ли -
ки ути цај у на ред ном пе ри о ду. То су из бо -
ри у на шој зе мљи и Спе ци јал на опе ра ци ја
вој ске Ру ске Фе де ра ци је у Укра ји ни. О то -
ме не ћу да го во рим, јер ве ли ки број на ших
чла но ва уче ство вао је у ТВ еми си ја ма по -
све ће ним тим до га ђа ји ма и то до ста успе -
шно.

По кре ну ли смо ини ци ја ти ву за по ди за -
ње спо ме ни ка вој ни ку Сто ја ну Мир ко ви ћу,

ко ји je са хе ро јем, ма јо ром Те пи ћем, по ги -
нуо у скла ди шту му ни ци је у Бе де ни ку код
Бје ло ва ра. Од лу ка да оста не са сво јим
ста ре ши ном рав на је оној ма јо ра Ми ла на
Те пи ћа да скла ди ште диг не у ва здух, јер
je мо гао да иза ђе из скла ди шта и спа се
свој жи вот. За кле тва ко ју је као вој ник дао,
би ла је ја ча од све га. 

Пред лог је до ста вљен Ми ни стар ству од -
бра не, Ми ни стар ству за рад за по шља ва -
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња и Скуп -
шти ни гра да Бе о гра да.

По кре ну та је ини ци ја ти ва пре ма удру же -
њи ма бив ших при пад ни ка на ше вој ске да
за јед нич ки и уса гла ше но де лу је мо, ка да су
у пи та њу пра ва и њи хо ве по тре бе (за по -
шља ва ње чла но ва по ро ди ца, ле че ње, до -
де ла ста но ва и уса гла ша ва ње пен зи је са

за ко ном), јер на жа лост сви вој ни пен зи о -
не ри ни су и чла но ви Удру же ња вој них пен -
зи о не ра Ср би је.

Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње бо -
рач ка и со ци јал на пи та ња до де ли ло је
Клу бу сред ста ва за из ра ду Про јек та „Рас -
пад Ју го сла ви је и стра да ње Срп ског на ро -
да“.У на ред на че ти ри ме се ца тре ба да бу -
де за вр шен рад. 

Ре дов но уче ству је мо на обе ле жа ва њу
зна чај них до га ђа ја из исто ри је Ср би је.
Обе ле жи ли смо го ди шњи цу агре си је НА -
ТО-а на на шу зе мљу по ла га њем ве на ца на
спо мен-обе леж ја. 

Са рад ња са Ми ни стар ством од бра не и
Ми ни стар ством за рад за по шља ва ње бо -
рач ка и со ци јал на пи та ња je до бра, уз обо -
стра но ува жа ва ње, по др шку и за хвал ност. 

Одр жа ва мо до бру са рад њу у окви ру Ме -
ђу на род не кон фе рен ци је ге не ра ла и офи -
ци ра у ре зер ви и пен зи ји. Има мо до бре од -
но се са де лом иза сла ни ка стра них ар ми ја
у на шој зе мљи. Же ли мо да та са рад ња бу -
де са иза сла ни ци ма свих ар ми ја, али не ки
по ста вља ју зах те ве под ко јим усло ви ма би
хте ли да са ра ђу је мо“.

Ин тен зив но је Клуб ан га жо ван на од мр -
зва њу слу же ња вој ног ро ка. На и ла зи  се
на раз у ме ва ње ве ћи не ме ди ја и са го вор -
ни ка што je, чи ни се, уро ди ло пло дом. Као
што je по зна то и пред сед ник Ср би је Алек -
сан дар Ву чић са гла сан је са том иде јом.

,,У скла ду са од лу ком Скуп шти не Клу ба,
дру жи мо се тре ћег че тврт ка у ме се цу, што
се по ка за ло као по треб на ак тив ност.

Сма тра мо да на до сто јан ствен на чин за -
сту па мо на ше ин те ре се и да Клуб по шту је
Ста тут и од лу ке Скуп шти не, да смо не -
стра нач ко, стру ков но удру же ње и да сво -
јим де ло ва њем мо же мо до при не ти угле ду
Клу ба и ко ри сти Ср би је у це ли ни“, на гла -
сио је Ми ла ди но вић.

У на став ку ра да сед ни це Скуп шти не
Клу ба, до де ље на су при зна ња за слу жни -
ма, о че му је од лу ку про чи тао пред сед ник
Из вр шног од бо ра, ге не рал др Лу ка Ка -
стра то вић.

Нај ви ше при зна ње, Ме да ља срп ских ге -
не ра ла, Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би -
је за оства ре не из ван ред не ре зул та те у
ра ду и афир ма ци ји Клу ба у зе мљи и ино -
стран ству, до де ље но је: Мар ку Не го ва но -
ви ћу, ге не рал-пот пу ков ни ку у пен зи ји,
Алек сан дру Жив ко ви ћу, ге не рал-пот пу ков -
ни ку у пен зи ји, Мир ку Ми јо ви ћу, ге не рал-
ма јо ру у пен зи ји, Љу би са ву То до ро ви ћу,
ге не рал-ма јо ру у пен зи ји и Жар ку Ла за ре -
ви ћу, бри гад ном ге не ра лу у пен зи ји.

Kao знак по себ ног при зна ња за из ван -
ред ну са рад њу и до при нос на афир ма ци ји
Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би је, зa по -
ча сног чла на Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла
Ср би је про гла шен је мр Ни ко ли Ша и но ви -
ћу, на осно ву че га му при па да и по ве ља.

За оства ре не ре зул та те у са рад њи са
Клу бом ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би је и за
до при нос ње го вој афир ма ци ји, до де ље не
су за хвал ни це др Ра ду Пре ле ви ћу, пу ков -
ни ку;

Дра га ну Мил ко ви ћу, пу ков ни ку; др Ми -
ха и лу Зо го ви ћу, пу ков ни ку; Го ра ну Ико ни -
ћу, пу ков ни ку; Зо ра ну Бо ба ру, пот пу ков ни -
ку; Ра до сла ву Шко ри ћу, ге не рал-ма јо ру у
пен зи ји; Бо жи ми ру Пил че ви ћу, ге не рал-
ма јо ру у пен зи ји; Ми о дра гу Ка по ру, др жа -
ном се кре та ру, Ве сни Ива ниш, ме ди цин -
ској се стри ВМА, Си ми Ба ји ћу, бла гај ни ку
Клу ба.

З. П. 
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АКТУЕЛНО

Свечана седница Скупштине Клуба
генерала и адмирала Србије

НЕКИ НОВИ ИМПУЛСИ
Покренута је иницијатива да се подигне споменик војнику
Стојану Мирковићу који је 1991, остао на вечној стражи у

минираном складишту Беденик, заједно са народним
херојем Миланом Тепићем. Заслужним појединцима

додељена признања.

Нај ви ше при зна ње Клу ба Ме да ља срп ских ге не ра ла 
уру че на је др жав ном се кре та ру Алек сан дру Жив ко ви ћу

Све ча ну Скуп шти ну отво рио је Ми ло мир Ми ла ди но вић



А
устријски дипломата је
разговарао са америч-
ким представником. У

авиону Луфтханзе на путу од
Београда до Франк фур та раз -
го вор је био то ли ко гла сан да
оста ли пут ни ци ни су мо гли да
не слу ша ју шта је Бе ча нин не -
пре ста но при чао чо ве ку из
Ва шинг то на. Аме ри ка мо ра
да по ка же „ли дер ство“ на
Бал ка ну, ли дер ство, ли дер -
ство. Оба го спо ди на су би ла
на пу ту за Рам бу је, по след њи
ек сер у ков чег ра та про тив Ју -
го сла ви је.

Ре тро спек тив но, са овим
вођ ством, САД су вра ти ле рат
у Евро пу пре ко свог „ли дер -
ства“. При то ме им ни је био
по тре бан под сти цај из Бе ча.
Још од Вол фо ви це ве док три -
не из 1991. го ди не, сви ма је
би ло ја сно шта САД же ле у
Евро пи. Ка сни је сте то не дво -
сми сле но ре кли на кон фе рен -
ци ји у Бра ти сла ви 2000. го ди -
не. Стра те шка гре шка ге не -
ра ла Ај зен ха у е ра из 1944.
мо ра ла је да се ис пра ви на Бал ка ну.
Го ди не 1944. Ај зен ха у ер се уз др жао
од ста ци о ни ра ња аме рич ких коп не них
тру па на Бал ка ну. То је мо ра ло да се
про ме ни то ком 1990-их, што је и учи -
ње но осни ва њем нај ве ће аме рич ке
вој не ба зе „Бонд Стил“ на Ко со ву. Ис-
то та ко, ра ди ло се и о по ти ски ва њу по -
сто је ћег и тра ди ци о нал но на ра ста ју -
ћег ру ског ути ца ја са Ја дра на до иза
Вол ге. Но ва „гво зде на за ве са“ ши ром
европ ског кон ти нен та тре ба ло је да
трај но др жи Мо скву по да ље од Евро -
пе ко јом до ми ни ра Аме ри ка. Мо сква
тре ба да из гу би сво је ме сто у Евро пи
и да ви ше не при па да европ ској по ро -
ди ци на ро да.

Да ли је оно што су САД ура ди ле од
та да, и то не са мо у Евро пи, иза зва ло
го спо ди на Клинг бај ла (СПД) да по зо -
ве на „не мач ко вођ ство“ у Евро пи на
на чин да се та ко не што са да оправ да -
ва под ку по ла ма не мач ких тен ков ских
ха у би ца у Укра ји ни? Осе тљи вост Бер -
ли на је очи глед на из чи ње ни це да се
не мач ко те шко на о ру жа ње ме ђу на -
род ној јав но сти пред ста вља као да је
сти гло у Укра ји ну оног да на ка да су се
дру ги се ти ли да је овај дан био, је сте
и оста ће по ве зан са на па дом Не мач -
ког Рај ха на та да шњи Со вјет ски Са -
вез. Зву чи он да у пра вом сми слу ре чи

„исто риј ски не све сно“ у сми слу Ри хар -
да фон Вај цзе ке ра, ка да го спо дин
Клинг бајл ла пр да о то ме да „има пра -
во да тра жи вођ ство“.

Али по ста је још бо ље ако на ста ви те
да слу ша те го спо ди на Клинг бе и ла.
По сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та
са Не мач ком, смр то но сан рат у Укра -
ји ни мо ра да је не што по пут „Бу ђе ња
Успа ва не ле по ти це”. Пре ма ре чи ма
го спо ди на Клинг бе и ла, „по сле ско ро
80 го ди на по ву че но сти, Не мач ка са да
има но ву уло гу у ме ђу на род ном ко ор -
ди нат ном си сте му“. Та ко из гле да
“Пре крет ни ца” (“Ze i ten wen de”) ка да се
за не ма ри уме ре на не мач ка по ли ти ка
за сно ва на на ком про ми су са су сед -
ним зе мља ма од 1949. го ди не, по ра -
же на и уда ље на од би ло ка квог уну -
тра шњег или спо ља шњег убе ђе ња.
Ево шта је до че као, и по ред то га што
у По ве љи УН и да нас по сто ји фор му -
ла ци ја о по ра же ним др жа ва ма. Пре -
ма го спо ди ну Клинг беј лу, Не мач ка мо -
ра да „вој ну си лу по сма тра као ле ги -
тим но по ли тич ко ору ђе“.

На сле ђе Гер хар да Шре де ра из ра тa
у Ира ку огле да се у то ме шта је мо гу -
ће оче ки ва ти од ра та под кон тро лом
НА ТО-а и у то ме што је гло бал ни пру -
жа лац услу га НА ТО у гло бал ном ин те -
ре су Аме ри ке. Као да ни је до вољ но
ла га ти наш на род из ра та у рат и га зи -

ти мо но пол УН на упо тре бу си ле. Не -
мач ко вођ ство? Го спо дин Клинг бе ил
ве ро ват но ни је је ди ни ко ји има та ко
крат ко пам ће ње да је за бо ра вио оно
што је опре де ли ло ве ли ке де ло ве Ве -
ли ке Бри та ни је у њи хо вом ан ти е вроп -
ском ста ву то ком кам па ње за Брег зит:
ни су же ле ли да бу ду под ути ца јем
Бер ли на пре ко Бри се ла. То је тре ба ло
да се про ме ни и то не са мо код Бри -
та на ца?

Брз као ро тор, не мач ки са ве зни
пред сед ник Штајн ма јер се по след њих
не де ља опро стио од уте ме ље не не -
мач ке спољ не по ли ти ке, у чи јем је об -
ли ко ва њу и сам по мо гао. Да ли при -
зна ње соп стве не по гре шне про це не

го во ри за „не мач ко вођ ство“ у дру ги -
ма? Да ли же ли те да уго ди те сна га ма
у бал тич ким др жа ва ма, ко је па ра ди -
ра ју са ве те ра ни ма Ва фен-СС на њи -
хо вим ули ца ма, или сна га ма у Пољ -
ској, ко је су хте ле да ин кор по ри ра ју
ово не мач ко ср це са Ру си јом пре еска -
ла ци је у Ке ниг сбер гу? Као што од По-
тс дам ске кон фе рен ци је јав но тра же
укра јин ску Га ли ци ју и та ко по та па ју
европ ску гра ни цу на Ви сли? Тре ба ли
отво ри ти бу ре ба ру та по ве зан са пој -
мом „Одра-Ни са“? У сва ком слу ча ју,
на За па ду по сто ји „тр го вач ки став“, ко -
ји је од го во ран за одр жив оквир европ -
ских пра ви ла.

Уоста лом, по ли ти ка Ви ли ја Бран та
је би ла та ко ја је да ла од лу чу ју ћи не -
мач ки до при нос ми ру у Евро пи. Не са -
мо да би се тре ба ло усу ди ти на „ви ше
де мо кра ти је“, већ би из Не мач ке тре -
ба ло да по ти че по ли ти ка „до бро су сед -
ства“. Рат ни го во ри да на шњег пред -
сед ни ка СПД-а Клинг беј ла су по след -
њи смрт ни уда рац за па ци фи ка тор ску
по ли ти ку Ви ли ја Бран та. Наш на род,
а и дру ги, ску по ће пла ти ти ово не у те -
ме ље но бр бља ње о „не мач ком ли -
дер ству“.

Ви ли Ви мер, (22. јун 2022)
Из вор ни текст: 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=85088
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СВЕТ

Поводом изјаве Клингбеила ,,да је војна
сила легитимно политичко оруђе“

КРАТКО ПАМЋЕЊЕ
,,Ратни говори данашњег председника СПД-а Клингбејла су

последњи смртни ударац за пацификаторску политику 
Вилија Бранта. Наш народ, а и други, скупо ће платити ово

неутемељено брбљање о ,немачком лидерству’, наводи 
Вили Вимер.

Оклопно возило Гепард испаљује ракету типа Стингер



ри јал ни по тен ци ја ли, кул тур ни и вер ски
објек ти и објек ти ин фра струк ту ре. Из вр -
ше но је око 2.300 на па да са око 8.800 ва -
тре них деј ста ва, при че му је лан си ра но
око 415.000 про јек ти ла раз ли чи те вр сте,
са око 22.000 то на убој ног те ре та. 

Зло чин про тив ми ра
Са око 1.991 ва тре ним деј ством под

удар НА ТО бом би ста вље но је 1.026 обје -
ка та ин фра струк ту ре, кул ту ре, при вре де,
здрав ства, обра зо ва ња и вер ских обје ка -
та, од че га је 119 уни ште но, а 907 оште ће -
но. У тим ра за ра ју ћим деј стви ма НА ТО
бом бе и ра ке те су уни шти ле: 7 ин ду стриј -
ских и 5 при вред них обје ка та; 11 обје ка та
енер гет ских по стро је ња; 87 обје ка та ин -
фра струк ту ре; 38 мо сто ва; 28 ра дио и ТВ
ре пе ти то ра и пре дај ни ка. Оне спо со бље но
је 470 км пу те ва и 595 км пру га. Уни ште но
је и оште ће но око 25.000 стам бе них обје -
ка та. 

Ра за ра њем при вред них по тен ци ја ла зе -
мље,без по сла је оста ло око 500.000 рад -
ни ка, а за ви ше од 2 ми ли о на ста нов ни ка
угро же на је ег зи стен ци ја.

С об зи ром на на чин ка ко је агре си ја по -
че ла и чи ње ни цу да ни су по што ва не од -
ред бе ме ђу на род ног ху ма ни тар ног и рат -
ног пра ва, НА ТО је агре си јом на СРЈ из вр -
шио зло чин про тив ми ра и зло чин про тив
ци вил ног ста нов ни штва.

Ко ман дант Тре ће ар ми је ВЈ ге не рал-пу -
ков ник Не бој ша Пав ко вић ре као је 31.
апри ла вој ни ци ма При штин ског кор пу са,
ко је је об и шао у у зо ни деј ста ва, да као
бра ни о ци Ко сме та ула зе у ле ген ду, јер ис -
пи су ју нај слав ни ју стра ни цу у са вре ме ној
исто ри ји срп ског на ро да. Он је с дру ге
стра не агре со ру по ру чио да не ма то ли ко
бом би ко ли ка је ју го сло вен ска љу бав пре -
ма сло бо ди и пре ма отаџ би ни.

Ко ман дант Тре ће ар ми је ко ји за јед но са
ко ман дан том При штин ског кор пу са ге не -
рал-ма јо ром Вла ди ми ром Ла за ре ви ћем
по се тио је ди ни це тог кор пу са, одао је бра -
ни о ци ма при зна ње за из у зет но хра бро и
про фе си о нал но из вр ша ва ње за да та ка. 

,,По зна то вам је да је 1389. го ди не Ср -
би ја па ла у роп ство. Ове 1999. го ди не по -
ку ша ва ју да нам по но во узму Ср би ју, јер се
Ср би ја бра ни ов де на Ко сме ту. Ко смет си -

ПОВОДИ

О
д ка ко је НА ТО, во љом моћ ни ка, пре
све га САД, од од брам бе ног са ве за
по стао агре сив на си ла за по ко ра ва -

ње на ро да и осва ја ње пла не те, укљу чу ју -
ћи и екс пло а та ци ју ту ђих на ци о нал них бо -
гат ста ва, исто ри ја чо ве чан ства до би ла је
са свим но ви ток. На и ме, те 1999. го ди не
19 нај ра зви је ни јих зе ма ља све та, ми мо
од лу ке Са ве та без бед но сти УН, гру бим га -
же њем ме ђу на род ног пра ва, на ср ну ло је
го то во свим рас по ло жи вим сред стви ма,
ме ђу ко ји ма и оним ко ја су за бра ње на, на
ма лу су ве ре ну др жа ву. Био је то пре се дан
у ме ђу на род ним од но си ма, ко ји је су де ћи
по де ша ва њи ма по сле тог до га ђа ја, по -
стао пра ви ло у де ло ва њу За па да. Су ко би
што су усле ди ли по сле агре си је на Ср би ју
(СРЈ), по ка за ли су да је тај рат био екс пе -
ри мент у жи во за при ме ну ме ра ко је су
агре со ра пре тва ра ли у жр тву и обр ну то. 

Бру тал на агре си ја у ко јој НА ТО ни при -
ме ном нај са вре ме ни јих тех но ло ги ја за из -
ви ђа ње из ва зду шног про сто ра, укљу чу ју -
ћи шест до осам авак са и 8 -12 са те ли та
не пре кид но, ни је ус пео да уочи бор бе ни
рас по ред на ше вој ске, па су он да чи ни ли
те шке зло чи не га ђа ју ћи ци вил не ци ље ве. 

За све вре ме агре си је НА ТО–а ни је уни -
ште на ни ти за ро бље на ни јед на ко ман да,
је ди ни ца и рат на за ста ва ВЈ. Ни је за ро -
бљен ни је дан при пад ник ВЈ и ни је осво -
јен ни је дан ква драт ни ки ло ме тар  те ри то -
ри је СРЈ.

Пла ни ра не сна ге за по че так агре си је од
464 ави о на и око 450 кр ста ре ћих ра ке та,
за 78 да на на ра сле су на око 1.040 ави о на
и на око 1.000 кр ста ре ћих ра ке та. Број де -
фи ни са них обје ка та за деј ство у пр вој фа -
зи од око 300 уве ћан је на пре ко 3.000 на
кра ју агре си је. Ин тен зи тет деј ства од
1.146 (164 днев но) по ле та ња бор бе не ави -
ја ци је у пр вој сед ми ци ра та, уве ћан је на
2.565 (366 днев но) у де се тој сед ми ци ра -
та. У агре си ји су пр ви пут упо тре бље ни но -
ви на пад ни си сте ми (ави о ни и кр ста ре ће
ра ке те), ме ђу ко ји ма и стра те гиј ски бом -
бар дер B2-А, као и но ва оруж ја, од ко јих
се из два ја ју: тзв. ме ка бом ба („Soft Bomb”)
BLU-114B и бом бе за ди рект не на па де
(JDAM) ти па GBU-31, 32 и 37. Под удар
НА ТО оруж ја ста вље на је це ла те ри то ри ја
СР Ју го сла ви је, сви ње ни људ ски и ма те -

Агресија НАТО-а на СРЈ 23 година после

ЧИН ПРОТИВ 
ЖИВОТА 
И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
Објективна историја ће са потребне временске
дистанце засигурно оценити да је напад на Србију
(СРЈ) 1999. године био миленијумска грешка НАТО-a и
САД. Иако у свему инфериорнија Србија је 78 дана
одолевала покушајима да се освоји њена територија
и покори народ.

Агресија НАТО-а уследила је после неуспешних преговора о решењу кризе
на Косову, вођених у Рамбујеу и Паризу фебруара и марта 1999. године.

12Војни ветеран ЈУН 2022.



гур но не ће да ти Ср би ју, ни ти ће Ср би ја да -
ти Ко смет. Због то га бу ди мо по но сни на
све оно што са да ра ди те за сво ју отаџ би -
ну“, по ру чио им је Пав ко вић.

При зна ња на шој ПВО
Ко ман дант еска дри ле ло ва ца Ф – 16 Хо -

лан ди је Ј. Т. Бе кер из ја вио је: ,,Ју го сло -
вен ска про тив ва зду шна од бра на је јед на
од нај бо љих на све ту“.

Ко ен и Шел тон – Са оп ште ње се нат ском
ко ми те ту за вој на пи та ња: ,,Срп ска про -
тив ва зу шна од бра на је опа сна ва зду шна
од бра на. Вој ска Ју го сла ви је успе шно је са -
чу ва ла нај ве ћи део свог нај бо љег оруж ја
из про тив ва зду шне од бра не. Због та квог
те шког не при ја те ља, ави о ни НА ТО–а су
мо ра ли да ле те на мно го ве ћим ви си на ма,
што је зна чај но ума њи ло ефе кат на па да”.

У укуп ном аме рич ком учин ку за вре ме
агре си је, по мон стру о зно сти се из два ја ју

ак тив но сти у ко ји ма се њи хо ви при пад ни -
ци би ли је ди ни из вр ши о ци. У 57 на па да на
те ри то ри ју Ср би је из ба ци ли су 156 кон теј -
не ра са 37.440 ка сет них бом би, углав ном
на ци вил не објек те. Са мо су аме рич ки пи -
ло ти има ли „при ви ле ги ју” да те ри то ри ју
Ср би је за спу са 31.000 про јек ти ла са оси -
ро ма ше ним ура ни ју мом, зна ју ћи до бро са
ка квим злом кон та ми ни ра ју чи тав ре ги он. 

Ави ја ци ја НА ТО-а је 1.991 пут на па ла
986 ци вил них обје ка та, од че га је 119 пот -
пу но уни ште но, а 867 те шко оште ће но. Ни -
ка да не ће мо за бо ра ви ти бом бар до ва ње
Ни ша, Сур ду ли це, Но вог Па за ра, Ћу при је,
Вар ва ри на и Алек син ца, јер је та да уби је -
но и ра ње но на ви ше ци ви ла, али ни деј -
ство по из бе глич ким ко ло на ма, во зо ви ма,
ауто бу си ма, бол ни ца ма, ин фор ма тив ним
цен три ма и дру гим ци вил ним објек ти ма. 

Про па ган ди сти НА ТО-а згро же ној свет -
ској јав но сти ну ди ли су при чу о ко ла те рал -

ној ште ти. Ме ђу -
тим, упо тре ба
ви со ко со фи сти -
ци ра не рат не
тех ни ке и нај мо -
дер ни јих бор бе -
них ави о на на во -
де на за кљу чак
да ко ла те рал не
ште те ни је уоп -
ште би ло, што је
ка сни је обе ло да -
ње но из бе ле шки
глав но ко ман ду ју -
ћег сна га ма НА -
ТО-а у овој агре -
си ји, аме рич ког
ге не ра ла Ве сли -
ја Клар ка, „...Пр -
во бит ни пла но ви
су прет по ста -
вља ли да ће вр -
хов ни ко ман дант
НА ТО-a за Евро -
пу има ти овла -
шће ња да га ђа
ме те из свих ка -
те го ри ја ко је
утвр де по ли тич -
ки ли де ри НА ТО-
а, али је Ва шинг -
тон на мет нуо
оба ве зу да се

одо бра ва ме та по ме та. Пре ма бри тан -
ском за ко ну, ме те ко је га ђа би ло ко ји ави -
он из ба зе у Ве ли кој Бри та ни ји мо ра ли су
одо бри ти њи хо ви прав ни ци. Фран цу зи су
зах те ва ли бо љи увид у пла ни ра ње ме та и
у на па де, и на рав но мо ра ле су по сто ја ти
стал не кон сул та ци је са се ди штем НА ТО-а
као и са дру гим зе мља ма”.

То до вољ но го во ри да не ма ни ка кве
сум ње да су ви ше oд хи ља ду ци вил них
обје ка та би ли ме та и да су сва ку кр ста ре -
ћу ра ке ту, бом бу или про јек тил одо бри ли
по ли тич ки ли де ри НА ТО-а. При то ме, тре -
ба на зна чи ти да се тач но зна по ко јим ци -
вил ним објек ти ма и ко ли ко пу та је деј ство -
ва ло ва зду хо плов ство САД, а то је бли зу
80 од сто од укуп них деј ста ва – сра змер но
то ме је њи хо во уче шће у на но ше њу ци -
вил них гу би та ка и ма те ри јал не ште те.  

Да се зла де ла никaда 
не за бо ра ве
У агре си ји НА ТО-а на СРЈ уби је но је ви -

ше од 3.500 љу ди, а око 10.000 их је ра ње -
но. Жи вот је из гу би ло и 88 де це. Ви ше од
2.000 је оте тих и не ста лих у те ро ри стич -
ким на па ди ма и по гро ми ма те ро ри стич ке
ОВК по сле агре си је. Пат ње и бол до жи ве -
ли си ми ли о ни гра ђа на Ср би је, а при чи ње -
на су и огром на ма те ри јал на ра за ра ња и
не про це њи ва ште та при род ној око ли ни,
иза зва ној упо тре бом за бра ње них оруж ја.

Са сво јих ог њи шта про те ра но је бли зу
300.000 љу ди, ра зо ре но 986 ци вил них
обје ка та и упо тре бље но бли зу 30.000 то на
екс пло зи ва у убој ним сред ста ва, укљу чу -
ју ћи и она са оси ро ма ше ним ура ни ју мом,
чи ме су иза зва ли нај ве ћу еко ло шку ка та -
стро фу у Евро пи са трај ним по сле ди ца ма.
Ма те ри јал на ште та про це ње на је на око
сто ми ли јар ди до ла ра. 

Упо тре ба гра фит них бом би, да би се
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ОД НОС ЗА РА ЋЕ НИХ СТРА НА

БНД - бру то на ци о нал ни до хо дак ДБ   - др жав ни бу џет
* - У то ку агре си је, на са ми ту у Ва шинг то ну 23. апри ла у НА ТО су при мље не Ма ђар -
ска, Че шка и Пољ ска.
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оне спо со био елек тро е нер гет ски си стем и
ра зо ри ли пе тро хе миј ски ком плек си, при
то ме за га ди ли ва здух и во да и оне спо со -
би ло зе мљи ште за про из вод њу здра ве
хра не, ука зу ју на то да је  ци вил но ста нов -
ни штво у це ли ни би ло нај ве ћа аме рич ка
ме та то ком агре си је.  

Агре со ри су опа сно угро зи ли жи ви свет,
тру ју ћи ва здух, пр ља ју ћи во ду, за га ђу ју ћи
и уби ја ју ћи жи вот ну сре ди ну, ого љу ју ћи и
уни шта ва ју ћи на ше при род но окру же ње.

Од мно го број них на чи на уби ја ња љу ди
и зе мље Ју го сла ви је, ко је су при ме њи ва -
ле сна ге НА ТО-а, си гур но је, по сво јим да -
ле ко се жним по сле ди ца ма, нај пер фид ни ји
уни шта ва ње по стро је ња за пре ра ду хе миј -
ских ма те ри ја. Ра за ра ње „Пе тро хе ми је“ и
„Азо та ре“ у Пан че ву има ја сну по ру ку ка ко
је НА ТО на сто јао да уни шти про стор за жи -
вот на ро да, не са мо у СРЈ, већ и на Бал -
ка ну. Еко ло шки ге но цид је ти хо, ду го трај -
но, али си гур но уми ра ње кроз уби ја ње
при ро де као основ ног пред у сло ва за људ -
ски жи вот.

Па пир ни ци ни зам НА ТО-а 
Нај ве ће по сле ди це су иза зва не у Пан -

че ву, Но вом Са ду, Кра гу јев цу, Бо ру, Ба ри -
чу, Лу ча ни ма, Пра хо ву, Бо гу тов цу, Ни шу,
При шти ни... Ве ћи на бом бар до ва них ин ду -
стриј ских по стро је ња (у гра до ви ма Пан че -
во, Но ви Сад, Бор, Лу ча ни...) упи са на су у
тзв. Ма пу ха зар да  цр не тач ке, са нај ве ћим
еко ло шким ри зи ком.

Већ до ап сур да до ве де не ме диј ске ма -
ни пу ла ци је у за пад но е вроп ским и аме рич -
ким сред стви ма ин фор ми са ња ко је су по -
др жа ва ле агре си ју НА ТО-а на СРЈ, по -
след њих да на су на так тич ком ни воу ме -
диј ског ра та обо га ће не „но вим“ изу мом.
По ред ки ше бом би и кр ста ре ћих ра ке та на
СРЈ су по че ли да па да ју - ле ци. Раз ли чи ти
по са др жа ју усме ре ни су на раз не циљ не
гру пе ста нов ни штва, од вој ни ка до ци ви -
ла. Та вр ста про па ганд ног ма те ри ја ла сво -
јом фор мом и са др жа јем као нај ва жни ју
по ру ку но си чи ње ни цу да ње го ви кре а то -
ри из НА ТО-а, не ма ју ни ка квог ослон ца у
ста нов ни штву СРЈ, јер ни су ус пе ли да про -
на ђу чак ни ко рект ног пре во ди о ца ко ји би
им при у штио при сто јан пра во пи сни и ло -
гич ки са др жај по ру ке. Не ве што, го то во ди -
ле тант ски, сро че ни, без еле мен тар ног по -
зна ва ња ду ха на ро да, сво јим са др жа јем
иза зи ва ју под смех. 

На јед ној од па пир них по ру ка сто ји: „НА -
ТО оста је од лу чан да од бра ни не за шти ће -
не на Ко со ву и Ме то хи ји“. О то ме си гур но
нај бо ље мо же да по све до чи по ги би ја ци -
ви ла у При шти ни или ма са кр ви ше од 70
ал бан ских из бе гли ца стра да лих у на па ду
ави о на Ф-16 ва зду шних сна га НА ТО-а.

,,У овом ра ту уче ство вао је чи тав на род:
од бе ба у по ро ди ли шти ма и те шких бо ле -
сни ка на ин тен зив ној не зи, до вој ни ка у ро -
во ви ма, ПВО и гра ни ча ра на гра ни ца ма.
Ни ко не ће за бо ра ви ти хе ро и зам бра ни ла -
ца мо сто ва, гра ђа на, бра ни ла ца фа бри ка,
тр го ва, сво јих гра до ва, сво јих по сло ва,
сво је др жа ве, свог на ро да. На род је хе рој
– мо жда та ко гла си нај кра ћи за кљу чак
овог ра та. На род је хе рој и за то мо ра да се
осе ћа хе рој ским и за то тре ба да се по на -
ша хе рој ски, а то зна чи до сто јан стве но,
пле ме ни то и од го вор но“.

(Пред сед ник СРЈ Сло бо дан Ми ло ше вић
на кра ју агре си је)

По сле ра та за до при нос од бра ни зе мље

Уби це ни ка да не ће опра ти сво је окр ва -
вље не ру ке, а исто ри ја ће им са свим си -
гур но су ди ти. Но ви на ри су жр тве нај бру -
тал ни јег ма са кра про тив сло бо де ре чи.
Упа ље не све ће ис пред ме ста зло чи на су
опо ме на и по ру ка да се зло ни ка да не по -
но ви.

Бом бар до ва ње ки не ске ам ба са де у Бе -
о гра ду је био озби љан ди пло мат ски ин ци -
дент то ком агре си је НА ТО-а на СРЈ. Три
про јек ти ла НА ТО-а 7. ма ја 1999. у 23:45,
по го ди ла су згра ду Ам ба са де На род не Ре -
пу бли ке Ки не у Но вом Бе о гра ду . У на па ду

ПОВОДИ

Пи смо бра ни о ци ма 
де вој чи це из При шти не

ДВА ПУ ТА МИ УБИ ЈА ЈУ
МАЈ КУ

Дра ги офи ци ри и вој ни ци,
Имам је да на ест го ди на и жи вим у

При шти ни. Мо ја ма ма је умр ла пре пет
го ди на, па ме по ди же мо ја ба ка. Та та и
ба ка су ме на у чи ли да сва ке не де ље
но сим цве ће на гроб мо је ма ме и мог
де де. 

Са да не де љом не мам где да од не -
сем цве ће. Гро бо ва мо је ма ме И мог
де де ви ше не ма. Ра зо ри ли су их они
зли љу ди што сва ког да на и но ћу ру ше
мо ју При шти ну.

Де де се не се ћам, али кад ми је ма -
ма умр ла да ни ма сам пла ка ла и би ла
не срећ на. Ба ка ми је за ме ни и ла ма му.
Ње на љу бав ми је по мо гла. Би ла сам
срећ на све док зли љу ди ни су по че ли
да ру ше мо ју При шти ну. Са да сам
упла ше на и упла ка на.

Дра ги офи ци ри и вој ни ци, ја не пла -
чем од стра ха. Кад за гр ми, ја по бег нем
у по друм и ту се не бо јим. Пла чем од
ту ге за мо јом ма мом и мо јим де дом.
Они зли љу ди из ави о на су мр тве уби -
ли. Са да пла чем мно го ви ше не го кад
ми је ма ма умр ла, са да не знам где су
мо ја ма ма и мој де да. На гро бљу их не -
ма. Та мо је са мо огром на ру па. Ба ка
ка же да је мо ја ма ма на не бу. Бо јим се
да је и та мо не на ђу они зли љу ди у
ави о ни ма и по но во уби ју. За то вам пи -
шем ово пи смо. Не дај те да ми по но во
уби ју мр тву ма му. Оте рај те их са мог
не ба из над При шти не. Та мо је мо ја ма -
ма, а ја ћу да од не сем цве ће у ону ог-
ром ну ру пу на гро бљу. Она ће са не ба
ви де ти.

Све вас мно го во лим 
Си мо ни да Мак си мо вић

***
Пи смо те де вој чи це ни је оста -

ви ио рав но ду шним ни стра не
ме диј ске ку ће ко је об ја вљу ју
пра ву исти ну о то ме шта се де -
ша ва у Ју го сла ви ји. Та ко је оно
об ја вље но у ита ли јан ским, ру -
ским, ки не ским, ја пан ским, нор -
ве шким, хо ланд ским и не мач -
ким ме ди ји ма. Под стак ну та ис -
по ве шћу Си мо ни де Мак си мо -
вић, Ру ски ња Ива на Ста ни слав -
ска на пи са ла је пе сму о тој де -
вој чи ци. Ево јед ног де ла те пе -
сме: 

СИ МО НИ ДИН ПЛАЧ
По ки да мо уздар је ве ко ва у тре ну зло слут ном!
Пла ка ла Си мо ни да ма ла - над хум ком мај ке
ра до би за спа ла.
Сву деч ју тyгy у зе ни су зној скло ни ла,
чед но пре да до су ђе ном.
Бу ке тић цве ћа уз бра ла, мај чи цу сво ју оба су ла
ла ти ца ма ми ри сним.      
Цр не се ор лу ши не срyчи ше
и мај чин гроб об ру ши ше за ти ли час. 
Ко ме ће у су срет од сад по ћи Си мо ни ди не
не ви не очи?
Све ти и ште у прах цр ни са же жо ше,
укра до ше пр ко сни деч ји сан...

Ор де ном на род ног хе ро ја од ли ко ва не су
сле де ћих шест је ди ни ца ВЈ: 125. мо то ри -
зо ва на бри га да, 549. мо то ри зо ва на бри га -
да, 37. мо то ри зо ва на бри га да, 63. па до -
бран ска бри га да, 250. ра кет на бри га да
ПВО и 126. бри га да ВО ЈИН.

На ни ша ну и те ле ви зи ја
Бом бар до ва њем РТС-а пр ви пут у исто -

ри ји чо ве чан ства пу ца но је у исти ну. Бом -
ба ба че на на Те ле ви зи ју у исто вре ме је и
бом ба про тив про фе си је но ви на ра це лог
све та.

Највеће понижење ратног ваздухопловства САД и НАТО-а,
сматра се обарање америчког ловца-бомбардера Ф-117А,
такозваног „невидљивог“
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је по ги ну ло тро је ки не ских др жа вља на, ви -
ше их је ра ње но.

НА ТО је из ра зио жа ље ње због ин ци ден -
та уз обра зло же ње да је до на па да до шло
услед за ста ре лих ма па ко је је до ста ви ла
ЦИА.

Ва зду шна опа сност у Бе о гра ду је то ком
је да на е сто не дељ не НА ТО агре си је на на -
шу зе мљу би ла про гла ше на 146 пу та, у
укуп ном тра ја њу од 774 са ти. То зна чи да
су Бе о гра ђа ни за 78 да на ра та про ве ли у
скло ни шти ма укуп но 32 да на и 6 са ти, од -
но сно у про се ку 9 са ти и 55 ми ну та днев -
но. За стра шу ју ћи звук си ре не за уз бу ну, у
Бе о гра ду по пу лар но на зва не „ши зе ла“, у
тра ја њу од по је дан ми нут, укуп но се чуо у
срп ској ме тро по ли 2 са та и 26 ми ну та. То -
ли ко су Бе о гра ђа ни слу ша ли и ,,сми ре лу“,
ко јом је про гла ша ван пре ста нак ва зду шне
опа сно сти што зна чи да су зву ци си ре на
ре ме ти ли нор ма лан жи вот и под се ћа ли на
рат укуп но 4 са та и 52 ми ну та. Пре ма по -
да ци ма Град ског цен тра за оба ве шта ва -

Сни мак раз го во ра из ме ђу ко ман де са
авак са и пи ло та Ф-16 ко ји 

је бом бар до вао ал бан ске из бе гли це

УНИ ШТИ ЦИЉ

Пи лот је на вре ме иден ти -
фи ко вао ко ло ну, али је ко -

ман да би ла не у мо љи ва

До бар дан, Чар ли Бра во (пи лот на
Ф-16), на по зи ци ји сам де сет. Ис под
ни ка квог кре та ња. Мо лим ин фор ма ци -
ју о цр ве ним ми го ви ма.

Чар ли Бра во, Мај ка (авакс) ов де.
Па тро ли рај пре ма се ве ро за па ду, пра -
вац При зрен - Ђа ко ви ца. Цр ве них ми -
го ва не ма у ва зду ху.

О.К., идем на 3.000 фи та (око 1.000
ме та ра).

Мај ка, Чар ли ју Бра во: До би јаш по ја -
ча ње за де сет ми ну та. Би ће не што ин -
те ре сант но ју жно од Ђа ко ви це.

Чар ли Бра во, Мај ци: Из ла зим из
обла ка, још ни шта не ви дим.

Мај ка, Чар ли ју Бра во: Про ду жи на
се вер, курс 280.

Чар ли Бра во, Мај ци: Др жим 3.000
фи та, ис под ме не је ко ло на ауто мо би -
ла, не ка кви трак то ри? Шта је то? Тра -
жим ин струк ци је.

Мај ка, Чар ли ју Бра во: Да ли ви диш
тен ко ве? По на вља мо, где су тен ко ви?

Чар ли Бра во, Мај ци: Ви дим трак то -
ре, ваљ да цр ве ни ни су ка му фли ра ли
тен ко ве у трак то ре?

Мај ка, Чар ли ју Бра во: Ка кав је то чу -
дан кон вој? Ка кви ци ви ли, до ђа во ла?
То је све срп ско ма сло, уни шти циљ.

Чар ли Бра во, Мај ци: Шта да уни -
штим, трак то ре? Обич не ауто мо би ле?
По на вљам, не ви дим ни ка кве тен ко ве.
Тра жим, до пун ске ин струк ци је.

Мај ка, Чар ли ју Бра во: То је вој ни
циљ, пот пу но ле ги ти ман вој ни циљ.
Уни шти циљ, по на вљам, уни шти циљ!

Чар ли Бра во, Мај ци: Раз у мео. Лан -
си рам...

Епи лог: 75 уби је них ал бан ских из бе -
гли ца и де се ти не ра ње них.   

ВО ЛИ МО ТЕ 
ОТАЏ БИ НО НА ША

Зе мља  се и пе смом бра ни
Во ли мо те отаџ би но на ша.

Ве ков на зна ме ња
украс су на шег стро ја,
тро бој ка на пред ви о ри,
за ста ва тво ја и мо ја.

По гле дом пи ло ти гр ле
на се ља, по ља род на, 
у лу ци мор на ра зо ве
бес крај на пу чи на мо дра. 

Љу бав се љу ба вљу вра ћа.

Во ли мо те отаџ би но на ша.
Са на ма си си гур на,
са на ма си ја ча,
са име ном тво јим у ср цу
и тво ја вој ска ко ра ча.

Ста но је Јо ва но вић

***
Пе сма Во ли мо те отаџ би но на ша ро -

ђе на је две го ди не пре агре си је на на -
шу зе мљу. На дах ну те сти хо ве на пи сао
је пу ков ник Ста но је Јо ва но вић ко је је
при јем чи вом  му зи ком опле ме нио ком -
по зи тор  Ра де Ра ди во је вић. Ин тер пре -
та то ри су би ли Ле он ти на – Екс тра Не -
на и Ми лан Шће по вић, у прат њи Умет -
нич ког ан сам бла МО ,,Ста ни слав Би -
нич ки“. 

Сја јан спот при пре мио је тим За ста -
ве фил ма у ре жи ји Го ра на Ко сти ћа.
Уочи и то ком рат не 1999. го ди не сте -
кла је ве ли ки број по кло ни ка, усе ли ла
се у мно ге до мо ве и  на тр го ве, обо рив -
ши све  ре кор де у бро ју еми то ва ња на
про гра ми ма ра ди ја и те ле ви зи је. Пле -
не ћи ро до љу бљем  со ко ли ла је  на род
и ње го ву вој ску да ис тра ју и одо ле  рат -
ним ис ку ше њи ма.  До жи ве ла је ова ци -
је у Мин ску, из во дио је нај по зна ти ји ру -
ски ан самбл Алек сан дров, еми то ва на
је чак и на Си Ен Ену  и Би Би Си ју, а
пре ве де на је и на ки не ски је зик. Та пе -
сма пред ла га на је и за на шу на ци о нал -
ну хим ну. 

ње, за ви ја ју ћи звук си ре не за ва зду шну
опа сност пр ви пут се за чуо 24. мар та у
20.05 ча со ва.

Бе о град је био нај ду же под уз бу ном из -
ме ђу 31. мар та и 1. апри ла - 23 са та и 15
ми ну та, а 28. мар та „ши зе ла“ се огла си ла
чак 10 пу та. Нај мир ни ји да ни у Бе о гра ду
би ли су 18. и 27. април и 9. мај ка да је опа -
сност од на па да из ва зду ха огла ше на са -
мо по јед ном. Бе о гра ђа ни су, за ви ше од
два и по ме се ца ра та, без „ши зе ле“ про ве -
ли са мо три но ћи: из ме ђу 9. и 10 ма ја ни је
би ло уз бу не 31 сат и 31 ми нут; у но ћи из -
ме ђу 3. и 4. ју на - 18 са ти и 44 ми ну та и од
5. ју на уве че до 7. ју на ују тро ни је би ло уз -
бу не 39 са ти и 52 ми ну та. Бе о град је био
нај кра ће под уз бу ном 16. апри ла, „са мо“

ПО ЛА ЗИ ШТА СТРА ТЕ ГИ ЈЕ
ОД БРА НЕ ЗЕ МЉЕ

Стра те ги ја успе шне од бра не СР Ју -
го сла ви је за сни ва ла се на:

- Од луч ном, ефи ка сном и не на ру -
ше ном ко ман до ва њу за све вре ме ра -
та;

- Пра во вре ме ној мо би ли за ци ји и
стра те гиј ско опе ра тив ном раз во ју Вој -
ске Ју го сла ви је (ВЈ) пре по чет ка агре -
си је и мо би ли за ци ји у то ку ра та, као
стра те гиј ском од го во ру на коп не ну
агре си ју са те ри то ри је Ре пу бли ке Ал -
ба ни је ко ја је от по че ла 9. апри ла и тра -
ја ла до 9. ју на;

- План ској и пра во вре ме ној кон цен -
тра ци ји Тре ће ар ми је за спре ча ва ње
коп не не агре си је НА ТО сна га – ,,Кор -
пу са за бр зо ре а го ва ње“ са те ри то ри је
БЈР Ма ке до ни је;

- Пра во вре ме ном оја ча њу Тре ће ар -
ми је (При штин ског кор пу са) је ди ни ца -
ма ви со ке бор бе не го то во сти Вр хов не
ко ман де и Пр ве и Дру ге ар ми је;

- Пра во вре ме ном раз ме шта ју – дис -
пер зи ји рат них ма те ри јал них ре зер ви,
чи ме је спре че но њи хо во уни ште ње;

- Кон ти ну и ра ном ма не вру – про ме -
ни ло ка ци је ко ман ди и је ди ни ца;

- Ви со кој бор бе ној го то во сти и оспо -
со бље но сти ВЈ, а по себ но При штин -
ског кор пу са, Рат ног Ва зду хо плов ства
и ПВО, спе ци јал них је ди ни ца ВЈ и је -
ди ни ца ве зе;

- Ефи ка сној ло ги стич кој по др шци
свих ви до ва и стра те гиј ских гру па ци ја -
ма у из у зет но те шким усло ви ма;

- Ви со ком бор бе ном мо ра лу при -
пад ни ка ВЈ, ко ји је то ком ра та из не -
дрио ви со ку па три от ску свест и пр кос
гра ђа на СР Ју го сла ви је, и 

- По др шци др жа ва, по кре та, ор га ни -
за ци ја и по је ди на ца ве ли ких, хра брих
и ча сних љу ди, ко ји ма ду гу је мо веч ну
за хвал ност.

19 ми ну та - од 14.44 до 15.03 ча са. „Сми -
ре ла“ се по след њи пут чу ла 9. ју на у 06.29
ча со ва, огла ша ва ју ћи крај агре си је НА ТО-
а на ју го сло вен ску пре сто ни цу.

(Крај)
Зво ни мир ПЕ ШИЋ

Болница ,,Др Драгиша Мишовић“,
бомбардована је 20. маја
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Н
и ка да у исто ри ји ра то ва ња ни је
ја чим сна га ма из вр ше на агре си -
ја на ма лу су ве ре ну др жа ву као

што је то био слу чај у ра ту НА ТО-а
про тив Ср би је (СРЈ) 1999. го ди не. Био
је то пр ви рат у Евро пи во ђен по сле
Дру гог свет ског ра та. Та све ди мен зи о -
нал на агре си ја оста ће у ана ли ма су -
ко ба упам ће на као вр ху нац беш ча шћа
и гру бог кр ше ња ме ђу на род ног пра ва.

Из ве штај Ви ли ја Ви ме ра
– Агре си ја је тра ја ла је 78 да на а из -

ве де на је без одо бре ња Са ве та без -
бед но сти УН, кр ше њем По ве ље УН,
За вр шног до ку мен та ОЕБС из Хел син -
ки ја и основ них прин ци па ме ђу на род -
ног пра ва. По оце на ма зва нич ни ка
САД и НА ТО, пред ста вља ла је пре се -
дан ра та без одо бре ња Са ве та без -
бед но сти УН и из ван Осни вач ког уго -

во ра НА ТО-а „на ко ји се сва ко мо же
по зи ва ти у сва ко до ба, или ће се по зи -
ва ти“ (Из ве штај Ви ли ја Ви ме ра, кан -
це ла ру Г. Шре де ру, 2. мај 2000.). 

Из вр ше на је са јав ним обра зло же -
њем да би се „спре чи ла ху ма ни тар на
ка та стро фа“. Ме ђу тим, пред став ни ци
САД су на кон фе рен ци ји НА ТО у Бра -
ти сла ви кра јем апри ла 2000. са оп шти -
ли, да је „ рат про тив СРЈ во ђен да би
се ис пра ви ла јед на по гре шна од лу ка

ге не ра ла Ај зен ха у е ра из Дру гог свет -
ског ра та, због че га се та мо из стра те -
шких раз ло га мо ра ју на кнад но ста ци -
о ни ра ти аме рич ке сна ге“.

Мно ги европ ски и свет ски ауто ри те -
ти из обла сти ме ђу на род них од но са
(бив ши аме рич ки др жав ни се кре тар
Хен ри Ки син џер, фран цу ски ге не рал
Пјер Ма ри Га лоа, не мач ки ге не рал
Хјнц Ло квај, пот пред сед ник Пар ла -
мен тар не скуп шти не ОЕБС Ви ли Ви -
мер, шеф ми си је ЕУ на Ко со ву и Ме -
то хи ји Дит мар Хар твиг и мно ги дру ги)
из не ли су оби ље ар гу ме на та ко ји по -
твр ђу ју оце ну да је агре си ја НА ТО-а
1999. из вр ше на под ла жним из го во ри -
ма, ко ри шће њем „али би ди пло ма ти је“
и, што је по себ но зна чај но - пре не го
што су би ла ис цр пље на сред ства за
мир но ре ше ње, ка же бив ши ми ни стар
ино стра них по сло ва СРЈ Жи ва дин Јо -
ва но вић.
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ПОВОДИ

Радно председништво Округлог стола: Милош Ђошан, генерал-мајор у пензији, Живадин Јовановић, бивши министар
спољних послова, Обрад Стевановић, генерал-потпуковник полиције у пензији и 

Лука Кастратовић, генерал-мајор у пензији  (слева на десно)

23 године од Кумановског споразума 
и Резолуције СБ УН 1244

КЉУЧ МИРА
Суштина договорених и усвојених докумената одликује се највишом 
правном снагом у хијерархији међународно-правних аката, њиховом 

обавезношћу за све чланице УН. Најважније је то што се њима потврђује
суверенитет и интегритет Србије. 

ПИШЕ ЗВОНИМИР ПЕШИЋ

Зашто се позивамо на
консултативну одлуку
Међународног суда правде,
када су за нас релевантни
Резолуција 1244 и наш устав



Ге о стра те шки ин те ре си 
Агре си ја је има ла ге о стра те шке ци -

ље ве ве за ну за екс пан зи ју НА ТО-а на
ис ток. Пред ста вља ла је тач ку пре о -
кре та ка гло ба ли за ци ји ин тер вен ци о -
ни зма, за о би ла же њу Ује ди ње них на -
ци ја, од но сно, ка ру ше њу си сте ма без -
бед но сти ус по ста вље ног на ре зул та -
ти ма Дру гог свет ског ра та. Од та да во -
де ће си ле За па да на сто је да уни вер -
зал не прин ци пе ме ђу на род ног пра ва
за ме не ,,пра ви ли ма“ по ме ри сво јих
ге о по ли тич ких ин те ре са. 

–У вре ме агре си је НА ТО је имао 19
чла ни ца. Да нас их има 30, уско ро ће,

при је мом Швед ске и Фин ске, има ти
32. По сле ус по ста вља ња вој не ба зе
„Бонд стил“, код Уро шев ца, САД и НА -
ТО ба зе су се мно жи ле пре ма Ис то ку
као пе чур ке по сле ки ше. У Евро пи је
да нас мно го ви ше стра них вој них ба -
за и ору жа ног ар се на ла, укљу чу ју ћи и
ну кле ар но не го што их је би ло на вр -
хун цу хлад ног ра та. Ци вил на ин фра -
струк ту ра го ди на ма се при ла го ђа ва
вој ним по тре ба ма, а пли ма ми ли та ри -
за ци је не за о би ла зи ни ин ду стри ју, об-
ра зо ва ње, на у ку, ме ди је. Вој ни из да ци
до сти жу не слу ће не раз ме ре. Не мач ка
је, на при мер, по ве ћа ла вој ни бу џет за
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ПОВОДИ

Преговори који су
зауставили рат
Генерали ВЈ
Светозар
Марјановић и Обрад
Стевановић и
генерал Мајкл
Џексон потписали
су 9. јуна 1999.
године у Куманову
Војно-технички
споразум којим је
одређен рок од 11
дана за повлачење
снага ВЈ и полиције
Србије са Косова и
Метохије.
Уместо њих су у
јужну српску
покрајину дошле
јединице Кфора,
већином из земаља
НАТО.
Наредног дана
агресија НАТО на
Србију (СРЈ) је
прекинута и
усвојена је
резолуција 1244
Савета
безбедности УН.

АКТ О МИРУ

Уче сник пре го во ра у Ку ма -
но ву и је дан од пот пи сни ка
Вој но тех нич ког спо ра зу ма
(ВТС) по ли циј ски ге не рал-
пот пу ков ник у пен зи ји др
Об рад Сте ва но вић (први
слева) на во ди да су кључ ни
усло ви и уступ ци за за кљу -
чи ва ње ВТС: 

(1) Пре ста нак ме ђу на -
род ног ору жа ног су -
ко ба – об у ста вља ње
агре си је НА ТО-а на
СРЈ, 
(2) Га ран то ва ње др -
жав ног су ве ре ни те та
и те ри то ри јал ног ин -
те гри те та СРЈ (РС) на
Ко сме ту, 
(3) Рас по ре ђи ва ње
на Ко со ву и Ме то хи ји
ме ђу на род них без -
бед но сних сна га под
окри љем УН и пре у -
зи ма ње од го вор но -
сти тих сна га за де ми -
ли та ри за ци ју ОВК, за
по вра так прог на них
са КиМ и одр жа ва ње
без бед но сног окру же -
ња за све гра ђа не
КиМ и 
(4) Пре ме шта ње сна га
без бед но сти СРЈ и
РС на КиМ.

Зона ваздушне безбедности (АСЗ) је дефинисана као зона од 25 км која се протеже
изван границе покрајине Косова унутар осталог дела територије СРЈ. Она укључује
ваздушни простор изнад те зоне од 25 км.
Зона копнене безбедности (ГСЗ) је дефинисана као зона од 5 км која се протеже изван
границе покрајине Косова унутар осталог дела територије СРЈ. Она укључује тери-
торију у оквиру те зоне од 5 км.



ред ба ма. По ред то га, сва три до ку -
мен та пред ви ђа ју да ће се до зво ли ти
на кнад но рас по ре ђи ва ње кон ти ге на та
вој ске и по ли ци је Ср би је, на ра зним
ло ка ци ја ма и са раз ли чи тим уло га ма,
укљу чу ју ћи и њи хо во рас по ре ђи ва ње
на ва жни јим гра нич ним пре ла зи ма
пре ма Ал ба ни ји и Ма ке до ни ји. До ку -
мен ти ма се, та ко ђе, га ран ту је сло бод -
но окру же ње за це ло ста нов ни штво
Ко со ва и Ме то хи је, као и сло бо дан,
без бе дан и до сто јан ствен по вра так
свих ра се ље них ли ца и из бе гли ца.
Ове и дру ге од ред бе прав но оба ве зу -
ју ћих до ку ме на та ко ји ма се шти те пр -
ва и ин те ре си Ср би је и срп ског на ро -
да ни 23 го ди не по сле усва ја ња ни су
из вр ше не. До ку мен та утвр ђу ју да ће у
По кра ји ни је ди не ору жа не сна ге би ти
КФОР и УН МИК, у скла ду са ман да том
Са ве та без бед но сти. Што се бу ду ћег
ста ту са По кра ји не ти че, у до ку мен ти -
ма ми ров ног па ке та, као и до ку мен ти -
ма ко ји су прет хо ди ли (ста во ви Кон -
такт-гру пе) пред ви ђа ју ис кљу чи во ши -
ро ку ауто но ми ју, уз по што ва ње су ве -
ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те -
та СРЈ, од но сно, Ср би је као прав не
на сле ди ше, под вла чи Јо ва но вић. 

Во де ће чла ни це НА ТО-а и ЕУ су се
у ак ту ел но вре ме ди рект но окре ну ле
про тив да љег спро во ђе ња, па чак и
про тив са мог по зи ва ња на од лу ке СБ
УН. Ишле су то ли ко да ле ко да на Ср -
би ју вр ше при ти сак да се не по зи ва на
ре зо лу ци ју СБ УН 1244. Да нас те исте
чла ни це НА ТО и ЕУ тра же да се Ср би -
ја трај но од рек не од Ре зо лу ци је Са ве -
та без бед но сти 1244 и да, при хва ти
не ка кав ,,све о бу хват ни прав но оба ве -
зу ју ћи спо ра зум о нор ма ли за ци ји“. Као

но вих 100 ми ли јар ди евра, а тренд по -
ве ћа ња вој них бу џе та сле де и дру ге
зе мље. САД су на пу сти ле низ ме ђу на -
род них спо ра зу ма о кон тро ли и огра -
ни ча ва њу ну кле ар ног на о ру жа ња.

–Агре си ја је окон ча на ми ров ним па -
ке том ко ји чи не три, ме ђу соб но ускла -
ђе на и по ве за на до ку мен та: (1) Спо -
ра зум Ми ло ше вић – Ах ти са ри - Чер -
но мир дин од 3. ју на, (2) Вој но-тех нич -
ки спо ра зум, по зна ти као Ку ма нов ски
спо ра зум, од 9. ју на и (3) Ре зо лу ци ја
СБУН 1244 од 10. ју на 1999. го ди не.
Ови до го во ри на ста ли су на кон дво -
ме сеч них пре го во ра у ко ји ма су, уз по -
сред ни штво Ру си је, уче ство ва ли ли -
де ри САД, ВБ, Не мач ке, Фран цу ске,
Ита ли је, Фин ске, као и ОУН и ЕУ. Пре -
го во ри су се од ви ја ли док је агре си ја
би ла у то ку. Агре со ри се ни су оба зи -
ра ли ни на чи је зах те ве да за пре кид,
или па у зу бар док пре го во ри те ку. На -
про тив, уочи и од мах на кон сва ког кру -
га пре го во ра, НА ТО је по ја ча вао бом -
бар до ва ње и ра за ра ња ци вил них ци -
ље ва, мо сто ва, шко ла, на се ља, фа -
бри ка, бол ни ца об да ни шта. Све то по -
ка зу је да агре си ја НА ТО, ни је био ни -
ка кви „ма ли ко сов ски рат“, ни ти „ва -
зду шна кам па ња“, ни ти „ху ма ни тар на
ин тер вен ци ја“, већ ору жа на агре си ја у
пу ном сми слу те ре чи ко ја, у ме ђу на -
род но-прав ном сми слу, пред ста вља
зло чин про тив ми ра и чо веч но сти. Ус-
во је на до ку мен та о ми ру, па и ре зо лу -
ци ја СБ УН 1244, да ле ко су од за до во -
ља ва ња свих др жав них и на ци о нал -
них ин те ре са. Ипак, тим до ку мен ти ма
је по твр ђе но по што ва ње нај ва жни јег
ин те ре са – су ве ре ни те та и те ри то ри -
јал ног ин те гри те та СРЈ, од но сно, Ср -
би је као прав не на след ни це а По кра -
ји на Ко со во и Ме то хи ја је ста вље на
под ман дат Ује ди ње них на ци ја под ко -
јим се и да нас на ла зи. Утвр ђе но је и
пра во на сло бо дан и без бе дан по вра -
так свих ра се ље них и про те ра них,
укљу чу ју ћи и 250.000 Ср ба и дру гих
не ал ба на ца у њи хо ве до мо ве и на њи -
хо ва има ња.  Вре ме, па и нај но ви ја ес-
ка ла ци ја гло бал не на пе то сти, по твр -
ди ли су зна чај ових прав них до ку ме -
на та. И упра во то сва ко днев но по ја ча -
ва ње при ти са ка во де ћих чла ни ца НА -
ТО и ЕУ да се Ср би ја од рек не ре зо лу -
ци је СБ УН 1244, да при зна на сил ну
тво ре ви ну као прав ну, по твр ђу ју вред -
ност ве ли ки зна чај овог прав ног до ку -
мен та, на гла ша ва Јо ва но вић. 

Под стал ним при ти сци ма
Су шти на до го во ре них и усво је них

до ку ме на та од ли ку је се нај ви шом
прав ном сна гом у хи је рар хи ји ме ђу на -
род но-прав них ака та, њи хо вом оба ве -
зно шћу за све чла ни це Ује ди ње них
на ци ја и не за о би ла зним. 

–Са ста но ви шта са да шњих и ду го -
роч них ин те ре са Ср би је, нај ва жни је је
је то што се овим до ку мен ти ма по твр -
ђу је су ве ре ни тет и ин те гри тет Ср би је,
као прав не на след ни це СРЈ и што се
ре ше ње за ста тус Ко со ва и Ме то хи је
де фи ни ше као ши ро ка ауто но ми ја у
са ста ву Ср би је. Ово се по твр ђу је од -

да тзв. ,,мо дел две Не мач ке“ има ве ћу
прав ну сна гу и да за Ср би ју и ње ну бу -
дућ ност мо же би ти бо љи и си гур ни ји
од од лу ке СБ УН!

–Ре зо лу ци ја СБ УН 1244 чи ји су ин -
те грал ни де ло ви до го вор Ми ло ше вић-
Ах ти са ри-Чер но мир дин и Вој но-тех -
нич ки Спо ра зум, пред ста вља за Ср би -
ју ме ђу на род но-прав ни до ку мент трај -
не вред но сти и нај по у зда ни ји осло нац
за од бра ну су ве ре ни те та и те ри то ри -
јал ног ин те гри те та. То ни су вред но сти
за тран сак ци је и тр го ви ну. У њих су уг-
ра ђе не хи ља де људ ских жи во та, бра -
ни ла ца, хе ро ја и ци ви ла. За то, не ма -
мо пра ва да на би ло ко ји на чин, ди -
рект но или ин ди рект но, ума њу је мо
од го вор ност агре со ра а по го то ву да
их, ам не сти ра мо од од го вор но сти за
стра да ње и пат ње љу ди, за ко ри шће -
ње оруж ја за ма сов но уни шта ва ње ка -
кво су про јек ти ли са оси ро ма ше ним
ура ни ју мом, као и за огром на ма те ри -
јал на ра за ра ња. Тре ба има ти ме ру и
чу ва ти до сто јан ство у те ку ћој на пад -
ној про па ган ди до бро чин ста ва и нео д -
ме ре ног за хва љи ва ња на до на ци ја ма
во де ћих чла ни ца ЕУ и НА ТО. Не сме -
мо да за бо ра ви мо да су упра во те зе -
мље, нај пре, ви ше го ди шњим нео сно -
ва ним и не ху ма ним санк ци ја ма а по -
том и ра за ра њи ма то ком ору жа не
агре си је, иза зва ле огром не пат ње на -
ро да и еко ном ску ште ту ко ју ни су на -
док на ди ле. Тре ба да има мо у ви ду да
је основ но прав но и ци ви ли за циј ско
на че ло да онај ко про тив прав ним по -
ступ ци ма дру го ме иза зо ве ште ту, има
оба ве зу да је на док на ди. Чак и пред -
став ни ци НА ТО-а су при зна ли да су
агре си јом 1999. пре кр ши ли ме ђу на -
род но пра во, за кљу чу је Јо ва но вић.

Си ла и ди пло ма ти ја
Ге не рал-пу ков ник у пен зи ји др

Бран ко Кр га, ко ји је у вре ме агре си је
НА ТО-а оба вљао ду жност на чел ни ка
Оба ве штај не упра ве у Ге не рал шта бу
Вој ске Ју го сла ви је и био уче сник пре -
го во ра у Ку ма но ву, на по ми ње да се
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Битка на Паштрику,
планини на граници
Србије и Албаније,
била је уз Кошаре
кључна за
заустављање
копненог напада на
Србију 1999. године.
Позната и као
операција „Стрела“
ова битка трајала је
од 26. маја до 10. јуна.

До Резолуције 1244 и 
Кумановског споразума не
би дошло да су пале Кошаре,
Паштрик,  да су пали многи
други правци на којима су
албанске снаге покушавале
да уђу на нашу територију и
створе услове за улазак
међународних снага, каже
генерал-пуковник у пензији
др Бранко Крга



ка да је реч о Вој но тех нич ком спо ра зу -
му ни је ра ди ло о ка пи ту ла ци ји ко ја се
ре ша ва за пет ми ну та, већ да су пре -
го во ри тра ја ли три и по да на. 

–Кључ ни раз лог за што су та ко ду го
во ђе ни пре го во ри би ло је на те за ње
око са др жа ја бу ду ће ре зо лу ци је СБ
УН (1244). Ко ман дант ме ђу на род них
сна га ге не рал Џек сон нас је упор но
убе ђи вао на ше пред став ни ке да као
су ве ре на др жа ва мо же мо да на сво ју
те ри то ри ју при ми мо ме ђу на род не
сна ге и без ика кве ре зо лу ци је, али смо
ми по на ло гу ру ко вод ства из Бе о гра -
да, упор но на сто ја ли да се уне се и
при хва ти став о до но ше њу ре зо лу ци -
је. Са да се ви ди ко ли ко је би ла зна чај -
на од лу ка да се ин си сти ра на Ре зо лу -
ци ји. Без об зи ра што ни је до кра ја
спро ве де на, она има ве о ма ве ли ку те -
жи ну. О то ме нај бо ље го во ри књи га го -
спо ди на Жи ва ди на Јо ва но ви ћа ко ји је
2018. го ди не на сло вом оце нио ,,1244
кључ ми ра у Евро пи“. Да је ре зо лу ци ја
до кра ја спро ве де на, ве ро ват но би и
мно ге ства ри у Евро пи би ле бо ље ре -
ша ва не. 

–На по ме нуо бих да ми је по во дом
20-го ди шњи це од агре си је је дан ау-
стриј ски прав ник ре као за што се ми
по зи ва мо на кон сул та тив ну од лу ку
Ме ђу на род ног су да прав де, ка да је за
нас ре ле вант на Ре зо лу ци ја 1244 и
наш Устав. А у на шем Уста ву у чла ну
182, став 2 сто ји да се о Ко со ву и Ме -
то хи ји до но си по се бан за кон и то је
шан са на шим вла сти ма да у окви ру
ре ша ва ња овог про бле ма евен ту ал но
раз мо тре и це лис ход ност ре а ли за ци је
та кве од ред бе Уста ва. Ин си сти ра ње
на ре зо лу ци ји је од су штин ског зна ча -
ја за нас.

-Зна чај на је и ко ор ди на ци ја фак то -

ра си ле и ди пло ма ти је. На и ме, до ре -
зо лу ци је и ВТС не би до шло да су па -
ле Ко ша ре, Па штрик, да су па ли мно -
ги дру ги прав ци на ко ји ма су ал бан ске
сна ге по ку ша ва ле да уђу на на шу те -
ри то ри ју и ство ре усло ве за ула зак
ме ђу на род них сна га. Ди пло ма ти ја је
мо гла да се осло ни на то што су вој -
ска и по ли ци ја ус пе ли да одр же на те -
ри то ри ји це ле СРЈ. До бро је што на -
ша вој ска ја ча, са њом ће оја ча ти и ди -
пло ма ти ја, за кљу чио је ге не рал Кр га. 

Акт о ми ру
Уче сник пре го во ра у Ку ма но ву и је -

дан од пот пи сни ка Вој но тех нич ког
спо ра зу ма (ВТС) по ли циј ски ге не рал-
пот пу ков ник у пен зи ји др Об рад Сте -
ва но вић на во ди да су кључ ни усло ви
и уступ ци за за кљу чи ва ње ВТС (1)
Пре ста нак ме ђу на род ног ору жа ног су -
ко ба – об у ста вља ње агре си је НА ТО-а
на СРЈ, (2) Га ран то ва ње др жав ног су -
ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри -
те та СРЈ (РС) на Ко сме ту, (3) Рас по -
ре ђи ва ње  на Ко со ву и Ме то хи ји ме ђу -
на род них без бед но сних сна га под
окри љем УН и пре у зи ма ње од го вор -
но сти тих сна га за де ми ли та ри за ци ју
ОВК, за по вра так прог на них са КиМ и
одр жа ва ње без бед но сног окру же ња
за све гра ђа не КиМ и (4) Пре ме шта ње
сна га без бед но сти СРЈ и РС на КиМ.

-Упр кос то ме што се не мо же сма -
тра ти у све му по вољ ним за СРЈ и РС,
ВТС ни је акт ка пи ту ла ци је, већ је акт
о ми ру, а Вој ска Ју го сла ви је ни је по ра -
же на у од бра ни зе мље од агре си је
НА ТО-а. Ак ту ел ни про бле ми на Ко -
сме ту, у осно ви ни су по сле ди ца за -
кљу че ња спо ра зу ма, већ су ви ше по -
сле ди ца не спро во ђе ња ВТС. И Ре зо -
лу ци ја СБ УН 1244 и Вој но тех нич ки
спо ра зум има ју и да нас по тен ци јал за
ре ша ва ње кључ них про бле ма на КиМ,
ње го вом при ме ном, без по тре бе да се
ме ња ју или рас ки ну. Оба до ку мен та
има ју ка рак тер кључ них ме ђу на род но-
прав них упо ри шта и осло на ца РС у
на по ри ма да Ко смет оста не у са ста ву
Ср би је и да Ср би оп ста ну на Ко сме ту,

ве ли ге не рал Сте ва но вић.
Раз би ја ње СФРЈ је, пре ма ре чи ма

ге не рал-ма јо ра у пен зи ји др Лу ке Ка -
стра то ви ћа био ду го тра јан план За па -
да и део је Пла на за пре ком по но ва ње
ју го и сто ка Евро пе, раз ра ђе ног 1976. и
1977. го ди не код ми ни стра од бра не
Не мач ке, о че му нас је по ру ком ин -
фор ми сао фран цу ски ге не рал Пјер
Ма ри Га лоа, по во дом 10-го ди шњи це
агре си је НА ТО-а, јер због бо ле сти ни -
је мо гао да до ђе на ме ђу на род ну кон -
фе рен ци ју. 

-С об зи ром на то да НА ТО (САД) у
пред ви ђе ном ро ку ни је оства рио по -
ста вље не ци ље ве, био је при мо ран да
пре го ва ра, да у скла ду са пр ља вом
ди пло мат ском игром, пот пи ше Ку ма -
нов ски спо ра зум и при хва ти Ре зо лу ци -
ју СБУН 1244. Вој ска  СРЈ ни је по ра -
же на, ни је је пот пи са ла ка пи ту ла ци ју,
ни је раз о ру жа на, АП Ко со во и Ме то хи -
ја ни је оку пи ра на ору жа ним пу тем.
Због не у спе ха и гу би та ка, од луч ног от -
по ра на ро да и вој ске агре сор је при -
бе гао пре го во ри ма, Вој но тех нич ком
спо ра зу му и при хва та њу Ре зо лу ци је
1244 ОУН, ка ко би из бе гао сра мо ту и
да би ка сни је по ли тич ким и дру гим ма -
ни пу ла ци ја ма из бе гао пре у зе те оба ве -
зе. Вој ска СРЈ ство ри ла је по вољ не
пре го ва рач ке усло ве. Пре ма Вој но тех -
нич ком спо ра зу му у са вр ше ном вој -
ном по рет ку на ша вој ска се по ву кла са
про сто ра Ко со ва и Ме то хи је, док су
про тив нич ке сна ге при по се да њу по -
ло жа ја ис по љи ле број не сла бо сти, на -
во ди Ка стра то вић. 

При пад ни ци КФОР-а су ли ни ју из ме -
ђу цен трал не Ср би је и Ко со ва и Ме то -
хи је на зи ва ле Бор дер, што зна чи гра -
ни ца, а при пад ни ци на ше вој ске при -
ли ком зва нич них раз го во ра ин си сти -
ра ли су да је то ад ми ни стра тив на
ли ни ја. Ни ти су они од у ста ја ли од свог
на зи ва, ни ти су на ши при хва та ли тај
на зив.

–Јед ном при ли ком, за вре ме ула ска
на ших сна га у Коп не ну зо ну без бед но -
сти, на де лу „Б,“ ге не рал Бру но Не ве,
не по сред но пред ње гов од ла зак на
но ву ду жност, по зва ме ма ло у стра ну
и ре че: „Ге не ра ле, шта Ви ствар но ми -
сли те о бу дућ но сти Ко со ва?“

„Ко со во и Ме то хи ја су на ши и ту је
све по зна то. Пи та ње је да на ка да ће
оно би ти вра ће но у са став Ср би је.
Овај ула зак на ших сна га у Коп не ну зо -
ну без бед но сти је пр ва фа за у том
прав цу!“– од го во рих му. 

„Ге не ра ле, то је већ ре ше но. Ко со -
во ће би ти не за ви сна др жа ва. Ва ше
де мо крат ске вла сти су се са тим сло -
жи ле и не чи не ни шта да то спре че.“
Ово ми је ре као на не мач ком, ко ји је
као не ка да шњи ко ман дант алп ске
бри га де го во рио од лич но, а ја сам се
осло нио на сво је гим на зиј ско зна ње.
Би ли смо без пре во ди о ца. „Un ter uns
ges sagt“ (ре че но ме ђу на ма) - ка зао је
он. Ве ру јем да то не би ре као зва нич -
но пред це лом Ко ми си јом. Био је
опре зан у сва кој ре чи. Ви де ло се да
има ис ку ство - ка же ге не рал-ма јор у
пен зи ји Ми лош Ђо шан. 

Из вор: Пе чат
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Агресори се нису обазирали
ни на чије захтеве за прекид
или паузу бар док преговори
теку. Напротив, уочи и одмах
након сваког круга преговора,
НАТО је појачавао
бомбардовање и разарања
цивилних циљева, мостова,
школа, насеља, фабрика,
болница, обданишта, указује
Живадин Јовановић

Чачак: 
Све што је остало после  бомби 
фото: С.Илић
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С
по мен-обе леж је при пад ни ци ма Вој ске
и По ли ци је ко ји су 1998. и 1999. го ди -
не по ги ну ли у бор ба ма са ал бан ским

те ро ри сти ма и сна га ма НА ТО-а у зо ни од -
го вор но сти 549. мо то ри зо ва не бри га де от -
кри ве но је у ле ско вач кој ка сар ни „Вој во да
Пе тар Бо јо вић“. Ме мо ри јал је из гра ђен на
ини ци ја ти ву удру же ња гра ђа на Хе рој ска
549. мо то ри зо ва на бри га да „Цар Ду шан
Сил ни“ и уз по др шку Ми ни стар ства од бра -
не и Вој ске Ср би је.

Све ча но сти су при су ство ва ли за ме ник
ко ман дан та Коп не не Вој ске ге не рал-ма јор
Сла ђан Ста мен ко вић, гра до на чел ник Ле -
сков ца Го ран Цве та но вић, 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, епи скоп ни шки го спо дин Ар се ни је, ве -
те ра ни 549. мо то ри зо ва не бри га де и По -
ли ци је, чла но ви по ро ди ца по ги ну лих,
пред став ни ци Ми ни стар ства од бра не и
Вој ске Ср би је, МУП-а и број ни гра ђа ни ко -
ји су тим по во дом же ле ли да ода ју по шту
бра ни о ци ма Отаџ би не.

Спо мен-обе леж је су от кри ли рат ни ко -
ман дант 549. мо то ри зо ва не бри га де ге не -
рал-ма јор у пен зи ји Бо жи дар Де лић и вла -

сник ком па ни је „Круп ник“ Ми лан Си мо вић
ко ји је фи нан си рао про јек то ва ње и из град -
њу.

Епи скоп ни шки Ар се ни је, за тим је, уз са -
слу же ње вој ног и ло кал ног све штен ства
осве штао спо мен обе леж је хе ро ји ма од -
бра не. У свом обра ћа њу епи скоп Ар се ни је
ре као је да су по ги ну ли при пад ни ци Вој ске
и По ли ци је, пра во слав не, ри мо ка то лич ке
и ислам ске ве ро и спо ве сти за јед но оти шли
у смрт бра не ћи сло бо ду Отаџ би не, сво је
по ро ди це и сво је при ја те ље. Он је ци ти рао
ре чи апо сто ла Јо ва на Бо го сло ва да ,,не ма
ве ће љу ба ви од оне ка да по ло жи мо жи вот
за при ја те ље сво је”.

Обра ћа ју ћи се по ро ди ца ма по ги ну лих
хе ро ја ге не рал у пен зи ји Бо жи дар Де лић
ре као је да је ово оку пља ње ор га ни зо ва но
пре све га да би се ука за ла част по ро ди ца -
ма па лих са бо ра ца.

- По што ва не по ро ди це на ших по ги ну лих
са бо ра ца, сви смо ми да нас ов де због вас.
Да вам по ка же мо да, иако је про шло 23 го -
ди не, ми ни јед ног да на ни смо за бо ра ви ли
сво је са бор це. Исти на, ду го смо че ка ли.
По сто ја ле су чак и сум ње да ли ће мо ус -
пе ти да отрг не мо од за бо ра ва љу де са ко -
ји ма смо за јед но бра ни ли на шу др жа ву –

ре као је Де лић и још јед ном за хва лио Ми -
ла ну Си мо ви ћу ко ји је фи нан си рао из град -
њу спо мен - обе леж ја.

Де лић је за хва лио Ми ни стар ству од бра -
не и Вој сци Ср би је, Ми ни стар ству за рад,
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та -
ња, гра до на чел ни ку Ле сков ца и сви ма ко ју
су сво јим до ла ском ука за ли по што ва ње
по ги ну лим бор ци ма.

- Ми ни смо же ле ли са мо да на пра ви мо
спо ме ник за сво ју бри га ду, ни смо се са мо
ми бо ри ли на Ко со ву и Ме то хи ји. Са на ма
су би ли при пад ни ци по себ них је ди ни ца
по ли ци је, при пад ни ци спе ци јал них је ди ни -
ца, при пад ни ци вој них од се ка, окру га и
њи хо ви од ре ди, али ми ни смо ипак мо гли
да на пра ви мо спо ме ник за све ко ји су по -
ги ну ли у на шој др жа ви. За то смо од лу чи -
ли да сви они ко ји су по ги ну ли у зо ни на -
ше бри га де бу ду на на шем спо ме ни ку. Ти -
ме да је мо при мер ка ко за јед ни штво мо ра
да се оства ри у на шој Ср би ји да би она на -
пре до ва ла да ље – ис та као је рат ни ко ман -
дант 549. мо то ри зо ва не бри га де.

Рат ни ко ман дант 122. ин тер вент не бри -
га де По себ них је ди ни ца по ли ци је пу ков -
ник у пен зи ји Дра ган Жи ва ље вић у свом
обра ћа њу је ис та као да је 549. бри га да од -
у век пред ста вља ла при мер као што и са -
да пред ста вља при мер упра во због не го -
ва ња тра ди ци ја, па жње и бри ге пре ма ве -
те ра ни ма и по ро ди ца ма по ги ну лих.

Рат ни ко ман дант 549. мо то ри зо ва не
бри га де ге не рал-ма јор у пен зи ји Бо жи дар
Де лић до де лио је, на кра ју све ча но сти,
пла ке те Удру же ња за ме ни ку ко ман дан та
Коп не не вој ске ге не рал-ма јо ру Сла ђа ну
Ста мен ко ви ћу и вла сни ку ком па ни је
„Круп ник“ Ми ла ну Си мо ви ћу.

На кра ју све ча но сти, вен це и цве ће крај
спо мен-обе леж ја по ло жи ли су – рат ни ко -
ман дант 549. мо то ри зо ва не бри га де, де -
ле га ци ја Ми ни стар ства од бра не и Вој ску
Ср би је ко ју је пред во дио на чел ник Упра ве
за тра ди ци ју, стан дард и ве те ран пу ков ник
Дра ган Мил ко вић, де ле га ци ја Ко ман де за
обу ку ко ју је пред во дио ко ман дант 3. Цен -
тра за обу ку пу ков ник Зо ран Цвет ко вић,
де ле га ци ја Вој не ака де ми је, гра до на чел -
ник Ле сков ца Го ран Цве та но вић, де ле га -
ци ја при вред ног дру штва ,,Круп ник”, де ле -
га ци ја Ми ни стар ства за рад, за по шља ва -
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, Удру же -
ње ве те ра на По себ них је ди ни ца по ли ци је,
Ко ло срп ских се стра, Дру штво срп ских до -
ма ћи на, Удру же ње ,,Спа си мо срп ску де -
цу”, де ле га ци ја ве те ра на 63. па до бран ске
бри га де, де ле га ци ја Вој ног син ди ка та Ср -
би је, де ле га ци ја удру же ња „Ву ко ви са
Дри не“ и број ни гра ђа ни.

Спо мен-обе леж је са сто ји се од мо ну -
мен тал ног по ста мен та на ко ме су ис пи са -
на име на при пад ни ка свих је ди ни ца Вој -
ске и По ли ци је ко ји су по ги ну ли то ком бор -
бе них деј ста ва 1998. и 1999. го ди не у зо ни
од го вор но сти 549. ме ха ни зо ва не бри га де,
а ко ја је об у хва та ла те ри то ри је оп шти на
При зрен, Ора хо вац, Су ва Ре ка, Ђа ко ви ца
и Го ра. На вр ху по ста мен та је по ста вљен
тенк Т-55 у ко ме је 11. ав гу ста 1998. го ди -
не у бор би са ал бан ским те ро ри сти ма по -
ги нуо ко ман дир 3. че те оклоп ног ба та љо -
на 549. мо то ри зо ва не бри га де ка пе тан
Жељ ко Мар ти но вић.

Свечаност у лесковачкој касарни

МЕМОРИЈАЛ 
ПАЛИМ ЗА СЛОБОДУ

Званичници и грађани на комеморативној свечаности

На постаменту су исписана имена свих погинулих бранилаца земље 
у зони одговорности 549. бригаде
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Обележен Дан Центра
војномедицинских 
установа „Београд“

БРИГА 
О ЗДРАВЉУ 

ПАЦИЈЕНАТА

С
ве ча ност по во дом Да на Цен тра
вој но ме ди цин ских уста но ва „Бе -
о град“ и 30 го ди на ра да одр жа -

на је 9. ју на у Вој но ме ди цин ском цен -
тру Сла ви ја. 

Ова уста но ва фор ми ра на је 9. ју на
1992. го ди не и на ме ње на је при мар -
ној и се кун дар ној здрав стве ној за -
шти ти вој них оси гу ра ни ка и чла но ва
њи хо вих по ро ди ца.

Др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству
од бра не Бран ко Жи ва но вић, че сти -
та ју ћи пра зник по хва лио је рад и
труд ме ди цин ских рад ни ка, ко ји по -
ме ра ју сво је про фе си о нал не гра ни -
це пру жа ју ћи си гур ност свим па ци -
јен ти ма.

- На пра гу че твр те де це ни је од
свог осни ва ња, Цен тар вој но ме ди -
цин ских уста но ва и да ље жи ви им пе -
ра тив, а то је да на ве о ма ве ли кој те -
ри то ри ји, не са мо на шег гра да већ и
зе мље, по ред здрав стве ног збри ња -
ва ња и оси гу ра ња, пру жа и пре вен -
тив ну ме ди цин ску за шти ту. Нај ве ћи
ин те рес је одр жа ти ни во за до вољ них
па ци је на та и над ма ши ти по стиг ну те
ре зул та те - ре као је др жав ни се кре -
тар Жи ва но вић. 

По во дом пра зни ка, на чел ник Упра -
ве за вој но здрав ство бри гад ни ге не -
рал др Ра ди во је Ан ђел ко вић, за зна -
чај не ре зул та те по стиг ну те у ра ду,
уру чио је по хва ле и за хвал ни це при -
пад ни ци ма Цен тра вој но ме ди цин -
ских уста но ва „Бе о град“.

За ме ник на чел ни ка Цен тра вој но -
ме ди цин ских уста но ва „Бе о град“
пот пу ков ник др Пре драг Ра до њић,
че сти тао је за по сле ни ма 30 го ди на
ра да те уста но ве и ука зао на зна чај
ве ли ког ти ма ко ји је увек на ви си ни
за дат ка. 

- Ка жу да је здра вом чо ве ку сва ки
дан пра зник. Част ми је да вам у име
Цен тра вој но ме ди цин ских уста но ва
по же лим до бр о до шли цу на наш дан,
на ших 30 го ди на. Чи ни ми се да је
про шло као трен од ка да су мно ги од
нас кро чи ли ов де и сте пе ни ца ма ус-
пе ха от по че ли ства ра ње сво јих ка ри -
је ра и жи вот них успе ха - ре као је пот -
пу ков ник др Ра до њић, ис ти чу ћи да је
ве о ма по но сан на од лич ну ат мос фе -
ру, тим ски рад и ви сок сте пен дру -
штве не и про фе си о нал не од го вор но -
сти. 

Цен тар вој но ме ди цин ских уста но -
ва осим здрав стве ног збри ња ва ња и
оси гу ра ња, пру жа и пре вен тив ну ме -
ди цин ску за шти ту, при че му зо на од -
го вор но сти по кри ва две тре ћи не те -
ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је. У Цен -
тру се оба вља ју и све вр сте пре гле -
да и спе ци ја ли стич ке оце не спо соб -
но сти вој них об ве зни ка и кан ди да та
за при јем у Вој ску Ср би је.

У
Мат ха у зе ну је не дав но
одр жа на ме ђу на род на
ко ме мо ра ци ја по во дом

77 го ди на од осло бо ђе ња
тог зло гла сног на ци стич ког
ло го ра. Ко ме мо ра ци ји је у
ор га ни за ци ји Ми ни стар -
ства за рад, за по шља ва -
ње, бо рач ка и со ци јал на
пи та ња при су ство ва ла др -
жав на де ле га ци ја Ср би је. 

На шу де ле га ци ју је са чи -
ња ва ло по де сет ка де та из
Вој не и По ли циј ске ака де -
ми је, њи хо ви про фе со ри и
шест пред став ни ка бо рач -
ких удру же ња (Су бос, Суб -
нор и Мат ха у зен). Де ле га -
ци ју је пред во дио Ми о драг
Ка пор, 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, а на ко ме -
мо ра ци ји су се при дру жи -
ли Не бој ша Ро дић, ам ба -
са дор у Аустри ји и Мла ден Фи ли по вић, пред -
став ник Ре пу бли ке Срп ске у Аустри ји, ге не рал
Бо јан Зр нић, пред став ник Ср би је у ОЕБС-у и
пу ков ник Жељ ко Бо са нац, иза сла ник од бра не
у Аустри ји.  

По ред Мат ха у зе на, на ша де ле га ци ја је об и -
шла још пет бив ших кон цен тра ци о них ло го ра
и ода ла по част стра да ли ма по ла га њем ве на -
ца уз по здрав стро ја ка де та др жав ним за ста -

ва ма. Је зи ву смрт је у тим ло го ри ма (Гу сен,
Рај фер дорф, Ашах, Харт хајм и Ебен зе) на шло
ви ше од 15.000 на ших су на род ни ка. 

Ве о ма до ма ћин ски и дир љив био је су срет с
на шим на ро дом ко ји при ре дио пра ви срп ски
ру чак у про сто ри ја ма дру штва Вук Ка ра џић, у
гра ди ћу Шпе јер, у чи јој око ли ни жи ви не ко ли -
ко хи ља да Ср ба.

Teк ст и фо то гра фи ја  М. Ко мар

Д
р 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 пред во дио је др жав ну
це ре мо ни ју обе ле жа ва ња
213-го ди шњи це Бо ја на Че -
гру, у окви ру спо мен-ком -
плек са код Ни ша. 

Крај Спо ме ни ка Сте ва ну
Син ђе ли ћу на Че гру, вен це
су по ло жи ли пред став ни ци
Ми ни стар ства од бра не и
Вој ске Ср би је, Гра да Ни ша,
оп шти не Пан те леј, Срп ско-
ру ског ху ма ни тар ног цен тра,
по ро ди це Син ђе лић, као и
ве ли ки број удру же ња гра ђа -
на, ме ђу ко ји ма је и Удру же -
ње вој них пен зи о не ра Ср би -
је Ниш. 

Пре по ла га ња ве на ца одр -
жан је по мен срп ским ју на ци -
ма стра да ли у бо ју.

Па ра стос је слу жио вла ди -
ка ни шки Ар се ни је са све -
ште ни ци ма Ни шке епар хи је.

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 је ка зао
„Ова го ди шњи ца ни је ве ли ка
са мо за Ниш, већ за це лу Ср -
би ју и цео срп ски на род, за -
хва љу ју ћи овом и ова квим
до га ђа ји ма Ср би ја је да нас
сло бод на и на пред на зе -
мља. Ве ли ко ми је за до вољ -

ство што су на ши пре ци ус -
пе ли да нам пре не су све ово
што ми да нас, по сле 213. го -
ди на, обе ле жа ва мо ова кве
до га ђа је. Не го ва ње тра ди ци -
је је упра во оно што што се
да нас де си ло у Ни шу. Ов де
су омла ди на и при пад ни ци
бо рач ких ор га ни за ци ја, али
је ов де и на род. Са мо на тај

на чин мо же мо обе ле жи ти
оно што је нај ва жни је за срп -
ски на род, а то је да су Ср би
увек у исто ри ји во ди ли осло -
бо ди лач ке или од брам бе не
ра то ве и да су увек би ли на
пра вој стра ни исто ри је“, ка -
зао је Ка пор.

За ме ни ца гра до на чел ни -
це Ни ша Ду ши ца Да ви до вић
је ре кла да се да нас се ћа мо
свих оних ко ји су па ли за
сло бо ду на ро да, ко ји су по -

ло жи ли сво је жи во те да би -
смо ми да нас жи ве ли у ми ру

Бој на Че гру, ко ји се од и -
грао 31.ма ја 1809. го ди не,
пред ста вља је дан од нај тра -
гич ни јих ору жа них су ко ба у
чи та вом раз до бљу Пр вог
срп ског устан ка. Срп ски
уста ни ци, пред во ђе ни Сте -
ва ном Син ђе ли ћем, упр кос

хе рој ском от по ру ни су ус пе -
ли да оства ре по бе ду у овом
бо ју ко ји је озна чио по че так
сло ма устан ка у Бе о град -
ском па ша лу ку. Бо ре ћи се
про тив над моћ ни јег про тив -
ни ка срп ски уста ни ци пру жи -
ли су при мер ве ли ке хра бро -
сти и па три о ти зма ко ји је
остао уткан у ко лек тив ну
свест на ци је то ком чи та ва
два на ред на сто ле ћа.

Зо ран Ја шо вић

Oбележавање годишњице Чегарског боја

РОДОЉУБЉЕ УТКАНО У СЛОБОДУ

На стратиштима 
нашег народа

ДА СЕ НИКАД 
НЕ ПОНОВИ



СА СВИХ СТРАНА

В
ој на уста но ва „Та ра“ ове го -
ди не обо га ти ла је ту ри -
стич ку по ну ду је дин стве -

ним из ле том „Та ра са фа ри“ ко ји
за љу бље ни ци ма у ак тив ни од -
мор пру жа мо гућ ност да пу тем
че ти ри ор га ни зо ва не ту ре, ауто -
бу сом и вој ним ка ми о ни ма ТАМ
110 и ТАМ 150, оби ђу број не ви -

ди ков це и оста ле
скри ве не пре де -
ле пла ни не на
ко је се те шко мо -
же сти ћи са мо -
стал но и без во -
ди ча. Да је но ви
„Та ра са фа ри“
пра ви на чин за
у п о  з н а  в а  њ е
скри ве них ле по -
та нај пи то ми је
срп ске пла ни не,
то ком прет ход -
ног ви кен да, уве -
ри ли су се и го -
сти хо те ла ,,Омо -
ри ка” у дру штву

ди рек то ра Вој не уста но ве „Та -
ра“.

Ди рек тор Вој не уста но ве
Љуп ко Ћи ро вић, пред ста вља ју -
ћи хо те ле „Омо ри ка“, „Бе ли бор“
и „Ја вор“ ис та као је да је ове се -
зо не, као и прет ход них го ди на,
мно го то га ура ђе но на уна пре -
ђе њу ту ри стич ке по ну де.

– По ред на шег тра ди ци о нал -
ног сло га на „Та ра је ме сто где
по чи ње ле по та“, ове го ди не
има мо и но ви сло ган „да нам
по ро ди ца бу де здра ва“ и у том
ци љу осми шљен је је дин стве ни
про грам „Та ра са фа ри“. На ши
ре кре а то ри и ани ма то ри има ју
за да так да под стак ну го сте хо -
те ла да свој го ди шњи од мор
про ве ду кроз ак тив ност у при ро -
ди, на ту ра ма пе ша че ња, це ло -
днев ним и по лу днев ним из ле ти -
ма, спорт ским дру же њи ма и
број ним дру гим ак тив но сти ма
ко је до при но се по бољ ша њу
здра вља и при ку пља њу по зи -
тив не енер ги је, ис ти че ди рек -
тор Вoјне уста но ве.

Јед на од ту ра пру жа при ли ку
да се оби ђу ло ка ци је Со ко лац –
Ла ђе вац – Ма на стир Ра ча и то у
две ва ри јан те пре во же ња. Јед -
на гру па пре во зи се хо тел ским
ауто бу сом, а дру га гру па вој ним
ка ми о ном. Гру па ко ја се опре де -
ли за пре во же ње ауто бу сом,
иде пу тем од Ба ји не Ба ште до
Ма на сти ра Ра ча, а за тим, на кон
оби ла ска ма на сти ра, сле ди
шет ња у ду жи ни од два до три
ки ло ме тра уз вод но оба лом ре -
ке Ра че до ле ко ви тог из во ри шта
Ла ђе вац на де сној оба ли ре ке.
На кон пре ла ска мо ста на ле вој

оба ли, гру пе ме ња ју пре во зно
сред ство та ко да сви има ју при -
ли ку да осе те иза зо ве во жње
вој ним те рен ским во зи лом, ко -
јим се на ста вља пут кроз шу му
до Со ко ли не, а за тим се оби ла -
зи ви ди ко вац Со ко лац, на кон
че га је пла ни ран по вра так у хо -
тел пре ко Ра чан ске Шљи во ви це
и Хај дуч ке че сме.

Ту ре ко је су у по ну ди Вој не
уста но ве „Та ра“  омо гу ћу ју по се -
ти о ци ма да оби ђу нај по зна ти је
ви ди ков це као што су Со ко лац,
Ослу ша и Оштра сте на, али та -
ко ђе има ју и „са фа ри ту ру“ за -
ми шље ну као ком би на ци ја во -
жње и пла нин ске шет ње. Ова
ту ра об у хва та из лет пре ко Мо -
кре Го ре и Др вен гра да са оби -
ла ском Иве ра и вр ха Га вран,
као и нај ви шег вр ха Та ре - Збо -
ри ште на над мор ској ви си ни од
1.544 ме тра.

„Та ра са фа ри“ пру жа мо гућ -
ност оби ла ска де сти на ци ја Ми -
тро вац и Пе ру ћац, ода кле оба -
лом Пе ру ћач ког је зе ра по се ти о -
ци има ју мо гућ ност да оби ђу ви -
ди ков це пла ни не Та ра, и то Ја -
њач, Сје нич, Би ље шка сте на и
пре део из у зет них ле по та Пре -
дов крст, што су и би ле де сти на -
ци је по се те го сти ју хо те ла
,,Омо ри ка” прет ход ног ви кен да.

Традиционално дружење 
на Бањици

ПРИЗНАЊЕ 
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

У
про сто ри ја ма Ме сне за јед ни це ,,Ба њи ца“ 26.ма ја
ор га ни зо ва но је тра ди ци о нал но дру же ње чла но ва
УВПС Во ждо вац-Сав ски Ве нац, за тим чла но ва Клу -

ба пен зи о не ра и ру ко вод ства Ме сне за јед ни це ,,Ба њи -
ца“. Би ла је то при ли ка да се ана ли зи ра ју ак тив но сти у
про те клих го ди ну да на и до го во ре ак ци је за на ред ни пе -
ри од.

Пред сед ник ОпОрг Во ждо вац-С.Ве нац До бри во је Ди -
ми три је вић уру чио је нај ви ше при зна ње ор га ни за ци је -
По ве љу УВПС Ме сној за јед ни ци ,,Ба њи ца,“ за из у зе тан
до при нос и са рад њу на афир ма ци ји Удру же ња. По ве љу
је у име Ме сне за јед ни це при мио пред сед ник Ми о драг
Ми ша Сто ја но вић, ко ји је ис та као да је са рад ња вр ло
до бра и да ће се би ти на ста вље на.                        Д. Д.

Седница Скупштине
УВПС Смедеревска 

Паланка

ПРЕДСЕДНИК 
ПОНОВО ИЗАБРАН

У
Сме де рев ској Па лан ци не дав но
је одр жа на сед ни ца Скуп шти не
Удру же ња вој них пен зи о не ра те

оп шти не. Скуп је отво рио пред сед -
ник ОпОрг Дра го слав Гру ји чић.

Сед ни ци су при су ство ва ли пред -
сед ник Из вр шног од бо ра ГО УВПС
Зо ран Вуч ко вић, пред сед ник Скуп -
шти не оп шти не Ни ко ла Ву чен и
пред став ни ци град ских ор га ни за ци ја
СУБ НОР-а и пен зи о не ра. 

Из ве штај о до са да шњем ра ду са
по да ци ма о утро шку рас по ло жи вих
нов ча них сред ста ва са же то је под -
нео пред сед ник Гру ји чић. Пре ма из -
ве шта ју Удру же ње у Сме де рев ској
Па лан ци оп ста је упр кос из ве сним
про бле ми ма. По др жа но је опре де -
ље ње да се оба вља ју по се те ста ри -
јим и из не мо глим чла но ви ма. Ве о ма

по хвал но се го во ри ло о со ци јал ној и
ху ма ни тар ној по мо ћи ко је Удру же ње
пру жа чла но ви ма.

На мол бу чла но ва по но во је за
пред сед ни ка ор га ни за ци је иза бран
Дра го слав Гру ји чић. У из вр ша ва њу
оба ве за по мо ћи ће му Сте во Ма ру -
но вић, Злат ко Па у но вић и Жељ ко
То мић.

Пред сед ник Из вр шног од бо ра ГО
УВПС Зо ран Вуч ко вић че сти тао је
иза бра ном ру ко вод ству и ин фор ми -
сао чла но ве о ста ту сним и дру гим
пи та њи ма од зна ча ја за вој не пен зи -
о не ре. По себ но је би ло ре чи о стам -
бе ној про бле ма ти ци и по тре би да се
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
вој них пен зи о не ра вра ти у окри ље
Фон да за СО ВО.

Пред сед ник СО Ни ко ла Ву чен та -
ко ђе је че сти тао иза бра ном ру ко вод -
ству, за же лео пло дан рад ор га ни за -
ци ји, а пен зи о не ри ма до бро здра -
вље. Оп шти на ће, ка ко је обе ћао,
Удру же ње по мо ћи по треб ним кан це -
ла риј ским ма те ри ја лом.

По сле сед ни це у обли жњем ре сто -
ра ну ор га ни зо ва но је дру же ње

Ч. Ша ба нај

„Тара сафари“ - нова атракција 
Војне установе „Тара“

ЗА АКТИВАН ОДМОР
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СА СВИХ СТРАНА

Н
о во и за бра ни пред сед ник Град ске ор -
га ни за ци је УВПС Кра ље во Ра до је То -
ма ше вић је у же љи да ак ти ви ра што

ве ћи број чла но ва у ак тив но сти ма за на -
ред ни пе ри од 21. ју на, у Ве ли кој са ли До -
ма Вој ске Ср би је, ре а ли зо вао ин фор ми са -
ње ко ри сни ка вој не пен зи је. 

У при пре ми је учи ње но све да што ве ћи
број чла но ва бу де упо знат са вре ме ном
одр жа ва ња ин фор ми са ња. Уста ље не об -
ја ве, лич ни кон так ти и те ле фон ски по зи ви
овог пу та су до пу ње ни и огла сним ин фор -
ма ци ја ма на сред стви ма ин фор ми са ња.
По ред то га пла ни ра на су и два кра ћа пре -
да ва ња о ак ту ел ним пи та њи ма и исто риј -
ским до га ђа ји ма на овим про сто ри ма.

И по ред до бро оба вље них при пре ма и
од лич ног са др жа ја ко ји је по ну ђен, од зив
чла но ва УВПС је био ре ла тив но ма ли, што
је ве ро ват но по сле ди ца ле то ва ња, од ла -
ска на се ло, здрав стве ног ста ња де ла чла -
но ва, али и дво го ди шње па у зе ка да су оку -
пља ња у пи та њу. 

У увод ном де лу То ма ше вић је за хва лио
сви ма ко ји су се ода зва ли, а по том об ја -
снио ко је све ак тив но сти су у пла ну за на -
ред ни пе ри од, по чев ши од ве ћег при су -
ства на обе ле жа ва њи ма зна чај них до га ђа -
ја и да ту ма, пре ко јед но днев них из ле та па
до фор ми ра ња спорт ских сек ци ја. Ис та као
је да је од нај ве ћег зна ча ја упра во из ја -
шња ва ње члан ства за ко је ак тив но сти су
нај ви ше за ин те ре со ва ни, та ко да се оне
мо гу и до пу ни ти но вим са др жа ји ма.

На кра ју је на ја вио пре да ва че пла ни ра -
не за тај дан и дао реч пр вом од њих пен -
зи о ни са ном ге не ра лу др Лу ки Ка стра то ви -
ћу ко ји је из Бе о гра да без ика кве на кна де
до шао у Кра ље во са мо ра ди ове ак тив но -
сти. 

Ге не рал Ка стра то вић је у по лу ча сов ном
обра ћа њу, на вр ло за ни мљив и јед но ста -
ван на чин, об ја снио исто риј ске ко ре не су -
ко ба ко ји се тре нут но де ша ва на те ри то -
ри ји Укра ји не. Су шти на је у то ме да је то у
ства ри по сле ди ца ви ше ве ков ног су ко ба
нај ве ћих за пад них си ла и Ру си је, од но сно
пра во сла вља. Са да је то су коб САД и Ру -
си је и те жња за пад ног бло ка да не у тра ли -
ше Ру си ју као озбиљ ног про тив ни ка у ши -
ре њу ути ца ја пре ма ис то ку. Об ја снио је и
ка ко је у свим тим су ко би ма про ла зи ла Ср -
би ја и ко је је по сле ди це има ла, а и у ко ли -

ко ком пли ко ва ној и те шкој си ту а ци ји се да -
нас на ла зи мо. Мо но по лар ни свет је сва ка -
ко на кра ју по сто ја ња и на сле ђу је га мул -
ти по лар ни.

Пре дру гог пре да ва ча на ве ли кој би ни су
се по ја ви ли Иван Да мја но вић, по то мак
срп ских рат ни ка, ко ји сво је сло бод но вре -
ме по све ћу је не го ва њу тра ди ци је и се ћа -
ња на слав не рат ни ке оде вен у рат ну уни -
фор му срп ског офи ци ра из Ве ли ког ра та и
Ми лан Ћур чић уче ник за вр шне го ди не
сред ње ме ди цин ске шко ле ко ји је за вр шио
Сред њу му зич ку шко лу „Сте ван Мо кра -
њац“, гу слар ски смер, са тим ин стру мен -
том у ру ка ма, што су при сут ни са оду ше -
вље њем по здра ви ли. Оду ше вље ње је би -
ло још ве ће на кон што је овај та лен то ва ни
мла дић от пе вао две пе сме уз тра ди ци о -
нал ни срп ски ин стру мент.

Пен зи о ни са ни ар ти ље риј ски ма јор Ра де
Ву ко са вље вић је при ка зао до ку мен тар ни
филм ко ји је за јед но са Да мја но ви ћем,
уче ни ци ма, учи те љи ма и на став ни ци ма
основ не шко ле „Јо ван Ду чић“ у се лу Ро ће -

ви ћи, сни мио без ичи је фи нан сиј ске по мо -
ћи. У фил му су об ра ђе ни до га ђа ји у кра -
ље вач ком кра ју при ли ком по вла че ња срп -
ске вој ске у Ве ли ком ра ту, но вем бра
1915.го ди не. 

Од суд на од бра на Ужич ког од ре да на бр -
ду Вра но вац и 4. пе ша диј ског пу ка дру гог
по зи ва на пла ни ни Че мер но је би ла од
пре суд ног зна ча ја да не при ја тељ ске сна ге
не из би ју у до ли ну ре ке Ибар и на тај на -
чин оне мо гу ће по вла че ње срп ске Вр хов не
ко ман де и 1. ар ми је пре ма Ко со ву и Ал ба -
ни ји. За не ко ли ко да на по ме ну те је ди ни це
су има ле огром не гу бит ке, али је до би је ни
за да так успе шно из вр шен и спре че но је
уни ште ње глав ни не срп ских сна га. Не мер -
љив је зна чај све га што се ту до го ди ло за
да љу суд би ну Ср би је, срп ског на ро да и
срп ске вој ске.

О овим до га ђа ји ма се вр ло ма ло зна ло
и учи ло на ча со ви ма исто ри је јер се мно го
ве ћи зна чај за обез бе ђе ње по вла че ња да -
вао Мој ко вач кој би ци. 

Ву ко са вље вић је де се так го ди на при ку -
пљао и об ра ђи вао ар хив ски ма те ри јал у
Ар хи ву гра да Кра ље ва, Ме ђу оп штин ском
ар хи ву гра да Чач ка и вој ним ар хи ви ма  у
Бе о гра ду, Бе чу и Па ри зу. Об и шао је сва
зна чај ни ја ме ста на те ре ну. Раз го ва рао са
по том ци ма рат ни ка и учи нио све да се нај -
ва жни ја ме ста на од го ва ра ју ћи на чин обе -
ле же: че сма ма, пло ча ма, кр сто ви ма и ка -
пе ла ма. До са да је ура ђе но ви ше та квих
обе леж ја, ме ђу ко ји ма је и ка пе ла на бр ду
Вра но вац. Ка пе ла на пла ни ни Че мер но је
на по чет ку ра до ва јер до ско ра ни су би ли
ре ше ни имо вин ско-прав ни од но си.

Овај свој рад Ра де је пре то чио у че тво -
ро том но из да ње „Кра ље во у Ве ли ком ра -
ту“ чи ја је про мо ци ја би ла 2018. го ди не,
по во дом обе ле жа ва ња сто го ди на од за вр -
шет ка 1.свет ског ра та. При ли ком про мо ци -
је наш по зна ти исто ри чар ака де мик про -
фе сор др Ва си ли је Кре стић је из ра зио из -
не на ђе ње да иза ова ко ве ли ког по сла сто -
ји по је ди нац, за шта у исто ри о гра фи ји има
ма ло при ме ра и да та ква де ла углав ном
на ста ју на ин сти ту ти ма, што за слу жу је
сва ку по хва лу и при зна ње. 

Две го ди не ка сни је, у ја ну а ру ме се цу
2020. го ди не одр жа на је про мо ци ја две
књи ге „Кра ље во у Дру гом свет ском ра ту“ о
че му је пи сао ,,Вој ни ве те ран“ у фе бру ар -
ском из да њу те го ди не.

И ово га пу та се мо ра ис та ћи вр ло ко рек -
тан од нос Ко ман де 2. бри га де ВС ко ја пре -
ко на чел ни це до ма Вој ске Ср би је Ве ли ке
Му ши кић увек обез бе ђу је про стор за ак -
тив но сти УВПС. Овог пу та је то би ла ве ли -
ка са ла, али и хол ис пред са ле где је Ву ко -
са вље вић по ста вио па но ду га чак осам ме -
та ра са при ка зом нај ва жни јих до ку ме на та
ве за них за по ме ну те до га ђа је. У при пре ми
про сто ра је зна чај на и по моћ ре фе рен та
за кул ту ру го спо ђе Ол ги це Го лу бо вић ко ја
је тра жи ла да па но оста не у хо лу не ко ли -
ко да на, јер су за на ред не да не пла ни ра не
ак тив но сти мла дих љу ди и школ ске омла -
ди не у До му Вој ске. На овај на чин је обез -
бе ђе но да део са др жа ја бу де до сту пан
они ма ко ји ма је и нај по треб ни је, јер на њи -
ма оста је да не гу ју тра ди ци ју и по шту ју ис-
то ри ју ове др жа ве.

Ло кал на сред ства ин фор ми са ња, а пре
свих ТВ Ме лос и ТВ Кра ље во, су као и
увек до са да, про пра ти ла ову ак тив ност и
из дво ји ла про стор у сво јим ин фор ма тив -
ним еми си ја ма, на че му им је Удру же ње
по себ но за хвал но.              Јо ван Си мић

Живот свакидашњи

ЂАКОНИЈЕ НА СТОЛУ 

О
ку пља ње је део дру гар ског од но -
са пре ма жи во ту. Ис ко ва но вој -
нич ко дру гар ство те шко је на ру -

ши ти, а по вод мо же да бу де раз ли чит.
Од ро ђе ња уну ча ди, ро ђен да на, да на
ви до ва и ро до ва...

Не дав но се оку пи ло ру ко вод ство оп -
штин ске ор га ни за ци је УВПС Зе му на.
По вод је био ре и збор пред сед ни ка и
се кре та ра на те ду жно сти. До ма ћи ни
су би ли њих дво ји ца: Слав ко До ше но -
вић и Трај че Ми ту шев. Би ло је ро шти -
ља, али и ра зних дру гих ђа ко ни ја. При -
ча ло се о ор га ни за ци ји, али и о лич ном
жи во ту ко ле га. По слу жи ва ла је јед на
Ру жа ко јој би по за ви де ли мно ги ко но -
ба ри.

И та ко, на кра ју ле та, по но во ће про -
на ћи по вод за дру же ње.                З. П.

Из рада ГрОр УВПС Краљево

КАКО АКТИВИРАТИ ЧЛАНОВЕ 



П
о чет ком  де ве де се тих го ди на
про шлог ве ка у САД је лан си ра -
на со ци јал на кри ла ти ца „по ли -

тич ка ко рект ност“ (po li ti cal cor rec -
tness) с ци љем  да се упо тре бом
еуфе ми за ма и фра зе о ло ги за ма из бег -
не по тен ци јал но вре ђа ње љу ди на
пол ној и ра сној осно ви. Та ко цр нац ни -
је ви ше цр нац, не го Афро а ме ри ка нац
(а шта ако ни је ни Афри ка нац ни Аме -
ри ка нац), а бе лац је остао ca u ca sian
(бе лац). И ле ка ри су се на шли у про -
бле ми ма, јер су мо ра ли не ке ста ре ла -
тин ске тер ми не за ме ни ти но во ком по -
но ва ним ен гле ским син таг ма ма, па је
та ко иди от пре ко но ћи по стао men tally
chal len ged per son (осо ба оме те на у
раз во ју),  док је ин ва лид по стао han di -
cap ped per son (осо ба оме те на у раз -
во ју). На та ла су агре сив ног хо мо сек -
су а ли зма, аме рич кој де ци јер за бра -
ње на упо тре ба нај дра же ре чи mot her
(мај ка) ко ја је од јед ном по ста ла birt -
hing per son (осо ба ко ја ра ђа).

Ме ђу тим, не дав но је аме рич ка
филм ска ин ду стри ја пре ва зи шла сва
до са да шња на сто ја ња. Ка ко твр ди
Стан ко Цр но бр ња („По ли ти ка“ од 12.
6. 2021.го ди не) ор га ни за то ри до де ле
на гра де „Оскар“ и „Злат ни гло бус“ су
„ових да на уве ли кво те за ра сну, ет -
нич ку и пол ну за сту пље ност глу мач ке
еки пе, што под се ћа на Хи тле ров До -
ку мент 1708 ПС из ове обла сти. Овај
но ви ка пи та ли стич ки соц ре а ли зам оз-
биљ но угро жа ва свет ски де мо крат ски
по ре дак, ја ча тех но кра ти ју и уво ди
еко ном ски то та ли та ри зам, чи ме се др -
жа ва ста вља у слу жбу круп ног ка пи та -
ла“ на гла ша ва овај аутор.

Је зик је по стао ро ба и ње го ва ди -
стри бу ци ја се вр ши по за ко ни ма тр жи -
шта. Фран цу ски фи ло зоф Иван Илич
ка же „У на ше вре ме ре чи су на тр жи -
шту по ста ле јед на од глав них ро ба ко -
ја од ре ђу је бру то на ци о нал ни про из -
вод. Упра во но вац од ре ђу је шта ће би -
ти ре че но. Је зик се код бо га тих на ци ја
пре тво рио у не што на лик на сун ђер
ко ји упи ја не ве ро ват не из но се“. Је зик
пре тво рен у ка пи тал је, за раз ли ку од
до мо ро дач ког, по стао про из вод са
соп стве ном тех но ло ги јом и на уч ним
ела бо ра ци ја ма. Пре ма ис тра жи ва њу
лин гви ни ста у Ка на ди пред Дру ги
свет ски рат, од свих ре чи ко је је чо век
чуо у пр вих 20 го ди на свог жи во та,
сва ку де се ту је чуо из не ког цен трал -
ног „из во ра“ - шко ла, цр ква, вој ска. Де -
вет од де сет ре чи чуо је од не ко га ко га
је мо гао опи па ти и оњу ши ти. Да нас је
обр ну то - де вет ре чи од де сет чо век
чу је из „цен трал ног“ из во ра, и обич но
су ре че не кроз ми кро фон. Ка ко Илич
за кљу чу је „до мо ро дач ки је зик у пер -
спек ти ви мо ра би ти жр тво ван иде о ло -
ги ји ши ре ња тр жи шне еко но ми је, та
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СА СВИХ СТРАНА

Одржана 23. Меморијална једриличарска регата 
„Зоран Радосављевић“

СМОТРА НА САВИ

М
и ни стар ство од бра не и Вој ска Ср би је и ове го ди не тра ди ци о нал но су пру жи ли
по др шку ор га ни за ци ји 23. По ре ду Ме мо ри јал не је дри ли чар ске ре га те „Зо ран Ра -
до са вље вић“, ко ја је одр жа на на ре гат ним по љи ма на Сав ском је зе ру и ре ци Са -

ви у Бе о гра ду. „Зо ки је ва ре га та“ одр жа ва се у част па си о ни ра ног је дри ли ча ра, ма јо ра
пи ло та Зо ра на Ра до са вље ви ћа при пад ни ка елит не 127. ло вач ке ави ја циј ске еска дри -
ле РВ и ПВО Вој ске Ју го сла ви је ко ји је хе рој ски по ги нуо бра не ћи отаџ би ну то ком НА -
ТО агре си је 26. мар та 1999. го ди не.

Смо тра је дри ли ча ра оку пи ла је ве ли ки број так ми ча ра, чла но ва Је дри ли чар ског са -
ве за Ср би је, и број не при ја те ље ко ји чу ва ју успо ме не на хе ро ја од бра не на ше зе мље.

На Сав ском је зе ру так ми чи ли су се нај мла ђи је дри ли ча ри до 14 го ди на у кла си оп -
ти мист, док су се на ре ци Са ви, на по те зу од аде Ме ђи ца до но вог же ле знич ког мо ста
так ми чи ли ис ку сни ји је дри ли ча ри у кла са ма IL CA4, IL CA6, ми кро и кр сташ.

По бед ник ово го ди шње „Зо ки је ве ре га те“ у кла си „оп ти мист“ је Вељ ко Си мо но вић из
На у тич ког клу ба Па ли лу ла. У кла си „кр сташ“ по бе дио је Мар ко Бер кеш из Је дри ли чар -
ског клу ба Вла дар, док у кла си „ми кро то нер“ пр во ме сто при па ло је Ми ла ну Ђор ђе ви -
ћу и Не на ду Си ће ви ћу из Је дри ли чар ског клу ба Са ва. У кла си IL CA4 по бе ду је од не ла
Алек сан дра Ву јо ше вић из Ака дем ско је дри ли чар ског клу ба Бе о град, а у кла си IL CA6
пр во ме сто при па ло је Ду ша ну Тр бо је ви ћу из Је дри ли чар ског клу ба Зе мун.

Пр ва „Зо ки је ва ре га та“ одр жа на је на цр но гор ском при мор ју у Хер цег Но вом 1999.
го ди не, на ини ци ја ти ву при ја те ља ма јо ра Зо ра на Ра до са вље ви ћа, ко ји су са њим де -
ли ли страст пре ма је дре њу. Од 2007. го ди не ре га та се одр жа ва у Бе о гра ду.



жр тва је по след њи циљ ко ји се би по -
ста вља охо лост  ho mo eco no mi cu sa
(се бич ног еко ном ског чо ве ка)“.

Јед но смер на бу ји ца ре чи
„Ко рек тан је зик“ бур жо а ског дру -

штва је, у ства ри, је зик зва нич них, кон -
тро ли са них ме ди ја - ве штач ки, ква зи -
на уч ни је зик. То је је зик спи ке ра ко ји
чи та текст до би јен од уред ни ка, ко ји је
ма те ри јал до ра дио у скла ду са при -
мед ба ма управ ног од бо ра. То је без -
лич на ре то ри ка ко ју ства ра „тра ка“
пла ће них рад ни ка. То је јед но смер на
бу ји ца ре чи усме ре них на од ре ђе ну
ску пи ну љу ди са ци љем да је у не што
убе ди. Љу ди по чи њу при хва та ти те
ре чи и по чи њу го во ри ти тим је зи ком,
одва ја ју ћи се од здра вог ра зу ма и по -
ста ју лак обје кат ма ни пу ла ци је. Та ко
се ства ра ,,ко рек тан“ је зик За па да. Из
на у ке су у иде о ло ги ју, а по том и у сва -
ко днев ни жи вот пре шле ре чи „аме бе“.
То су ре чи ко је као да не ма ју ко рен,
не по ве за не са ства ри ма. Оне се де ле
и раз мно жа ва ју, про жди ру ста ре ре чи.
Оне су по ве за не као плов ци ри бар ске
мре же - ве зе и мре жа се не ви де, али
она ло ви, за ма гљу ју на шу пред ста ву
о све ту. Ва жно обе леж је ре чи ,,аме ба”
је њи хо ва при вид на „на уч ност“. Ка жу
ко му ни ка ци ја уме сто ста ре ре чи оп -
ште ње или , ки лер уме сто уби ца, бро -
кер уме сто бер зан ски пред у зи мач,
елек тор уме сто би рач итд, па на ше
ба нал не ми сли до би ја ју „ауто ри тет на -
у ке“?! Чо век је ду жан у ,,при стој ном
дру штву“ да их упо тре бља ва. У је зик
про ди ре ве ли ки број ре чи ко је про ти -

ве здра вом ра зу му.
Оне под ри ва ју ми -
шље ње и  ти ме
сла бе за шти ту од
ма ни пу ла ци је. На
при мер, са да че -
сто ка жу „јед но по -
лар ни“ свет. Тај из -
раз је ап сур дан по -
што је реч „пол“ по
сми слу не рас ки ди -
во ве зан са бро јем
два, са по сто ја њем
дру гог по ла!   Ис -
пи ра ње мо зго ва
ни је по ште де ло ни
де цу, па се са да
об ја вљу ју и „по ли -
тич ки ко рект не де -
чи је бај ке и ба сне“
(нпр. Цр вен ка па)

што је  и нео д го вор но и опа сно. Све -
до ци смо ка ко ова „мо дер ни за ци ја“ са -
ти ре по след њи гру до бран је зи ка – цр -
кву. У Ен гле ској се  (на ве ли ку ра дост
Са та не) из да је но ва Би бли ја под врг -
ну та озбиљ ној мо дер ни за ци ји и фе ми -
ни за ци ји, на „са вре ме ном“ је зи ку у ти -
ра жу од 10 ми ли о на при ме ра ка!? Те о -
ло зи ста рог ко ва на зва ли су је „мо дер -
на али без Бла го де ти“ (сам по јам Бла -
го де ти је из ње укло њен и за ме њен
„не за слу же ним до бри ма“). Би бли ја је
очи шће на и од пој ма по ка ја ња. И нај -
зад, за хри шћан ство кључ на реч ре -
спе ће за ме ње на је „при ку ца ва њем за
крст“. Ре чи и фра зе  пу не ду бин ског
сми сла, бру ше не то ком две хи ља де
го ди на хри шћан ске ми сли, за ме ње не
су „ра зу мљи ви јим“!? И у САД су не -
дав но за вр ши ли „по ли тич ки ко рек тан“
пре вод Би бли је из ко јег је  из ба че но
да су Хри ста рас пе ли Ју деј ци. Као бе -
ше рас пет, а ко га је рас пео - ни је бит -
но! Ка жу да су то ура ди ли да се из Је -
ван ђе ља од стра ни „ан ти се ми ти -
зам“? Да се фе ми нист ки ње не увре де,
из ме њен је по јам Бог-отац (са да је
то Бог-отац-мај ка) та ко да се су шти на
Трој ства уру ши ла. Уне те су и мно ге
дру ге слич не „де мо крат ске“ из ме не.
Пи сац  ро ма на-ан ти у то пи је „1984“
Џорџ Ор вел је дао фан та сти чан опис
то та ли тар ног ре жи ма у ко ме је глав но
сред ство тла че ња  но во го вор  - на мен -
ски из ми шље ни је зик ко ји ме ња сми -
сао по зна тих ре чи. 

То ма сов но ства ра ње ре чи без ко ре -
на и сми сла усме ре но је по себ но на
ра за ра ње на род ног го во ра и на ци о -
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КУЛТУРА

нал них је зи ка, кул ту ре и иден ти те та,
ка ко би се у до глед но вре ме ство ри ла
без лич на ма са по тро ша ча и по слу -
шних хо мо и да ко ји ће го во ри ти истим
је зи ком (ве ро ват но ен гле ским),  има -
ти јед ну ре ли ги ју (са та ни зам) и при -
хва ти ти оно што им власт сер ви ра. То
ви ше не ће би ти ми сле ћи љу ди не го
жи ви ро бо ти ко ји го во ре, али ко ји су
из гу би ли моћ здра во ра зум ског ре зо -
но ва ња и раз ли ко ва ња до бра и зла.
Ге не рал ни се кре тар КП Шпа ни је Ху -
лио Ан ги та (1988-1998) је  јед не при -
ли ке ре као „ка да дру штве на кла са  ко -
ри сти је зик сво јих угње та ча, он да она
по ста је ко нач но угње те на. Је зик ни је
бе за злен! Из го во ре не ре чи не по сред -
но ука зу ју на то да ли смо угње те ни
или смо угње та чи“.

,,Ми ло срд ни ан ђео“
Но, та фа мо зна „ко рект ност“ мо гла

би би ти при хва тљи ва да се убр зо ни је
пре тво ри ла у сво ју су прот ност, по -
став ши та ко ин стру мент но вих по де -
ла у дру штву. На и ме , не рет ко се де -
ша ва да се у спољ но по ли тич кој про -
па ган ди ко ри сте еуфе ми зми ка да
Аме ри ка, На то или њи хо ви са ве зни ци
бру тал но кр ше ме ђу на род но пра во и
пред у зи ма ју агре сив не ак ци је про тив
не за ви сних др жа ва ко је не при хва та ју
њи хо ве ул ти ма ту ме (Ирак, Си ри ја, Ли -
би ја). Дра сти чан при мер ове вр сте је
агре си ја на на шу зе мљу 1999. го ди не
ко ја је зва нич но во ђе на под име ном
„Ми ло срд ни ан ђео“, иако је у ства ри
би ла „ан ђео смр ти“. Са дам де се то смо -
днев но бом бар до ва ње на ше зе мље и
упо тре ба за бра ње них убој них сред -
ста ва на зи ва но је „ва зду шном кам па -
њом“, док су број не не ви не жр тве би -
ле са мо „ко ла те рал на ште та“.

Али ни смо ни ми „мач ји ка шаљ“. У
том „је зич ком ин жи ње рин гу“, по не кад
смо би ли бр жи и од За па да. По ла зе ћи
од до брих на ме ра, пре њих смо слу -
жав ке пре и ме но ва ли у „кућ не по моћ -
ни це“, а чи ста чи це у „тет ки це“ и „хи -
ги је ни чар ке“. Нај да ље се оти шло са
вра та ри ма  и пор ти ри ма ко ји су по ста -
ли „ре фе рен ти за улаз-из лаз“, а се -
ља ци „ин ди ви ду ал ни по љо при вред ни
про из во ђа чи“ итд. „Са мо у прав на ко -
зме ти ка“ об у хва та ла је и на ше „Афри -
кан це“, па су они пре и ме но ва ни у Ро -
ме, ма да они за то мно го не ха ју, не го
се бе и да ље зо ву Ци га ни ма и јед ни
дру ги ма и да ље псу ју „мај ку ци ган ску“.
Но, сва та лин гви ни стич ка ко зме ти ка
ни је ни за јо ту по пра ви ла не за ви дан
со ци јал ни по ло жај Ро ма. Све се све -
ло на јеф тин по ли тич ки мар ке тинг и
уоби ча је ну „про да ју ма гле“. Слич на је
ствар и са Шип та ри ма ко ји ма се тај
на зив не сви ђа, иако по ти че из њи хо -
вог је зи ка. Они ви ше во ле ту ђи цу Ал -
ба нац. У срп ском је зи ку за овај на род
се ко ри сте ре чи Ар на ут, Ар ба нас и
Шип тар, а са ма зе мља се не ка да зва -
ла Шип ни ја. Уоста лом, зва ни чан на -
зив Ре пу бли ке Ал ба ни је гла си :  Re pu -
bli ka Shqi pe ri se. Да кле, не ма Ал ба ни је
и Ал ба на ца  ни у зва нич ном име ну др -
жа ве.

Здрав ко Зељ ко вић

Језик наш насушни

КВАРЕЊЕ 
ИЗРАЖАВАЊА
Француски филозоф Иван Илич каже „У наше време речи су
на тржишту постале једна од главних роба која одређује 
бруто национални производ. Управо новац одређује 
шта ће бити речено.



В
ој ни објек ти у Чач ку за са да су без у -
спе шно ну ђе ни на про да ју, а це на се
спу шта ла од 10.429.221, 29 евра из

2014. па до 6.674.701,63 евра 2016. го ди -
не. Да нас је та це на још ви ше сни же на. У
пи та њу су две ка сар не, „Рат ко Ми тр о вић“и
„Та на ско Ра јић“. И ту ни је ни шта спо р но,
сем мо жда вр то гла вог сма њи ва ња, ТЈ. „на -
ме шта ња це не обје ка та. 

Али за чу ђу ју ће је про да ва ње обје ка та
ко ји има ју ве ли ку исто риј ску вред ност, не
са мо за Ча чак већ и за Ср би ју, као и чи ње -
ни ца да За вод за за шти ту спо ме ни ка кул -
ту ре те објек те ни је став мо под за шти ту
др жа ве. Чуд на је и бол на ти ши на Ча ча на
и ло кал не са мо у пра ве, јер су они пре јед -
ног ве ка по кло ни ли зе мљи ште за гра ђе ње
ка сар ни.

Ка сар на ,,Рат ко Ми тр о вић“ је не ка да би -
ла ме сто стал ног ста но ва ња и про сла вље -
ног 10. пе ша диј ског пу ка „Та ков ског“. Зе -
мљи ште за град њу ка сар не по кло ни ла је
Оп шти на ча чан ска 1899. го ди не, а фи нан -
сиј ски је по мо гла и Скушп ти на руд нич ког
окру га. 

Гра ђе на је од ма ја 1900. до по чет ка
1902. го ди не. Пред у зи мач је би ла фир ма
„Пе тар М. Ни ко лић и ком па ни ја“ из Чач ка. 

Про је кат је у ра дио чу ве ни ар хи тек та
Дра гу тин Ђор ђе вић (1866-1933), до пи сни
члан Срп ске кра љев ске ака де ми је (СКА).

Ду жи на ка сар не је би ла 120 ме та ра, са
два кри ла од по 60 ме та ра. По ста ла је
сим бол гра да, о че му све до че и број не са -

чу ва не раз глед ни -
це. Али мно го ве ћу
сим бо ли ку и исто -
риј ску те жи ну за
Ча чак и Ср би ју има
чи ње ни ца да је у
њој био смештен
10. пе ша диј ски пук,
фор ми ран 27. мар -
та 1897. На ста -
вљао је тра ди ци ју
исто и ме ног ба та -
љо на ста ја ће вој -
ске, фор ми ра ног по -
сле Дру гог срп ско-
тур ског ра та (1878). Го ди не 1899. до би ја
име „Та ков ски“. Био је ста ци о ни ран у Гор -
њем Ми ла нов цу, а на стал но ста но ва ње у
Ча чак пре ла зи 1902, на кон из град ње ка -
сар не. Слав ни си но ви Чач ка (Тр нав ци,
Љу би ћа ни), Гор њег Ми ла нов ца (Руд ни ча -
ни, Та ков ци) и Лу ча на (Дра га чев ци) су у
ра то ве за осло бо ђе ње 1912-1918. го ди не
по ла зи ли из ка сар не 10. пу ка, као вој ни
об ве зни ци стал ног ка дра, пр вог, дру гог
или тре ћег по зи ва. Да по ме не мо бит ке,
успе хе: осло ба ђа ње Но вог Па за ра, бор бе
на Ђур ђе вим сту по ви ма, осло ба ђа ње
При зре на, Ђа ко ви це, из ла зак на при мор -
је, Бре гал ни ца, Дре нак, Вла син ски фронт
- Гра ма да, Бо сиљ град, Ца ри ца (1912-
1913); Дри на, Хан-Пи је сак (1914); од бра на
Бе о гра да, бор бе на Сме де рев ском од се ку,
бор бе на ис точ ној гра ни ци (1915); Со лун -
ски фронт - бор бе на Го лом Би лу, Ве тре -

ни ку (1916); Облој Чу ки и За пад ном Ве тре -
ни ку (1917); До бро по ље 15.сеп тем бар
1918, про бој фрон та. На кра ју ра та са мо је
про шао кроз већ осло бо ђен Ча чак ок то бра
1918. на пу ту за Са ра је во, где ће оста ти до
кра ја сво га по сто ја ња.

По за вр шет ку Пр вог свет ског ра та згра -
да ка сар не је би ла усту пље на Аме рич кој
ми си ји ко ја је у згра ди 1920. отво ри ла
основ ну шко лу за рат ну си ро чад. Шко ла је
но си ла на зив ,,Дом Аме ри ка на ца“ до 1.
фе бру а ра 1921, ка да Аме рич ка ми си ја од -
ла зи из Чач ка. Шко лу по том пре у зи ма Ми -
ни стар ство за со ци јал ну по ли ти ку и ме ња
јој на зив у ,,Др жав ни деч ји дом“, под ко јим
је ра ди ла све до сеп тем бра 1924. На кон
то га се по но во вра ћа под ин ге рен ци ју Ми -
ни стар ства вој ске и мор на ри це и јед но
вре ме из ме ђу два свет ска ра та но си ла је
на зив Вој во да Сте па.

На кон Дру гог свет ског ра та пре у зи ма је

ТРАДИЦИЈЕ

Наслеђе у Чачку на продаји

ПОСЛЕДЊА БИТКА 
,,ТАКОВСКОГ ПУКА“

После једног века Чачак је остао и без војске и без војних објеката.
Након затварања касарни 2005. године Дирекција за имовину

Републике Србије је у више наврата расписивала оглас за отуђење
непокретности „које нису неопходне за функционисање 

Војске СрбиЈе
Пише
ГОРАН ДАВИДОВИЋ

Ордење Радојице Страњанчевића

Чачак, касарна 10. пука 1909. године
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ЈНА и до би ја на зив „Рат ко
Ми тр о вић“, по по ли тич ком
ко ме са ру Ча чан ског пар ти -
зан ског од ре да и на род ном
хе ро ју со ци ја ли стич ке Ју го -
сла ви је. Рас па дом др жав не
тво ре ви не СФРЈ, пре ла зи у
вла сни штво Вој ске Ју го сла -
ви је, а од лу ком Са ве зног ми -
ни стра од бра не Ср би је и Цр -
не Го ре ка сар на је уга ше на и
на пу ште на ав гу ста 2005. го -
ди не. Део ка сар не је про дат
и у њој су по диг ну ти вој ни и
ци вил ни ста но ви, а са ма
згра да ка сар не про па да већ
ско ро две де це ни је. Згра да
је је ди ни ви дљи ви траг о по -

сто ја њу чу ве ног
10. пу ка „Та ков -
ског“ и на жа лост
се да нас од по то -
ма ка и тзв. на -
след ни ка слав не
срп ске вој ске пре -
да је на „ли ци та -
ци ју“ (до бош) јер
ни је нео п ход на
„за функ ци о ни са -
ње Вој ске Ср би -
је“.

Дру га ка сар на у
Чач ку, „Та на ско
Ра јић“, та ко ђе је
из гра ђе на на по -
кло ње ном зе -
мљи шту. На пред -
лог оп шти не ча -
чан ске да се у ко -
рист др жа ве оту -

ђи оп штин ско има ње ра ди по ди за ња згра -
да и оста лих обје ка та XIX ар ти ље риј ског
пу ка, ко ји је у Ча чак тре ба ло да се пре се -
ли из Кра ље ва, одр жа но је 23. ма ја 1928.
го ди не и гла са ње на ко ме су Ча ча ни по др -
жа ли пред лог. Др жав ни са вет Кра ље ви не
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 3. ок то бра
1928. го ди не одо брио је од лу ку збо ра Оп -
шти не ча чан ске о усту па њу др жа ви 10 хек -
та ра оп штин ског зе мљи шта ра ди по ди за -
ња згра да и оста лих обје ка та за XIX ар ти -
ље риј ски пук. Ра до ви ма на град њи ру ко -
во дио је и ар хи тек та Ва ле риј Вла ди ми ро -
вић Ста шев ски, је дан од нај про дук тив ни -
јих ру ских ар хи те ка та у Кра ље ви ни Ју го -
сла ви ји. И тај по да так сва ка ко да је на те -
жи ни и зна ча ју ка сар не „Та на ско Ра јић“.

Да би се са чу вао ве чи ти спо мен па лим
и пре жи ве лим бор ци ма у ра то ви ма 1912-
1918. и оста вио бу ду ћим по ко ле њи ма ви -
дан до каз, ко ли ко су вој ни ци X пу ка би ли
вер ни и ода ни отаџ би ни и ко ли ко су да ли
кр ви за на шу сло бо ду, апе лу је мо на др -
жав не ор га не, Ми ни стар ство од бра не и
ло кал ну са мо у пра ву у Чач ку да се ка сар -
на са чу ва и пре тво ри у му зеј (Та ков ског пу -
ка) или не ку дру гу кул тур ну уста но ву.

На са мом ула зу у не ка да шњу ка сар ну
10. пу ка сто ји но ва та бла са упо зо ра ва ју -
ћом по ру ком „за бра ње но сни ма ње“. Че га?
На ше сра мо те? На род ко ји за бо ра вља и
про да је соп стве ну исто ри ју не ће има ти
све тлу бу дућ ност. Аутор је историчар 

- архивски саветник
Извор: ПЕЧАТ
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ТРАДИЦИЈЕ

Славни синови Чачка
(Трнавци, Љубићани),
Горњег Милановца
(Рудничани, Таковци) и
Лучана (Драгачевци) су у
ратове за ослобођење
1912-1918. године
полазили из касарне 
10. пука, као војни
обвезници сталног
кадра, првог, другог или
трећег позива

Слава 10. пешадијског пука на солунском фронту



У
ти цај SARS-CoV-2 на ср це пред -
мет је и рас пра ва ве за них за по -
вра так спор ти ста на спорт ске те -

ре не на кон пре ле жа ног ко ви да 19, али
и за мла ду по пу ла ци ју. Про фе сор др
Бе ле слин пред ста вио je ре зул та те не -
ко ли ко сту ди ја са том те ма ти ком. Ha
при мер, сту ди ју оште ће ња ми о кар да
код мла дих и бла гог ко ви да (S. Raj pal
и са рад ни ци) у ко јој je ис пи ти ва но 26
спор ти ста.

- Нај ви ше их je би ло са асимп то мат -
ском или бла гом ко вид сли ком. Ни су
има ли ехо про ме не и би ли су са нор -
мал ним вред но сти ма тро по ни на. Њих
15% (4) има ли су зна ке ми о кар ди ти са,
од ко јих су два има ла и ма лу пе ри -
кард ну ефу зи ју. До дат них осам па ци -
јен та (укуп но 12, или 46%), има ло je
сит не бе ле, ми ни мал не ожиљ не про -
ме не, што упу ћу је на мо гу ће прет ход -
но оште ће ње ми о кар да (ожи љак). По-
ст ко вид je код те гру пе де фи ни сан као
не пот пун опо ра вак током не де ља или
ме се ци од по чет ка симп то ма и углав -
ном je био пра ћен за мо ром, не до стат -
ком ва зду ха, сма ње њем то ле ран ци је
на на по ре али ни је раз ја шњен па то ло -
шки ме ха ни зам за одр жа ва ње симп то -
ма - об ја шња ва кар ди о лог.

Пре ма ње го вим ре чи ма, по сто ји
дис кре пан ца из ме ђу уче ста ло сти пост
ко вид те го ба, ко је су че сте, и објек тив -
них по ка за те ља оште ће ња ср ча ног
ми ши ћа, по себ но зна чај ног, што je
рет ко. Ме ђу тим, пре по ру чу је се да они
ко ји су има ли симп то ме пост ко вид
син дро ма оба ве зно ура де кар ди о ло -
шки пре глед са ул тра звуч ним пре гле -
дом и ком плет ну ла бо ра то ри ју, ка ко
би се утвр ди ло ко ли ко je ср ча ни ми -
шић оште ћен де ло ва њем ко ро на ви -
ру са. По треб но je да се спро ве де ре -
ха би ли та ци о ни про грам и да им се
пру жи пси хо ло шка по др шка - да им се
ули је на да да ће симп то ми про ћи и да
ће би ти до бро и пре по ру чу ју се кон -
тро ле сва ка 3-6 ме се ци.

Про фе сор. др Бе ле слин je по ред то -
га ис та као да Д-ди мер код ла бо ра то -
риј ских ана ли за мо же да на ве де ле ка -
ре да не по треб но да ју ле ко ве и сма -
тра да све па ра ме тре тре ба са гле да -
ти у скло пу це лог фе но ме на ин фла -
ма ци је и ко а гу ла ци је јер ја ко ма ли
број па ци је на та има зна ке одр жа ва ња
по ви ше них хи пер ко а гу ла тив них ста -
ња и ин фла ма ци је. Ha кра ју, наш кар -
ди о лог je по звао на опрез и у ту ма че -
њу ехо кар ди о граф ских на ла за, по себ -
но маг нет не ре зо нан це, јер код тих па -

ма ко ви да 19 пр во се сма њу је, а за тим
и пре ста је функ ци ја мо кре ња. Бо ле -
сни ку се по ма же нај пре кон зер ва тив -
ним ме то да ма ле че ња, али ако се и
да ље по гор ша ва рад бу бре га, али ако
се и да ље по гор ша ва рад бу бре га,
при ме њу је се пре чи шћа ва ње кр ви
раз ли чи тим ме то да ма ди ја ли зе – об -
ја шња ва не фро лог.

По себ но осе тљи ви на ин фек ци ју
иза зва ну ко ви дом 19 и под ри зи ком за
ком пли ка ци је ко је пра те ту ин фек ци ју,
а са ви со ким мор та ли те том, је су бо ле -
сни ци ко ји већ има ју не ку бу бре жну
бо лест – хро нич ни бу бре жни бо ле сни -
ци (ХББ), они ле че ни ди ја ли зом или
по сле тран спла та ци је бу бре га. Фак то -

ри ри зи ка за ту ка те го ри ју су ауто и му -
не бо ле сти, ста рост пре ко 60 го ди на,
го ја зност, ди ја бе тес, ко ји ни је иде ал но
кон тро ли сан.

У све ту је ура ђе но ви ше сту ди ја, по -
себ но ве за но за ка те го ри ју па ци је на та
ле че них ди ја ли зом, а ра ђе на је у 13
бол ни ца Аме ри ке, упо ре ђе но је 409
та квих па ци је на та са 10.000 ко ји ни су
ле че ни на тај на чин. Ис пи ти ва ња су
по ка за ла да су љу ди ле че ни ди ја ли -
зом че шће уми ра ли (ско ро 32%) од
оних ко ји ни су би ли на ди ја ли зи., као
и да су по но во фак то ри ри зи ка би ли
по ве ћа на ста рост бо ле сни ка, ме ха -
нич ка вен ти ла ци ја, ли фо пе ни ја.

- Ауто ри су те ве ли ке гру пе бо ле сни -
ка са ко ви дом – ди ја ли зне бо ле сни ке,
оне са ХББ и оне ко ји ни су има ли бо -
лест бу бре га, а би ли су ко вид по зи -
тив ни. На кра ју је на пра вље на стра те -
ги је ка ко да се сма њи за ра жа ва ње од
ко ви да у ка те го ри ји љу ди са по зна тим
бу бре жним бо ле сти ма – ре кла је др
Ле жа јић.

По ред тих бо ле сни ка, у то ку ко ви да
мо же да на ста не пот пу но оште ће ње
бу бре га (АОБ). Ја вља се код ра ни је
здра вих осо ба ко је има ју ко вид 19.
Код њих до ла зи до из не над ног гу бит -
ка функ ци је бу бре га и за др жа ва ња ви -
шка во де, со ли, не же ље них про из во -
да ме та бо ли зма и суп стан ци стра них
ор га ни зму. Код не ких бо ле сни ка се бо -
лест раз ви је пре не го што до ђу у бол -
ни цу, код дру гих се от кри ва на при је -
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Од ковида до постковида

СТРАДАЊЕ ВИТАЛНИХ
ОРГАНА

Поремећај у раду бубрега дијагностификује се приликом
пријема због ковида 19 или се испољава пет до десет дана

после пријема у болницу 

ПИШЕ: Мира ВУЧИНИЋ

ци је на та тре ба све са гле да ти у кон -
тек сту ла бо ра то ри је и кли нич ке сли -
ке. 

Да је ви рус SARS CoV2 не фро ток си -
чан и да мо же да ,,про из во ди“ но ве бу -
бре жне бо ле сни ке, ука за ла је  проф.
др Ви шња Ла же тић, члан Ака де ми је
ме ди цин ских на у ка СЛД, док то ра не -
фро лог на Кли ни ци за не фро ло ги ју
КЦС.

Пре ма ње ним ре чи ма по ре ме ћај у
ра ду бу бре га ди јаг но сти фи ку је се при -
ли ком при је ма због ко ви да 19 или се
ис по ља ва пет до де сет да на по сле
при је ма у бол ни цу. 

-Код ско ро свих бо ле сти до ми ни ра ју
оп шти по ре ме ћа ји и симп то ми, по пут
ви со ке тем пе ра ту ре , бо ло ва у ми ши -
ћи ма, за мо ра, ка шља, гла во бо ље и
ди ја ре је, а ни је дан знак не по ка зу је
ди рект но на оште ће ње бу бре га. Ме ђу -
тим, упра во по ви ше на тем пе ра ту ра
или ди ја ре ја, ако тра ју не ко ли ко да на
пре при је ма, до во де до гу бит ка теч но -
сти из ор га ни зма и до при но се на стан -
ку по ре ме ћа ја у ра ду бу бре га – ис та -
кла је проф. др Ле жа ић и до да ла да
ди ле му от кла ња ју ла бо ра то риј ске
ана ли зе.

-На сни жен рад бу бре га ука зу је по -
ви шен кре а ти нин у се ру му, што се ис -
по ља ва код пе ти не па ци је на та при
при је му у бол ни цу. Ре ги стру ју се и
про ме не у мо кра ћи: при су ство бе лан -
че ви на, кр ви, ле у ко ци та. Код од ре ђе -
ног бро ја бо ле сни ка с те шким об ли ци -

По ре ме ћај у ра ду бу бре га до но си ве ли ке не во ље



му, а он да се раз ви је то ком хо спи та -
ли за ци је.

Об ја шња ва ју ћи ко ји су по тен ци јал -
ни фак то ри ри зи ка за АОБ, проф. др
Ле жа јић је ре кла да они мо гу би ти де -
мо граф ски: ста рост ди ја бе тес, хи пер -
тен зи ја, кар ди о ва ску лар на бо лест и
ср ча на ин су фи ци јен ци ја, го ја зност,
ХББ, ге не ти ка, иму но су пре си ви, пу -
ше ње.

-Те жи на ко ви да од ре ђу је се на при -
је му по сте пе ну ви ре ми је, ре спи ра тор -
ној функ ци ји, оста лим те го ба ма, нпр
ди ја ре ји, ле у ко ци то зи, лим фо пе ни ји,
ви со кој ин фла ма ци ји: ЦРП-a, фе ри ти -
на, Д- ди ме ра, де хи дра ци ји. За фак то -
ре ри зи ка то ком хо спи та ли за ци је зна -
чај ни су и ле ко ви ко ји се да ју или кон -
тра сна сред ства ко ја па ци јен ти при -
ма ју за сни ма ње плу ћа да би се ис -
кљу чи ла плућ на ем бо ли ја или не ки
дру ги по ре ме ћај. За тим, бу брег је по -
себ но осе тљив на ди на ми ку про ме не
хи пер и хи по во де ми је – ис ти че не фро -
лог.

Епи де ми о ло ги ју тог обо ље ња проф.
др Ле жа јић је об ја сни ла ки не ском сту -
ди јом ра ђе ном на 1.099 бо ле сни ка са
ко ви дом 19. Хо спи тал но је ле че но
93,6% па ци је на та, од то га је 91,1 би ло
са пне у мо ни јом, 5,3% је при мље но у
је ди ни це ин тен зив ног ле че ња (ЈИЛ),
3,4% има ло акут ни ре спи ра тор ни дис -
те рес син дром, а са мо 0,5% акут но
оште ће ње бу бре га, што је ука зи ва ло
на ма лу уче ста лост.  Ме ђу тим, у ка -
сни јим ис пи ти ва њи ма, чи је ре зул та те
им је аутор са оп штио на те ле фон ском

са стан ку, по ка за ло се да су ки не ски
ис тра жи ва чи у раз го во ру са ко ле га ма
из број них европ ских цен та ра до шли
до дру га чи јих по да та ка – да се акут но

оште ће ње бу бре га у ЈИН кре ће из ме -

ђу 27 и 85 од сто.                        (Крај)

Из вор: Од бра на
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ТРО ПО НИН 
- СПЕ ЦИ ФИЧ НИ МАР КЕР

ОШТЕ ЋЕ ЊА СР ЦА
Тро по ни ни су са вре ме ни нај сен зи -

тив ни ји кар ди о спе ци фич ни би о мар -
ке ри. Ина че, то су про те и ни ко ји се
на ла зе у ср ча ном и ске лет ним ми ши -
ћи ма, a ко ји по ма жу и ре гу ли шу њи -
хо ву кон трак ци ју. 

Ка да je ср це оште ће но, из ће ли ја
ср ча ног ми ши ћа се у кр во ток осло ба -
ђа тро по нин. Од ре ђи ва ње ње го вог
ни воа у кр ви по ма же ле ка ри ма да от -
кри ју да ли не ко има или не ма ср ча -
ни удар. Taj тест им та ко ђе по ма же да
на кон ус по ста вље не ди јаг но зе пра -
во вре ме но од ре де те ра пи ју.

Д-ДИ МЕР
Мно ги су у епи де ми ји ко ро на ви ру -

са са зна ли да по сто ји не што што се у
ла бо ра то риј ским ана ли за ма на зи ва
Д-ди мер. Шта је то? Д-ди мер је про -
дукт раз ла га ња фи бри на (са стој ка
кр ви) и ука зу је на ак ту е лан про цес
згру ша ва ња кр ви у ор га ни зму. 

Ни во Д-ди ме ра у кр ви ме ри се ка ко
би се от кри ле или ис кљу чи ле нпр. ду -
бо ке вен ске тром бо зе, плућ не ем бо -
ли је и дру го и да би се пра ти ло ста -
ње па ци јен та. Мо же би ти по ви шен и

код за па ље ња, кр ва ре ња, хи рур шких
ин тер вен ци ја, хе ма то ма, бо ле сти је -
тре, тра у ма... Да нас се Д-ди мер пра -
ти то ком ле че ња ко ви да 19, али и на -
кон пре ле жа ног обо ље ња, јер ви со ке
вред но сти мо гу ука за ти на опа сност
од тром бо зе.

СА ВЕ ТИ НЕ ФРО ЛО ГА
Пре ма по да ци ма об ја вље ним у

струч ној ли те ра ту ри, функ ци ја бу бре -
га се по сле от пу ста нор ма ли зо ва ла
код 74 од сто бо ле сни ка, ко ји су има -
ли акут но оште ће ње, али ни су ле че -
ни ди ја ли зом.

Код тре ћи не бо ле сни ка ко ји су то -
ком ле че ња мо ра ли да бу ду ди ја ли -
зо ва ни на ста вље но је ле че ње ди ја -
ли зом и по сле от пу ста и из ле че ња
код ко вид 19 и они мо ра ју да оста ну
под стал ним над зо ром не фро ло га.
Са ве ту је се да пра те сво је здрав стве -
но ста ње и па ци јен ти ко ји то ком ко -
ви да 19 ни су има ли акут но оште ће -
ње бу бре га, код ко јих су уре ја и кре а -
ти нин у кр ви би ли нор мал ни, али ко ји
су има ли крв или про те и не у мо кра ћи
као по ка за те ље ди рект не ин фек ци је
бу бре га ви ру сом и раз во ја бо ле сти
ко ја се зо ве гло ме ру не фри тис – под -
се ћа др Ле жа ић. 

Како побољшати слух 

ТЕХНОЛОШКИ БУМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Адресе ото-аудиолошких центара Zo-
nex:

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

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

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

тел. 021 66 22 757
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Стоматолошка ординација

„ТАЊА ДЕНТ”

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

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

Др Тања Вукмировић
специјалиста опште стоматологије

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

Радно време од 12 до 20 х

ПЕНЗИОНЕРСКО ЋОШЕ

Да ли је возачима са
затамњеним стаклима
аутомобила затамњена и
савест.

Због одлива мозгова, код нас
настаје водопад незнања.

Знам да делимо братски,
али не знам ко ће кога да
надмудри!

Ово је исувише: гледам
садашњицу уживо, а сад ми
је дају и на телевизији.

Политичари сатиричара
не узимају озбиљно, па му
се зато и смеју.

Душан Старчевић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХIХ. Број 221 ЈУН, 2022.

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Звонимир Пешић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ УРЕДНИК

Милен Чуљић

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

ДОПИСНИЦИ

Предраг Добић (Сремска Митровица),
Радивоје Здравковић, (Подгорица), 
Будимир М. Попадић (Нови Сад),
мр Александар Симоновски (Крушевац), 
Драгослав Ђорђевић (Крагујевац),
Чауш Шабанај (Смедеревска Паланка).

ФОТОГРАФИЈЕ У БРОЈУ
Будимир М. Попадић М. Чуљић, дописници
и сарадници
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Лист излази месечно.
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ШТАМПА
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ЦИП –
Каталогизација у
публикацији
Народна
библиотека
Србије Војни
ветеран ИССН
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Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарад-

њи закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београ-

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

„Иванијум“), тел. 011/2644384 и

064/1735395; Клијенте прима: утор-

ком: од 17.00-19.00 часова;

За потребе војних пензионера  оба-

вљаће следеће правне послове: да-

ваће бесплатне правне савете и пру-

жаће све остале адвокатске услуге уз

накнаду по важећој адвокатској тари-

фи умањеној за 30 одсто (адвокат

Ивана Јовановић). 

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧАСТИ 

ЗА САХРАНЕ
У београдском гарнизону

заказивање почасне јединице ради
одавања почасти преминулим
старешинама може се обавити

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

у ванрадно време: 011/206-4569

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

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

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

- организација и заказивање термина
за сахрану или кремацију,

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

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

-Умањење укупних трошкова за
висину рефундације

- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.

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

Снимио:

Звонимир 

Пешић
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