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П
о вољ ну вест ових да на са оп шти ла је
пре ми јер ка Ана Бр на бић. Ње на из ја -
ва да ће ове го ди не ми ни мал ни раст

бру то дру штве ног про из во да би ти шест од -
сто и да ће, ако се ра чу на по швај цар ској
фор му ли, од пр вог ја ну а ра 2022. го ди не
пен зи је по ра сти за пет од сто, под усло вом,
ка ко ка же, да на ста ви мо ова ко да ра ди мо.
По след њих ме се ци пом ни је се пра те фи -
нан сиј ски ре зул та ти, на осно ву че га мо гу да
се про јек ту ју ефек ти до кра ја го ди не, а пре -
ли ми нар но и на ред не две до три го ди не. 

- Тру ди ће мо се да то бу де и ма ло ви ше -
ре кла је Бр на бић на сед ни ци Скуп шти не
Ср би је на ко јој се рас пра вља о ини ци ја ти ви
за про ме ну Уста ва Ср би је. Она је ка за ла да
су по ли ти ка и по ли тич ке стра сти јед но, а
еко но ми ја и жи вот љу ди не што дру го.

Мо жда је пре ра но прог но зи ра ти при вред -
ни раст, али па ра ме три ко ји ма се слу жи ста -
ти сти ка да ју за пра во др жав ним функ ци о -
не ри ма да из не су еко ном ске про јек ци је у
на ред ном бли ском пе ри о ду.

- Ср би ја је од 2014. го ди не тра си ра ла
курс ко ји на нај бо љи на чин бра ни су ве ре ни -
тет, шти ти и бо ри се за ин те ре се гра ђа на и
при вре ду на ше зе мље - на ве ла је пре ми јер -
ка и до да ла да се то нај бо ље ви ди у еко ном -
ским по ка за те љи ма, као што су јед но ци -
фре на сто па не за по сле но сти или нај ве ће
пла те у ре ги о ну.

Пре ма ре чи ма Бр на би ће ве, од 2012. до
2021. го ди не пен зи је у на шој зе мљи по ве -
ћа не су за 23 од сто, а у на ред ним го ди на ма
пен зи је ће ра сти за пет од сто на го ди шњем
ни воу. У том сми слу, на во ди она, оче ку је се
да Ср би ја по ви си ни про сеч не пла те пре -
стиг не и Бу гар ску, зе мљу чла ни цу Европ ске
уни је.

На кон ду гог и му ко трп ног вра ћа ња из да -
та ка за пен зи је на одр жив ни во као и лу та -
ња у тра же њу одр жи вог мо де ла за њи хо ву
ин дек са ци ју, пен зиј ски си стем на по кон је
до ве ден у ред у 2019. и од 2020, по че ла је
да се при ме њу је еко ном ски објек тив на
„швај цар ска фор му ла“ за њи хо во по ве ћа -
ње, на во ди се у ана ли зи Фи скал ног са ве та
Ср би је. Фор му ла је ре зул ти ра ла по ве ћа -
њем пен зи ја од 5,4% у 2020. и од 5,9% у
2021. го ди ни. Та по ве ћа ња би ла су не што
ве ћа од оства ре ног при вред ног ра ста то ком
здрав стве не кри зе јер „швај цар ска фор му -
ла“ с од ре ђе ним ка шње њем пра ти при вред -
не трен до ве – у ло шим вре ме ни ма да је не -
што бр жи раст пен зи ја од ра ста при вре де, а
у до брим вре ме ни ма не што спо ри ји. 

Стра те ги јом је за то ко рект но про јек то ва -
но да ће у на ред ним го ди на ма, на кон за вр -
шет ка кри зе, по ве ћа ње пен зи ја из но си ти из -
ме ђу 5,5 и 6% го ди шње, од но сно да ће би ти

ма ло ни же од прог но зи ра ног ра ста но ми -
нал ног БДП-а. Због то га ће уче шће пен зи ја
у БДП-у на кон при вре ме ног по ве ћа ња у
2020. и 2021. по но во по че ти да се по сте пе -
но спу шта ка ни воу од око 10%. Оно што је
та ко ђе ва жно је то што је на цр том Стра те -
ги је Вла да по твр ди ла да у на ред ном тро го -
ди шњем пе ри о ду не пла ни ра про ме ну са -
да шњег на чи на ин дек са ци је пен зи ја. Ово је
ве о ма ва жно има ју ћи у ви ду да је одр жив
пен зиј ски си стем је дан од нај ва жни јих сту -
бо ва на ко ји ма по чи ва ју јав не фи нан си је, а
да су се у јав но сти већ мо гле чу ти на ја ве из -
ме на „швај цар ске фор му ле“ у ци љу ве ћег
по ве ћа ња пен зи ја. Штет ност по ве ћа ња пен -
зи ја, на во ди Фи скал ни са вет, из над еко ном -
ски објек тив них па ра ме та ра нај бо ље илу -
стру је при мер из 2008. го ди не. Пре ко мер но
по ве ћа ње из 2008. ду го роч ну ко рист ни је
до не ло ни пен зи о не ри ма, ка ко на во ди Фи -
скал ни са вет пен зи ја, јер су њи хо ве пен зи је
ду жи низ го ди на на кон 2008. би ле по ве ћа -
ва не спо ри је од тро шко ва жи во та, а од кра -
ја 2014. до но вем бра 2018. би ле су чак и
при вре ме но сма ње не.

То сма ње ње за спас јав них фи нан си ја
нај ви ше су осе ти ли пен зи о не ри. Оп ште је
по зна то, али ва ља по но ви ти, да су пен зи је,
пре ма при вре ме ном за ко ну ко ме су еко но -
ми сти на де ну ли име су ро гат, би ле сма ње не
за 20 па и 25 од сто. Исто вре ме но пла те у
јав ном сек то ру су сма ње не за са мо де сет
од сто, с тим што су већ по сле две го ди не
вра ће не на ра ни ји ни во. Прак тич но они ко ји
има ју нај ма ња при ма ња (пен зи о не ри) би ли
су из ло же ни нај ве ћем за хва та њу нов ца, а
они знат но бо га ти ји (за по сле ни у јав ном
сек то ру) су у ста би ли за ци ји бу џе та уче ство -
ва ли го то во сим бо лич но. Та жр тва ни је
оста ла не за па же на. Др жав ни функ ци о не ри
су ви ше пу та по но ви ли да су пен зи о не ри
под не ли нај ве ћи те рет ста би ли за ци је јав них
фи нан си ја. Али уме сто да се не прав да ис -
пра ви, по пре стан ку де ло ва ња при вре ме ног
за ко на, пен зи је су ра сле ко рак, а пла те у
јав ном сек то ру два (ко ра ка). 

Но, вра ти мо се ак ту ел ној си ту а ци ји. Пен -
зи је ће, пре ма на ја ва ма др жав них зва нич -
ни ка, у на ред ним го ди на ма ра сти и до шест
од сто. Што се пла та у јав ном сек то ру ти че,
оне ће на го ди шњем ни воу би ти уве ћа ва не
за око 4,5 од сто. Ко ри го ва ње за ра да, ме ђу -
тим, мо ра се др жа ти под кон тро лом, јер ће
у су прот ном из да ци за њих из ма ћи кон тро -
ли, оце нио је Фи скал ни са вет, у на цр ту фи -
скал не стра те ги је за 2022. и про јек ци ју за
на ред не две го ди не.

- За цр та ни ци ље ви су до сти жни, али ће
њи хо ва ре а ли за ци ја пре суд но за ви си ти од
од луч но сти Вла де да их до след но спро ве -

де. Уко ли ко др жа ва бла го вре ме но не ус по -
ста ви си стем ско ре ше ње за пла те, ови рас -
хо ди ће го то во из ве сно про би ти пла ни ра ни
сред њо роч ни оквир. Пла те у др жав ном сек -
то ру су од по чет ка кри зе сна жно уве ћа не, а
са да се на ја вљу ју до дат не по ви ши це услед
ко јих би чак и ово го ди шњи оквир за ра да ла -
ко мо гао би ти про би јен - упо зо ра ва Фи скал -
ни са вет.

У до бро оба ве ште ним кру го ви ма са зна је
се да би од лу ка о по ви ши ца ма мо гла би да
бу де до не се на у ок то бру или но вем бру, а
по ви ши це би тре ба ло оче ки ва ти или од ја -
ну а ра сле де ће го ди не или с кра ја ове го ди -
не. Код пен зи о не ра ни ка ко не тре ба ис кљу -
чи ти мо гућ ност јед но крат не по мо ћи, што је
би ла прак са и прет ход них го ди на.

- Кра јем про шле го ди не до не та је од лу ка
о ра сту пен зи ја за 5,9 од сто и то је по ви ши -
ца ко ја је сту пи ла на сна гу у ја ну а ру ове го -
ди не. Осно ва ра ста би ла је швај цар ска
фор му ла ко ја зна чи да се раст пен зи ја
ускла ђу је са 50 од сто ра ста ин фла ци је и 50
од сто ра ста за ра да. Има ју ћи у ви ду да се
ове го ди не оче ку је ве ћи раст БДП, али ве ћа
и ин фла ци ја и за ра де, то зна чи да би тре -
ба ло мо жда оче ки ва ти и ве ћи раст пен зи ја. 

Фи скал ни са вет услов но по др жа ва на ме -
ру Вла де да из не се ин ве сти ци о ни ци клус
вре дан 15 ми ли јар ди евра. По здра вља ју и
на ја ву да ће се суб вен ци је јав ним пред у зе -
ћи ма све сти на два од сто бру то до ма ћег
про из во да. У оба слу ча ју, ме ђу тим, упо зо -
ра ва ју на ри зи ке.

Ка ко ће мо жи ве ти до 2024? 
- Са ми де та љи ин ве сти ци о ног пла на,

при о ри те ти, сек тор ска струк ту ра, ли ста про -
је ка та, ни су до вољ но раз ра ђе ни, што зна -
чај но ума њу је кре ди бил ност по ста вље них
ци ље ва - упо зо ра ва Фи скал ни са вет. Пла -
ни ра но је да се фи скал ни де фи цит са око
се дам од сто БДП, ума њи у 2022. на три од -
сто, а за тим на ста ви да се сма њу је до је дан
од сто - на по ми ње Фи скал ни са вет. По сле
сна жног по ве ћа ња де фи ци та у 2020. и 2021.
го ди ни, на цр том фи скал не стра те ги је пред -
ви ђе но је по сте пе но урав но те же ње јав них
фи нан си ја у сред њем ро ку.

Пен зи је би тре ба ло да ра сту знат но бр же
од пла та јер не по вољ ну ста ти стич ку кри ву -
љу тре ба ис пра ви ти. У од но су на пла те пен -
зи је су на ни воу од око 50 од сто (вој не пен -
зи је не што по вољ ни је). Уко ли ко би пре шле
ту цр ве ну ли ни ју мо рао би да се ак ти ви ра и
до дат ни ме ха ни зам за ускла ђи ва ње, о че му
се већ ра ни је го во ри ло у др жав ној ад ми ни -
стра ци ји.

Нај ва жни је је да се пен зи о не ри не на ђу у
дру гом пла ну при о ри те та.

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме
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ДОГАЂАЈИ

Полагање венаца 
поводом Дана победе над фашизмом

ЗАХВАЛНИ БОРЦИМА НОР-а

П
о во дом Да на по бе де над фа ши змом у Дру гом свет ском
ра ту - 9. ма ја, вен це код Спо ме ни ка осло бо ди о ци ма Бе -
о гра да у Дру гом свет ском ра ту и Спо ме ни ка со вјет ском

вој ни ку на Гро бљу осло бо ди ла ца Бе о гра да у Дру гом свет -
ском ра ту и код Спо ме ни ка со вјет ским ве те ра ни ма на Ава -
ли по ло жи ли су де ле га ци је На род не скуп шти не Ре пу бли ке
Ср би је са Иви цом Да чи ћем на че лу, за тим ми ни стар ка Да -
ри ја Ки сић Те пав че вић, пред став ни ци Ми ни стар ства од бра -
не и Вој ске Ср би је, Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би је, за -
тим пред сед ник Скуп шти не Гра да Бе о гра да Ни ко ла Ни ко -
ди је вић, де ле га ци ја СУБ НОР-а Ср би је и по том ци. 

Вен це су, та ко ђе, по ло жи ли и ам ба са до ри и пред став ни -
ци Ру ске Фе де ра ци је, Ре пу бли ке Бе ло ру си је, Ре пу бли ке
Азер беј џа на, Ре пу бли ке Ка зах ста на и Ре пу бли ке Јер ме ни -
је.

На Гро бљу осло бо ди ла ца Бе о гра да у Дру гом свет ском
ра ту по чи ва 1.395 бо ра ца На род но о сло бо ди лач ке ар ми је
Ју го сла ви је и 818 при пад ни ка Цр ве не ар ми је, ко ји су за јед -
но да ли жи во те бо ре ћи се за осло бо ђе ње Бе о гра да.

Дан по бе де обе ле жа ва се као се ћа ње на дан ка да пре 76
го ди на из во је ва на по бе да над фа ши змом у Дру гом свет ском
ра ту, а при ли ка је да се ода по шта свим хе ро ји ма бор бе за
сло бо ду.

По во дом Да на по бе де, ода та је по шта и хе ро ји ма со вјет -
ске Ру си је ко ји су тра гич но стра да ли 1964. го ди не, до ла зе -
ћи на обе ле жа ва ње два де се то го ди шњи це осло ба ђа ња Бе -
о гра да, а у чи ју част је по диг нут Спо ме ник со вјет ским ве те -
ра ни ма на Ава ли.

На кон ше сто го ди шњег ору жа ног су ко ба ко ји је от по чео 1.
сеп тем бра 1939. го ди не на па дом на ци стич ке Не мач ке на
Пољ ску, Дру ги свет ски рат на европ ским про сто ри ма окон -
чан је 9. ма ја 1945. го ди не сту па њем на сна гу без у слов не
ка пи ту ла ци је ору жа не си ле Тре ћег рај ха.

П
а ра сто сом и по ла га њем ве на -
ца на Спо ме ник жр тва ма агре -
си је НА ТО-a, у Ни шу је обе ле -

же на го ди шњи ца стра да ња ци ви ла
од ка сет не му ни ци је. To се до го ди -
ло 7. ма ја 1999. го ди не. Вен це су
по ло жи ли гра до на чел ни ца Дра га -
на Со ти ров ски, пред сед ни ци Град -
ских оп шти на, ко ман дант КОВ ге -
не рал Ми ло сав Си мо вић, де ле га -
ци ја По ли циј ске упра ве Ни ша и
мно го број на Удру же ња, ме ђу ко ји -
ма и ни шка ор га ни за ци ја Удру же -
ња вој них пен зи о не ра Ср би је.

Пре ма ре чи ма ге не ра ла Вла ди -
ми ра Ла за ре ви ћа, зло чин ци НА ТО-
а се 9. ма ја ни су об ра чу на ва ли са
вој ском, ко ја ни је би ла у гра ду, већ
са ци ви ли ма, же на ма, де цом, стар -
ци ма, нај ра зор ни јим оруж јем, ко је
је ме ђу на род ним пра вом за бра ње -
но. По ста вио је и пи та ње до ка да
ће овај зло чин оста ти не ка жњен,
јер име на зло чи на ца и њи хо вих ко -
ман да на та су по зна та. Он је ис та -
као да нам оста -
је са мо да се по -
кло ни мо се ни ма
с т р а  д а л  н и  к а ,
али да не до зво -
ли мо да их по но -
во уби ја ју, ти ме
што ће мо да за -
бо ра ви мо те не -
ви не жр тве.

Пен зи о ни са ни
вој ни де ми нер
Сла ђан Вуч ко вић
ис та као је да су
ци ви ли од ка сет -
них бом би ги ну -
ли у сво јим дво -
ри шти ма, на ули -
ци, па и на пи ја ци и да 9. мај 1999.
го ди не мо же би ти дан сти да, сра -
ма и без о бра злу ка, као и охо ло сти
агре со ра. Бом бар до ва ње НА ТО-а
не ће мо за бо ра ви ти ни за 220 го ди -
на, а не мо же мо то ни ка да опро -
сти ти агре со ру. Пре ма Вуч ко ви ће -
вим ре чи ма, ка сет на бом ба је вр ло
под му кло оруж је, на ме ње но на но -
ше њу ве ли ких гу би та ка, го ди на ма

оста је на те ре ну и пред ста вља
стал ну опа сност.

По ла га њем ве на ца на Тр гу Кра -
ља Ми ла на обе ле жен је Дан по бе -
де над фа ши змом. Вен це су по ло -
жи ли гра до на чел ни ца Ни ша Дра га -
на Со ти ров ски, пред сед ни ци Град -
ских оп шти на, ко ман дант КОВ ге -
не рал Ми ло сав Си мо вић, пред -
став ни ци По ли циј ске упра ве Ни ша,
де ле га ци ја Ру ског ху ма ни тар ног
цен тра, а и мно го број на удру же ња,
ме ђу ко ји ма и Град ска ор га ни за ци -
ја УВПС.

Дан по бе де над фа ши змом обе -
ле жен је ни зом при год них ак тив но -
сти, а на Тр гу кра ља Ми ла на, на хо -
те лу ,,Ам ба са дор’’ ис так ну та је Ге -
ор ги јев ска лен та, сим бол по бе де
над фа ши змом, ду жи не 50 ме та ра.

Гра до на чел ни ца Ни ша, Дра га на
Со ти ров ски, из ја ви ла је да се са
пи је те том се ћа мо свих оних ко ји су
по ги ну ли за на шу сло бо ду, али је

ове го ди не, због епи де ми о ло шке
си ту а ци је, из о стао бе смрт ни марш.

Гра ђа ни ма Ни ша је пре ко ви део-
би ма ис пред Град ске ку ће би ло
омо гу ће но пра ће ње па ра де у Мо -
скви, а на Цен трал ном тр гу, при ре -
ђен је про грам ко ји су из ве ли чла -
но ви СКЦ и ни шки Вој ни ор ке стар. 

Мр Ми лу тин Пан те лић

Подгорица

РОДОЉУБИМА 
У НЕЗАБОРАВ

П
о во дом Да на по бје де над
фа ши змом, пред став ни ци
Удру же ња вој них пен зи о не -

ра Цр не Го ре у са ста ву Жељ ко
Ву кић. пред сјед ник и чла но ви
Управ ног од бо ра Бра ни сла ва
Јо ка но вић и Ми ро слав Јо ва но -
вић, по ло жи ли су ви је нац на

Спо ме ни ку пар ти за ну бор цу на
Го ри ци.

Удру же ње вој них пен зи о не ра
ње гу је рат не тра ди ци је на па ће -
ног на ро да ко ји је ро бо вао под
ра зним оку па то ри ма и кр ва рио у
број ним ра то ви ма ра ди од бра не
сво јих ог њи шта , не ја чи , ча сти и
сло бо де. 

Ни ка да не тре ба за бо ра ви ти
оне ко ји су сво је жи во те угра ди -
ли у сло бо ду и част на ро да, ис -
ти чу вој ни ве те ра ни.

Р. З.

Обележен Дан победе над фашизмом и дан
страдања Ниша од касетних бомби

НАШЕ ЈЕ ДА СЕ СЕЋАМО
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Остваривање права 
на статус борца

ТРИ КАТЕГОРИЈЕ 
БРАНИЛАЦА

О
де ље ња за дру штве не де лат но сти, то јест од -
се ци за бо рач ку и ин ва лид ску за шти ту оп шти на
овла шће ни су за во ђе ње по ступ ка при зна ва ња

ста ту са бор ца, на осно ву За ко на о пра ви ма бо ра ца,
вој них ин ва ли да, ци вил них ин ва ли да ра та и чла но -
ва њи хо вих по ро ди ца и За ко на о оп штем управ ном
по ступ ку. 

За при зна ва ње ста ту са бор ца по треб на су сле де -
ћа до ку мен та:

- уве ре ње о др жа вљан ству;
- ко пи ја лич не кар те и 
- ове ре на ко пи ју ре ше ња над ле жне вој не је ди ни -

це или уста но ве о ста жу оси гу ра ња у дво стру ком
тра ја њу (рат ни стаж).  

Чла ном 5. став 1. тач ка 5. За ко на про пи са но је да
је бо рац др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је ко ји је као
при пад ник ору жа них сна га СФРЈ вр шио вој не ду жно -
сти или дру ге ду жно сти за вој не ци ље ве или за ци -
ље ве др жав не без бед но сти ра ди од бра не су ве ре ни -
те та, не за ви сно сти и те ри то ри јал не це ло куп но сти
Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви -
је, у пе ри о ду од 17. ав гста 1990. го ди не до 27. апри -
ла 1992. го ди не, а за при пад ни ке ору жа них сна га
СФРЈ ста ци о ни ра них на те ри то ри ји Бо сне и Хер це -
го ви не до 19.ма ја 1992. го ди не, а тач ком 6. да је бо -
рац као при пад ник ору жа них сна га СРЈ, Др жав не за -
јед ни це СЦГ, од но сно Ре пу бли ке Ср би је вр шио вој -
не ду жно сти или дру ге ду жно сти у ору жа ној ак ци ји
пред у зе тој за вре ма ми ра ра ди од бра не су ве ре ни те -
та , не за ви сно сти и те ри то ри јал не це ло куп но сти Са -
ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, Др жав не За јед ни це
Ср би ја и Цр на Го ра, од но сно Ре пу бли ке Ср би је, у
пе ри о ду по сле 27. апри ла 1992.го ди не.

Пре ма чла ну 7. За ко на, ли цу из чла на 5. овог за -
ко на при зна је се ста тус бор ца и раз вр ста ва се пре -
ма вре ме ну и те ри то ри ји укуп ног вој ног ан га жо ва ња
у сле де ће ка те го ри је:

1) бо рац I ка те го ри је је бо рац са ан га жо ва њем
пре ко 200 да на, бо рац из чла на 5. тач ка 7) овог за -
ко на са ан га жо ва њем нај ма ње 60 да на на те ри то ри -
ји Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја и бо рац
ко ме је при зна то свој ство рат ног вој ног ин ва ли да без
об зи ра на ду жи ну ње го вог ан га жо ва ња;

бо рац II ка те го ри је је бо рац са ан га жо ва њем од 46
до 200 да на;

бо рац III ка те го ри је је бо рац са ан га жо ва њем до
45 да на.

Ста вом 2. истог чла на За ко на, про пи са но је да се
као вре ме ан га жо ва ња у сми слу ста ва 1. овог чла на
сма тра и вре ме ко је је бо рац про вео на ста ци о нар -
ном ле че њу, као и вре ме ко је је бо рац про вео у за -
ро бље ни штву у ко је је до спео под окол но сти ма из
чла на 5. овог за ко на.

Чла ном 141. За ко на про пи са но је да се ста тус
бор ца из чла на 5, 6 и 7. За ко на утвр ђу је на осно ву
ори ги нал них пи сме них до ка за из вре ме на уче шћа у
ра ту, од но сно ору жа ним ак ци ја ма пред у зе тим за
вре ме ми ра, као и на осно ву пи сме них по да та ка ко -
ји ма рас по ла же над ле жни ор ган Ре пу бли ке Ср би је о
ду жи ни ан га жо ва ња бор ца у ору жа ним сна га ма.

Ли ца ко ји ма је ко нач ним ре ше њем над ле жног ор -
га на у Ре пу бли ци Ср би ји вре ме про ве де но у ра ту,
од но сно ору жа ним ак ци ја ма пред у зе тим у ми ру ,
при зна то у по се бан стаж оси гу ра ња по про пи си ма о
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, ста тус бор ца
се утвр ђу је на осно ву тог ре ше ња ана лог но чла ну
142. За ко на.

Д
ру гар ство вој них пен зи о не ра ис -
ко ва но то ком ака дем ског шко ло -
ва ња, а за тим у гар ни зо ни ма ши -

ром не ка да шње Ју го сла ви је, то ли ко је
чвр сто да се до кра ја жи во та не из бле -
ди. Они ко му ни ци ра ју пу тем са вре ме -
них дру штве них мре жа. Раз го ва ра ју о
дру же њу, кум ству, по ро ди ца ма и ка ко
се сна ла зе у но во на ста лим окол но -
сти ма.

Удру же ње вој них пен зи о не ра Цр не
Го ре по себ ну па жњу по кла ња очу ва -
њу тра ди ци ја на шег на ро да, вој нич -
ком дру гар ству, по што ва њу офи цир -
ске ча сти и  са рад њи са слич ним удру -
же њи ма при ја тељ ских зе ма ља.

Ових да на у по сје ту је бо ра ви ла де -
ле га ци ја Удру же ња вој них пен зи о не -
ра Ср би је у ко јој су би ли пред сјед ник
ге не рал Љу бо мир Дра га њац и пу ков -
ник Зо ран Вуч ко вић. 

При су сре ту де ле га ци ја, нај пре је
Жељ ко Ву кић по же лио до бро до шли цу
го сти ма , ко ји су не ка да слу жбо ва ли у
гар ни зо ни ма Цр не Го ре и по ни је ли не -
за бо рав не успо ме не. За тим их је оба -
ве стио о ра ду вој них пен зи о не ра Цр -
не Го ре. На пр вом мје сту ис та као је
стам бе но пи та ње и на по ме нуо да је
на не дав ном при је му у Ми ни стар ству
од бра не Цр не Го ре на и шао на ра зу -
ми је ва ње и обе ћа ње да ће Ми ни стар -
ство ово пи та ње де таљ но из у чи ти и
по ку ша ти да обез би је ди ста но ве бра -
ни о ци ма отаџ би не. За тим је ис та као
да су пре да те ту жбе за ис пла ту раз ли -
ке пен зи ја, те да су до ви рје ша ва ју то
пи та ње.

По себ но је апо стро фи рао ме ђу на -
род ну са рад њу са удру же њи ма вој них
пен зи о не ра Ср би је, Ма ке до ни је и Ал -
ба ни је. Као чла но ви ме ђу на род не
асо ци ја ци је Вој ни пен зи о не ри у слу -
жби ми ра (ИЦО) пред став ни ци Цр не
Го ре уче ство ва ли су на кон фе рен ци -
ја ма у Бе о гра ду, Аста ни, Па ри зу, Пра -
гу и Со фи ји.

На до са да ор га ни зо ва на че ти ри
так ми че ња у ор га ни за ци ји ИЦО за нај -
љеп шу фо то гра фи ју, под ге слом „Во -

лим те жи во те, ље по та ће спа си ти
сви јет“ цр но гор ски ама те ри су као так -
ми ча ри осва ја ли пр во мје сто, а го ди -
не 2020. За у зе ли су пр во, дру го, тре -
ће и ше сто мје сто и до би ли по себ но
при зна ње ор га ни за то ра.

Ге не рал Дра га њац, пред сјед ник
Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је,
за хва лио је на дру гар ском до че ку, а
за тим го во рио о ак тив но сти ма ко ле га
у Ср би ји. На гла сио је да је да су про -
бле ми слич ни. 

И јед ни ма и дру ги ма стам бе на про -
бле ма ти ка је на пр вом мје сту и спо ро
се рје ша ва, пен зи је су ре дов не, али
на чи ном ускла ђи ва ња ни је смо за до -
вољ ни. Здрав стве на за шти та је за до -
во ља ва ју ћа, али се ду го че ка на по је -
ди не опе ра ци је. Три де сет и осам вој -
них пен зи о не ра ко ји са по ро ди ца ма
жи ве у Цр ној Го ри, а при ма ју пен зи је
из Ср би је, не ма ју здрав стве но оси гу -
ра ње. Са свим ре пу бли ка ма Цр на Го -
ра је то пи та ње ри је ши ли осим са Ср -
би јом. Пред у зе ће се кон крет ни ко ра -
ци да се про блем ре ши.

У на став ку раз го во ра уче ство вао је
Зо ран Вуч ко вић из Ср би је, а од до ма -
ћи на Ра дош Жу гић, Дра го Ти о до ро -
вић, Дра ган Ко ва че вић и Екрем Кле -
по.

За тим су уру че на при зна ња за
успје шну са рад њу и ува жа ва ње. Љу -
бо мир Дра га њац је уру чио По ве љу
Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је
пред сјед ни ку Жељ ку Ву ки ћу и се кре -
та ру Ра ди во ју Здрав ко ви ћу, а Дра гу
Ти о до ро ви ћу по себ но при зна ње.

Пред став ни ци ма УВПС уру че на су
при зна ња и збор ник вој них пен зи о не -
ра Цр не Го ре „Тра го ви тре ћег до ба“са
по све том. Го сте је об ра до ва ла па жња
ко ју им је да ром ука зао се кре тар Ра -
ди во је Здрав ко вић. На за штит ним ма -
ска ма ко је им је уру чио ути снут је грб
Цр не Го ре. Ко ле ге из Ср би је са ста ле
су се и са ви ше дру го ва са ко ји ма су`
слу жбо ва ли у Под го ри ци.

На ис пра ћа ју , ча ши ца ло зе, ка фа и
ре чи ‒ сре ћан пут.                            Р. З.

Сусрет делегација 
удружења војних пензионера Црне Горе и Србије

РАЗМЕНА ИСКУСТАВА 
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Из нишке организације
УВПС

ПОДРШКА 
ПРЕДЛОЗИМА

П
о моћ, ма ка ква и ко ли ка би ла, бу -
ди па жњу чо ве ка ко ме је упу ће на,
као и за до вољ ство оно ме ко ји се

она пру жа. У су шти ни је то до бро де ло.
Град ска ор га ни за ци ја УВПС Ниш

тру ди ла се да сво јим чла но ви ма пру жа
по моћ би ло ка кве вр сте, а све са ци -
љем да се они не осе те за бо ра вље ним
и да осе те да не ко и о њи ма бри не, а
то је њи хо ва Град ска ор га ни за ци ја, од -
но сно Удру же ње вој них пен зи о не ра
Ср би је. Реч је о ор га ни за ци ји ко ја на
раз не на чи не де лу је та ко да свом члан -
ству пру жи би ло ка кво олак ша ње.

У пру жа њу по мо ћи, Град ска ор га ни -
за ци ја УВПС Ниш оти шла је и ко рак да -
ље. Од сво јих скром них сред ста ва је
до де ли ла је со ли дар ну два де се то ри ци
сво јих чла но ва у из но су од по 10.000
ди на ра. До де ље на је они ма ко ји су
пре ле жа ли ко ро на ви рус.

На пр ви по глед, по је ди нач но, ни су то
ве ли ка сред ства, али је реч о па жњи и
по што ва њу чла но ва. Си гур но је да ће
ве ћи број чла но ва и ор га ни за ци ја би ти
оба ве ште но о то ме, па ће по је дин ци
пре ста ти да по ста вља ју пи та ње: ,,Шта
имам од пла ће не чла на ри не?’’. 

Град ска ор га ни за ци ја УВПС Ниш ни -
је за бо ра ви ла ни оне ко ји су у вре ме
ко ро не пру жа ли мак си мал ну по моћ ко -
ри сни ци ма вој не пен зи је, те је пред ло -
жи ла Глав ном од бо ру УВПС да се до -
де ле при зна ња ин сти ту ци ја ма и по је -
дин ци ма ко ји су се по себ но у то ме ан -
га жо ва ли. 

Јед но ду шно је пред ло же но да се По -
ве ља УВПС до де ли Ко ман ди 3. бри га -
де ВС, ко ја је ујед но и Ко ман да гар ни -
зо на. Њи ма се ор га ни за ци ја вој них
пен зи о не ра обра ћа за све по тре бе. Мо -
же се ре ћи да су ве о ма пред у сре тљи -
ви и осе тљи ви на про бле ме вој них пен -
зи о не ра, па им го то во мак си мал но из -
ла зе у су рет. То се на ро чи то од но си на
те шке тре нут ке за по ро ди це вој них
пен зи о не ра.

За По ве љу УВПС пред ло жен је и То -
пли ца Или јић. 

У те шким тре ну ци ма ка да је ха ра ла
ко ро на, на услу зи вој ним пен зи о не ри -
ма и чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца би -
ла је ко вид ам бу лан та при мар не за -
шти те у Ни шу. Та ин сти ту ци ја пред ло -
же на је за Пла ке ту УВПС. Исто при зна -
ње, ка ко је пред ло же но, при па шће и
Пре дра гу Па вло ви ћу, ме ди цин ском
тех ни ча ру ко вид ам бу лан те. Они су по -
ка за ли, а то још увек чи не, из у зет не на -
по ре и по жр тво ва ње у пе ри о ду опа ке
бо ле сти. За Пла ке ту су пред ло же ни
још и Дра го Ву ко вић, Об рад Ми лен ко -
вић и цве ћа ра ,,Ори јен тал“, Ниш. 

По др жан је и пред лог да се Пла ке та
УВПС до де ли Фи ли ја ли Бан ке По штан -
ска ште ди о ни ца у Ни шу. 

Т. И.

Ужичка Пожега

ОДАТА ПОШТА

У
По же ги су, уз ода ва ње по ште, на Спо -
ме ник по ги ну лим мла дим бор ци ма у ра -
то ви ма од 1991. до 1999. го ди не по ло -

же ни вен ци и све же цве ће.

Тај до га ђај одр жан је 14. ма ја.  Вен це су
по ло жи ле де ле га ци је ло кал не са мо у пра ве,
ви ше удру же ња, ро ди те љи па лих бо ра ца и
дру ги. 

У име Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср -
би је де ле га ци ју је пред во дио пред сед ник
Оп штин ског од бо ра УВПС Не над Да би -
жље вић. У де ле га ци ји је био и Ђор ђе Пе -
тро вић. 

П
ред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац
упу тио је Се кре та ри ја ту Ми ни стар ства
од бра не при мед бе и пред ло ге за уна -

пре ђе ње За ко на о здрав стве ној за шти ти и
оси гу ра њу. За ин те ре со ва ни мо гу текст тог
за ко на да про на ђу на сај ту Ми ни стар ства
од бра не. С об зи ром на зна чај пред ло га,
текст упу ћен Се кре та ри ја ту МО до но си мо у
це ло сти: 

,,У ве зи са јав ном рас пра вом о на цр ту 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, до ста -
вља мо вам пред ло ге, при мед бе и су ге сти је.

У чл ану 16. тр еба д од ати, као став 1, сл -
ед еће: Во јн оздра вств ена уст ан ова, о дн осно
с ан ите тска ј ед ин ица и уст ан ова, м оже се ук -
ин ути, сп ој ити са др угом во јном здра вств -
еном уст ан овом, о дн осно с ан ите тском ј ед -
ин ицом и уст ан овом или п од ел ити на в ише
во јних здра вств ених уст ан ова, о дн осно с ан -
ите тских ј ед ин ица и уст ан ова.

У чл ану 44. д од ати на кр ају (став 6) к оји
гл аси: У во јн ом ед ици нском це нтру се, р ади
обе зб еђ ења д осту пн ости здра вств ене з ашт -
ите, м огу о рг ан из ов ати а мб ула нте, у к ој има
се об авља д ела тност на јм ање на н ивоу оп-
ште м ед иц ине.

У члан 80. д од ати под ре дним бр ојем 3
след еће: 3) пр аво на тр ошк ове пр ев оза пр -
ем ин улог во јног ос иг ур ан ика, ако је смрт на-
ст уп ила у здра вств еној уст ан ови ван м еста
пр еб ив ал ишта.

У чл ану 81. з ам ен ити фо рм ул ац ију м ин -
истар о дбр ане са: Фонд, на пре длог о рг ан -
из ац и оне ј ед ин ице М ин иста рства о дбр ане,
на дл ежне за во јно здра вство.

Члан 81, п осле дњи став з ам ен ити са:
Фонд, на пре длог о рг ан из ац и оне ј ед ин ице
М ин иста рства о дбр ане на дл ежне за во јно
здра вство

Члан 83, у н аста вку п рвог ст ава д од ати:
Пр оф ес и она лна во јна л ица здра вств ену за-
шт иту оств ар ују у м есту сл ужб ов ања, ост -
али к ор исн ици пр ава и др уга л ица у м есту
ст ан ов ања.

Члан 91, п осле дњи став з ам ен ити са:
Фонд, на пре длог о рг ан из ац и оне ј ед ин ице
М ин иста рства о дбр ане, на дл ежне за во јно
здра вство, Члан 109, под ре дним бр ојем 2,
и зм ен ити да гл аси: Н акн аду  тр ошк ова см -
ешт аја и и схр ане за вр еме б ора вка у др угом
м есту у Р еп убл ици С рб ији.

Жао нам је што је вр еме за ја вну ра спр -
аву б ило кра тко, јер у овом п ер и оду н ије би-
ло м огу ћн ости да се и зј асне о пшти нске и
гра дске о рг ан из ац ије УВПС.“

С о бз иром на ч ињ ен ицу да је овај з акон
пр ипр еман р ан ијих г од ина и да је и т ада
Удр уж ење м огло да се и зј асни о п ој ед иним
р еш ењ има, део пр име дби и пре дл ога по-
стао је с аста вни део з ако нских р еш ења. 

Предлози за унапређење 
Закона о здравственој заштити и осигурању

ОКОНЧАНА ЈАВНА РАСПРАВА
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ДОГАЂАЈИ

Н
а осно ву Пра вил ни ка о
со ци јал ној и ху ма ни тар -
ној по мо ћи Удру же ња

вој них пен зи о не ра Ср би је,
Из вр ши од бор је на сед ни ци
одр жа ној 7. ма ја 2021.го ди не,
раз мо трио зах те ве до ста -
вље не у апри лу 2021. го ди не,
и на осно ву про пи са них кри -
те ри ју ма и ис пу ње них усло -
ва, до нео је од лу ке о до де ли
јед но крат не со ци јал не и ху -
ма ни тар не по мо ћи:

А) Ма те ри јал но ста ње
На осно ву чла на 5.а у ве зи
са чла ном 4. став 1. тач ка 1.
Пра вил ни ка
ОпОр Кња же вац ЂБ:
33.000,00 – по чла ну
11.721,15 ди на ра;
ОпОр Про ку пље КГ:
33.000,00 – по чла ну
16.469,07 ди на ра;
ОпОр Про ку пље ВБ:
30.000,00 – по чла ну
13.637,23 ди на ра;
ОпОр Про ку пље МИ:
35.000,00 – по чла ну
7.855,53 ди на ра;
ОпОр За је чар ТМ: 33.000,00
– по чла ну 15.562,08 ди на ра;
ОпОр За је чар БТ: 33.000,00
– по чла ну 15.800,12 ди на ра;
ОпОр Ва ље во МА: 35.000,00
– по чла ну 10.038,00 ди на ра;
ОпОр Ле ско вац ЈС:
33.000,00 – по чла ну
15.789,97 ди на ра;
ОпОр Во ждо вац МВ:
35.000,00 – по чла ну
16.483,56 ди на ра;
ОпОр Ниш ЦД: 35.000,00 –
по чла ну 7.451,76 ди на ра;
ОпОр Сме де рев ска Па лан ка
ДМ: 30.000,00 – по чла ну
15.666,70 ди на ра;
ОпОр Алек си нац МЗ:
30.000,00 – по чла ну
13.245,07 ди на ра;
ОпОр Срем ска Ми тро ви ца
ДБ: 30.000,00 – по чла ну
16.950,00 ди на ра;
ОпОр Ста ра Па зо ва ЈС:
35.000,00 – по чла ну
8.911,40 ди на ра;
ОпОр Кру ше вац МЗ:
35.000,00 – по чла ну
6.531,34 ди на ра;
ОпОр Алек си нац
МС:30.000,00 – по чла ну
15.834,93 ди на ра;
ОпОр Зве зда ра КТ:
33.000,00 – по чла ну
12.826,80 ди на ра;
ОпОр Зве зда ра БГ:
33.000,00 – по чла ну
6.816,50 ди на ра;

ОпОр Ча чак ПВ: 33.000,00 –
по чла ну 11.327,07 ди на ра;

Б) Здрав стве но збри ња ва -
ње

На осно ву чла на 5. а у ве зи
са чла ном 4.став 1. тач ка 2.
Пра вил ни ка, без огра ни че ња
по из др жа ва ном чла ну.
ОпОр Чу ка ри ца КГ:
10.000,00 –
ОпОр Кра гу је вац МС:
20.000,00 –
ОпОр Кра гу је вац КД:
20.000,00 –
ОпОр По же га КМ: 15.000,00 
ОпОр Про ку пље АД:
10.000,00 –
ОпОр Ниш МЗ: 25.000,00 –
ОпОр Обре но вац ЈЗ:
10.000,00 –
ОпОр Кра ље во ГМ:
10.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град ГМ:
30.000,00 –
ОпОр Во ждо вац ЂВ:
20.000,00 –
ОпОр Про ку пље ПС:
10.000,00 –
ОпОр Ва ље во ЕС: 10.000,00
ОпОр Ки кин да СМ: 10.000,00 
ОпОр Бе ла Цр ква КМ:
25.000,00 –
ОпОр Пан че во МЖ:
15.000,00 –
ОпОр Зре ња нин ЛМ:
10.000,00 –
ОпОр Кра гу је вац СС:
15.000,00 –
Ц) На осно ву чла на 3. став
2.Пра вил ни ка
ОпОр Кра ље во ЈН: 25.000,00 
ОпОр Ћу при ја РМ: 25.000,00 
ОпОр Ћу при ја ИА: 25.000,00 
ОпОр Но ви Сад БМ:
25.000,00 –
ОпОр Ва ље во РБ: 25.000,00 
ОпОр Ниш МВ: 25.000,00 –
ОпОр Сме де рев ска Па лан ка
ЕЈ: 25.000,00 –
ОпОр Сме де рев ска Па лан ка
ПИ: 25.000,00 –
ОпОр Вра ње МВ: 25.000,00 –
ОпОр Пан че во ЈМ: 25.000,00 
ОпОр Кра ље во МЉ:
25.000,00 –
ОпОр Ча чак МЗ: 25.000,00 –
ОпОр Ниш ШИ: 25.000,00 –
OпОр Вра ње ММ: 25.000
Нов ча на сред ства су упла ће -
на на те ку ће ра чу не 7. ма ја
2021. го ди не.
Зах те ви ко ји бу ду до ста вље -
ни од 1. до 31. ма ја 2021.
gодине би ће ре ша ва ни по -
чет ком ју на 2021. gодине

Из вр шни од бор

Додела социјалне и хуманитарне 
помоћи у априлу 2021. године 

ЗА УБЛАЖАВАЊЕ НЕВОЉА

П
о во дом Да на по бе де над
фа ши змом у Дру гом свет -
ском ра ту, 9. ма ја су на спо -

мен-обе леж ја на Сло бо ди шту и
на Спо ме ник цр ве но ар меј ци ма
по ло же ни цве ће и вен ци.

Гра до на чел ник Ја сми на Па -
лу ро вић и пред сед ник Скуп шти -
не гра да Пре драг Ву ки ће вић,
по ло жи ли су цве ће и вен це у
име Гра да Кру шев ца.

Де ле га ци је Гра да Кру шев ца,
СУБ НОР-а и Удру же ња пен зи о -
не ра „Цар Ла зар” су пр во по ло -
жи ле цве ће на хум ке стра ља -
них на Сло бо ди шту.

Де ве тог ма ја 1945. на ци стич -
ка Не мач ка је пот пи са ла ка пи -
ту ла ци ју, а исто га да на 1950.
фран цу ски ми ни стар Ро берт
Шу ман пред ста вио је пред лог
ор га ни зо ва ња Евро пе, за сно -
ван на прин ци пи ма ми ра, раз у -
ме ва ња, то ле ран ци је и са рад -
ње, по знат као „Шу ма но ва де -
кла ра ци ја“.

Ина че, Дру ги свет ски рат је
нај ве ћи и по оби му стра да ња
нај тра гич ни ји ору жа ни су коб у
исто ри ји чо ве чан ства. Стра да -
ло је 50 ми ли о на љу ди, од ко јих
су њих 30 ми ли о на би ли ци ви -
ли. Ју го сла ви ја је еви ден ти ра -
ла око 1,7 ми ли о на жр та ва. У
ра ту је уче ство ва ла 61 др жа ва
са 110 ми ли о на вој ни ка.

На Спо ме ник цр ве но ар меј ци -
ма, по ред де ле га ци је Гра да
Кру шев ца, по част су ода ле и
де ле га ци ја Ра син ског управ ног
окру га, Вој ске Ср би је, Удру же -
ња ре зер вних вој них ста ре ши -
на, СУБ НОР-а, Удру же ња рат -
них вој них ин ва ли да, Удру же ња
вој них пен зи о не ра, Удру же ња
пен зи о не ра „Цар Ла зар“, Со ци -
ја ли стич ка пар ти ја Ср би је –
Град ски од бор Кру ше вац, Удру -
же ња за не го ва ње сло бо дар -
ских тра ди ци ја и Удру же ња срп -
ско-ру ског при ја тељ ства „Све -
сла ви ца“.

У име Удру же ња вој них пен -
зи о не ра Кру ше вац, се кре тар
Го ран Ми шко вић по ло жио је ве -
нац на Спо ме ник цр ве но ар меј -
ци ма и одао по шту жр тва ма.
Реч је о ру ским вој ни ци ма, ко ји
су по ги ну ли при ли ком осло ба -
ђа ња Кру шев ца. 

По во дом Да на по бе де, у
скла ду са Го ди шњим пла ном
ра да, ГрОд Кру ше вац пла ни рао
је так ми че ње у бр зо по те зном
ша ху и сто ном те ни су. Тра ди ци -
ја је, због ко ви да, при вре ме но
je пре ки ну та. Оста је на да да ће
иду ће го ди не, то дру же ње са
при пад ни ци ма 246. ба та љо на
АБ ХО би ти на ста вље но. 

мр Александар Симоновски

Делегација Команде гарнизона

Споменик црвеноармејцима

Обележавање Дана победе у Крушевцу

ПОШТА ПАЛИМ РОДОЉУБИМА



З
бог не по вољ не епи де ми о ло шке си ту а -
ци је го ди шња сед ни ца Скуп шти не
УВП но во бе о град ске оп штин ске ор га -

ни за ци је одр жа на је од 15. до 20. ма ја. На
днев ном ре ду би ла је ин фор ма ци ја о прет -
ход ној до пи сној сед ни ци (15. до 31. мар та
2021), за тим из ве штај о ра ду у 2019 и
2020. го ди ни, па из ве штај Над зор ног од бо -
ра, док је че твр та тач ка би ла усва ја ње од -
лу ке ОпОд о из вр ше ним про ме на ма у ор -
га ни зо ва њу ОпОд у 2020. и 2021. го ди ни.
У окви ру пе те тач ке по др жа ни су нај ва жни -
ји за да ци оп штин ске ор га ни за ци је у 2021.
го ди ни.

Скуп шти на Оп штин ске ор га ни за ци је
УВПС Но ви Бе о град у 2020. го ди ни тре ба -
ло је да се ре дов но одр жи по чет ком апри -
ла 2020. го ди не, али је то по ре ме ти ла ван -
ред на си ту а ци ја (ви рус ко вид 19), па је
пред сед ник ОпОр УВПС Но ви Бе о град Бо -
жи дар Ба бић пред ло жио Скуп шти ни да се
ове го ди не одр жи до пи сна сед ни ца за
2019. и 2020. го ди ну. 

На ша др жа ва, као и чи та ва пла не та,
2020. и 2021. го ди не за хва ће на је из у зет -
но опа сним ви ру сом ко ји је сву да, по ред
за ра зе, од нео и мно ге људ ске жи во те.
Због то га је ОпОд ути цао да се ак тив но сти
при ла го де ме ра ма за за шти ту ста нов ни -
штва ко је је до не ла др жа ва. По чет ком
мар та 2020. го ди не, мо ра ло се пре ћи ис -
кљу чи во на рад у усло ви ма то тал ног за -
тва ра ња, па су се ак тив но сти на свим ни -
во и ма од ви ја ле ан га жо ва њем ор га на и по -
је ди на ца го то во ис кљу чи во те ле фо ном.
Ан га жо ва њем пред сед ни ка и пот пред сед -
ни ка Оп штин ског од бо ра и усме ра ва њем
пред сед ни ка ме сних од бо ра обез бе ђе на је
ре а ли за ци ја за да та ка ко је је би ло мо гу ће
ре а ли зо ва ти и си гур на ве за са члан ством.
Нај ва жни је је да је очу ва на ор га ни за ци ја,
што се мо же за кљу чи ти на осно ву сле де -
ћег пре гле да:

Број умр лих у 2020. и два ме се ца у 2021.
год. (за вре ме пан де ми је), у од но су на
2019. и ра ни је го ди не, про пор ци о нал но је
ве ћи за око 40%. На жа лост, из гу бље но је
475 чла но ва, а ме ђу њи ма и три пред сед -
ни ка и је дан пот пред сед ни ка ме сних ор га -
ни за ци ја.

Нов ча на по моћ чла но ви ма
Нај зна чај ни ји за да ци ко ји ма се ба вио

ОпОд би ли су: пру жа ње фи нан сиј ске по -
мо ћи обо ле ли ма, а по себ но од ко ро на ви -
ру са, у скла ду са фи нан сиј ским мо гућ но -
сти ма ОпОр а то кроз: јед но крат не нов ча -
не по мо ћи на ни воу Удру же ња; по себ не
нов ча не по мо ћи члан ству из фи нан сиј ских
сред ста ва ОпОр; на гра де пред сед ни ци ма,
пот пред сед ни ци ма и јед ном бро ју ис так ну -
тих ак ти ви ста у ра ду у МОр, ко ји су до са -
да, а то чи не и да ље, би ли при мер ка ко се
тре ба бо ри ти и шта чи ни ти да би се по мо -
гло чла но ви ма.

Из сред ста ва Оп штин ске
ор га ни за ци је по моћ је при ми -
ло 57 чла но ва, за шта је по -
тро ше но 114.000 ди на ра. По

Пра вил ни ку о до де ли со ци јал не и ху ма ни -
тар не по мо ћи у 2019. го ди ни по моћ је при -
ми ло 30 чла но ва (укуп но 786.000 ди на ра),
то ком 2020. об ра до ва но је 35 чла но ва
(950.000), а за пр ва три ме се ца 2021. го -
ди не 25 чла но ва (622.000). Уку пан нов ча -
ни из нос ко ји је ан га жо ван за те по тре бе је
2.358.000 ди на ра. 

То ком из ве штај ног пе ри о да По ве љом
УВПС на гра ђе на су три чла на, Пла ке ту
УВПС до би ло је се дам чла но ва, а за хвал -
ни цом је сти му ли са но 12 осо ба. Укуп но је
сти му ли са но 255 чла но ва

За јед нич ким дру же њем (оби ла зак кул -
тур но-исто риј ских спо ме ни ка у Но вом Са -
ду 2019. и по се та Спо мен-обе леж ју Срем -
ски фронт об у хва ће но је 230 чла но ва.  

По моћ је по све му су де ћи би ла по треб -
на још мно гим чла но ви ма, али ли мит су
пред ста вља ле мо гућ но сти, то јест сво та
ко ја се обез бе ђи ва ла из два ја њем фи нан -
сиј ских сред ста ва из чла на ри не. 

На ко ри сни ке вој не пен зи је је не га тив но
ути ца ло ста ње у вој ним здрав стве ним
уста но ва ма. У до са да шњим усло ви ма за -
и ста је би ло те шко оства ри ти би ло ка кву
по моћ, јер је и ци вил но здрав ство би ло ос-
ло ње но на ВМА. На шим чла но ви ма,
углав ном у по зним го ди на ма, то је па ло ве -
о ма те шко. На зах те ве из те шког пе ри о да
пан де ми је, да се убла же про бле ми, од го -
вор ни су углав ном сле га ли ра ме ни ма. На -
ста ви ће се да се сва ко днев но пре ко над -
ле жних у вој ном здрав ству обез бе ди нео п -
ход на здрав стве на по моћ чла но ви ма и
њи хо вим по ро ди ца ма

Раз го вор са ви со ким 
др жав ни зва нич ни ци ма
На ни воу УВПС раз го во ром са на чел ни -

ком Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је ге не ра -
лом Ми ла ном Мој си ло ви ћем (по чет ком
2020. го ди не) и ми ни стром од бра не Не на -
дом Сте фа но ви ћем (кра јем мар та 2021)
из ло же ни су про бле ми ста ту са вој них пен -
зи о не ра. Зах те ва но је ре ше ње за по бољ -
ша ње укуп ног ста ту са. Основ но је да се
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње вра ти у

АКТУЕЛО

   M  
2019. 4.680  25 
2020. 4.838 380 70 
2021. 4.149 95 19 

  475 114 

Дописна годишња седница 
Скупштине ОпОр УВПС Нови Београд

РАДИЛО СЕ 
У ВЕОМА ТЕШКИМ 

УСЛОВИМА
До сада у раду Удружења није било толико проблема као у

претходне две календарске године, које је изазвао планетарни
вирус. У времену ванредне ситуације, а онда тоталних за-

кључавања активности су биле готово замрле, осим оних које
су се тицале хитних потреба корисника војне пензије. Стечена
искуства свакако ће допринети у будућем раду, посебно ако

се поново распламса опака болест.
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Са сед ни це Скуп шти не ка да ни је би ло ко ро не



си стем од бра не. Зах те ва но је бр же до но -
ше ње За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу.
По кре ну та су не ка пи та ња из обла сти со -
ци јал не за шти те, ис так ну та по тре ба за
пра вед ни ју рас по де лу ста но ва; на зна че ни
су про бле ми у ве зи са про сто ром за рад
ОпОр у Но вом Бе о гра ду и дру го. 

Рад у ОпОр УВПС Но ви Бе о град од ви -
јао се у кон так ти ма из ме ђу ор га на и по је -
ди на ца, би ло по је ди нач ним су сре ти ма или
раз го во ром пу тем те ле фо на.

У 2019. и 2020. го ди ни одр жа но је по де -
вет те ле фон ских сед ни ца Оп штин ског од -
бо ра на ко ји ма се рас пра вља ло о нај бит -
ни јим за да ци ма и про бле ми ма ста ту са
чла но ва. За пр ва три ме се ца у 2020. го ди -
ни одр жа не су две сед ни це ОпОд.

Те жи ште ра да пред сед ни ка, пот пред -
сед ни ка, пред сед ни ка МОр и ОпОд, би ло
је стал на па жња на по мо ћи по је ди ним
МОд због про бле ма ко ји су се ја вља ли и
ре а ли за ци ји план ских за да та ка из го ди -
шњег пла на ра да.

Пра те ћи све про бле ме ко ји су се у ор га -
ни зо ва њу ОпОр де ша ва ли у ове две го ди -
не, ОпОд је, на пред лог пред сед ни ка, два
пу та до но сио од лу ке о про ме на ма у ор га -
ни зо ва њу ОпОр у скла ду са си ту а ци јом,
што је до при не ло да да нас, с об зи ром на
те шко ће, де лу је до бро ор га ни зо ва ни
ОпОр са свим ста ту том пред ви ђе ним ор -

га ни ма и осам ме сних ор га ни за ци ја.
Из ве штај Над зор ног од бо ра у нај кра -

ћем гла си: сва ре гу ла ти ва фи нан сиј ског
по сло ва ња ОпОр ускла ђе на је са ва же -
ћим про пи си ма; све по слов не књи ге и
еви ден ци је во де се по про пи са ним пра -
вил ни ци ма, књи ге се во де ажур но и тач -
но. Оп шти за кљу чак је да се фи нан сиј ско
по сло ва ње ОпОр у 2019. и 2020. го ди ни
оце њу је се успе шно без при мед би.

Ор га ни за ци о не про ме не
Оп штин ски од бор Оп штин ске ор га ни за -

ци је, у скла ду са чл. З0, т.8 Ста ту та УВПС,
на че твр тој и осмој те ле фон ској сед ни ци
од бо ра, до нео је нео п ход не од лу ке. Та ко у
Ме сној ор га ни за ци ји „Фон та на“, пре ста је
са ра дом ме сни од бор, јер је пред сед ник
те ор га ни за ци је због ста ро сти, дао остав -
ку, а тај ме сни од бор ина че ни је го то во ни
био ак ти ван. По од лу ци оп штин ског од бо -
ра, члан ство те ме сне ор га ни за ци је укљу -
чу је се у рад Ме сне ор га ни за ци је „Па ри ска
ко му на“.

У Ме сној ор га ни за ци ји „Ушће“, пред сед -
ник те ор га ни за ци је због по од ма клих го ди -
на та ко ђе је дао остав ку, па тај ме сни од -
бор пре ста је са ра дом, а члан ство те ме -
сне ор га ни за ци је укљу чу је се у рад МОр
„Ду нав ски кеј“, као њен са став ни део.

Смр ћу пред сед ни ка Ме сне ор га ни за ци -
је „Са ва“-„Сав ски кеј“, пре стао је са ра дом
ме сни од бор, па је Оп штин ски од бор од лу -
чио да се члан ство те ме сне ор га ни за ци је
при кљу чи ме сној ор га ни за ци ји „Мла дост“. 

Оп штин ска ор га ни за ци ја УВПС и у 2021.
го ди ни ра ди ће у усло ви ма у ко ји ма је ра -
ди ла и у 2020. го ди ни. Пла ном ра да за
2021. го ди ну ни су пред ви ђе не за јед нич ке
ак тив но сти на ни воу ОпОр, па ће се це ло -
ку пан рад од ви ја ти на ре ла ци ји пред сед -
ник ОпОр, ОпОд и ме сни од бо ри, углав -
ном те ле фон ском ко му ни ка ци јом, или, по -
је ди нач ним кон так ти ма. Та кав на чин ра да
пред ви ђен је и у ра ду УВПС у це ли ни.

Оп штин ски од бор ће, на пред лог пред -
сед ни ка, ре дов но одр жа ва ти те ле фон ске
сед ни це по нај зна чај ни јим пи та њи ма: пла -
ни ра ње, пра ће ње и пред у зи ма ње ме ра по
по је ди ним кон крет ним пи та њи ма о ор га ни -
за ци ји, ста њу у не ким ор га ни за ци ја ма,
кон крет ним про бле ми ма на ре дов ном са -
гле да ва њу ста ња члан ства и по мо ћи по
свим ак тив но сти ма као и до са да, пра вил -
но сти и на мен ском тро ше њу фи нан сиј ских
сред ста ва и дру го.

До пи сне сед ни це ГлОд и Скуп шти не
УВПС одр жа не су од 1. до 31. мар та 2021.
го ди не. Гла са ње де ле га та из ОпОр УВПС
Но ви Бе о град по тач ка ма днев ног ре да
оба вље но је у ро ку и до ста вље но ИзОд
УВПС.

За сед ни цу до пи сне Скуп шти не УВПС
до ста вљен је ма те ри јал свим чла но ви ма
Скуп шти не УВПС. Из ОпОр УВПС Но ви
Бе о град у ра ду скуп шти не уче ство ва ло је
20 чла но ва и сви су упо зна ти са ма те ри ја -
лом у МОд сво је ме сне ор га ни за ци је. За
сед ни цу су до ста вље на пи та ња ко ја је тре -
ба ло да про у чи сва ки члан Скуп шти не и да
се на по себ ном па пи ру из ја сни (да гла са).
Пи та ња ко ја је пред сед ник УВПС до ста вио
сва ком чла ну Скуп шти не и по ко ји ма је из -
вр ше но гла са ње би ла су: усва ја ње из ве -
шта ја о ра ду УВПС у 2019.и 2020. го ди ни;
усва ја ње из ве шта ја Над зор ног од бо ра за
2019. и 2020. го ди ну усва ја ње из ве шта ја о
из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о ра чу -
но вод ству у УВПС и из ме не Пра вил ни ка о
со ци јал ној и ху ма ни тар ној по мо ћи.

Рад по зи тив но оце њен
Одо бре на су фи нан сиј ска сред ства ко -

ји ма рас по ла же ОпОр УВПС Но ви Бе о град
за на бав ку по треб не ме ди цин ске опре ме
за за шти ту љу ди ко ји ра де у про сто ри ја ма
те ор га ни за ци је и за оне ко ји до ла зе због
са ста на ка. У скла ду с том од лу ком на ба -
вље ни су ди ги тал ни ме рач тем пе ра ту ре,
ру ка ви це за јед но крат ну упо тре бу, ма ске
за за шти ту ли ца, сред ства за дез ин фек ци -
ју ру ку, про сто ри ја и са ни тар них уре ђа ја у
про сто ри ји. 

У за кључ ци ма до пи сне сед ни це го ди -
шње Скуп шти не ОпОр УВПС Но ви Бе о -
град на зна че но је да је до пи сној сед ни ци
пре ко ме сних од бо ра Оп штин ске ор га ни -
за ци је УВПС Но ви Бе о град, од по зва них
105 иза бра них де ле га та гла са њу, на кон
упо зна ва ња са при пре мље ним ма те ри ја -
ли ма, при сту пи ло 93 де ле га та. Оправ да но
(због бо ле сти) ни је се ода зва ло њих 12.
Сви по зва ни де ле га ти сво јим пот пи си ма су
при хва ти ли пред ло же ни днев ни ред и јед -
но гла сно гла са ли за из ве штај Оп штин ске
ор га ни за ци је УВПС Но ви Бе о град у 2019.
и 2020. го ди ни, а и за оста ле тач ке из
пред ло же ног днев ног ре да. Рад Оп штин -
ског од бо ра у 2019. а на ро чи то у 2020. го -
ди ни за вре ме ван ред ног ста ња и тра ја ња
пан де ми је иза зва не ви ру сом ко вид 19 оце -
њен је по зи тив но, са на гла ском да у од бор
и пред сед ник оп штин ске ор га ни за ци је ус-
пе шно при ла го ди ли рад у но во на ста лим
усло ви ма, од го вор но спро ве ли ор га ни за -
циј ске про ме не и ве о ма ан га жо ва но пру -
жа ли чла но ви ма Оп штин ске ор га ни за ци је
по треб ну со ци јал но-ху ма ни тар ну и дру ге
вр сте по мо ћи. Оп штин ска ор га ни за ци ја
УВПС Но ви Бе о град очу ва ла је са став ме -
сних ор га ни за ци ја и је дин ство де ло ва ња.
Да љи рад и де ло ва ње од ви ја ће се у скла -
ду са раз во јем здрав стве не си ту а ци је иза -
зва ном ко ро на ви ру сом. 
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АКТУЕЛНО

БРИ ГА О ЉУ ДИ МА
Од лу ку др жа ве да се од 15. мар та

2021. го ди не уве де ван ред но ста ње и
свим ста ри ји ма од 65 го ди на огра ни чи
кре та ње, про у зро ко ва ла је си ја сет про -
бле ма. Вој ни пен зи о не ри тог жи вот ног
до ба чи ја де ца не жи ве у ме сту где и
они, на шли су се у си ту а ци ју да не мо -
гу да оду код ле ка ра оп ште прак се по
ре цеп те за ре дов ну те ра пи ју, ни ти су
мо гли да по диг ну ре цеп те за ре дов ну
те ра пи ју.

Про блем је бр зо сиг на ли сан Глав -
ном од бо ру УВПС, ка ко би се про на -
шло од го ва ра ју ће ре ше ње. По сред -
ством Ка би не та ми ни стра од бра не и у
са рад њи са Упра вом за тра ди ци ју,
стан дард и ве те ра не утвр ђен је на чин
пре ва зи ла же ња про бле ма. На и ме, оп -
штин ске и град ске ор га ни за ци је су
при ја вљи ва ле та кве слу ча је ве (те ле -
фо ном или и-меј лом) Глав ном од бо ру.
По том су по да ци пре но ше ни Упра ви за
тра ди ци ју, стан дард и ве те ра не. У ак -
ци ју су се укљу чи ли спор ти сти Вој ске
Ср би је ко ји су од ла зи ли у ста но ве вој -
них пен зи о не ра, узи ма ли од њих
здрав стве не књи жи це, од ла зи ли у не -
ки од вој но ме ди цин ских цен та ра или у
про сто ри је са ни тет ских оде ље ња, од
ле ка ра до би ја ли ре цеп те, по ди за ли
ле ко ве и уру чи ва ли их они ма ко ји ма су
на ме ње ни.

Мо же се ре ћи да је у снаб де ва њу ле -
ко ви ма оства ре на пот пу на ко ор ди на -
ци ја, да ни је би ло про бле ма, јер је тај
по сту пак осми шљен до де та ља.

Нај ви ше слу ча је ва, ка да је тре ба ло
по мо ћи вој ним пен зи о не ри ма ста ри јим
од 65 го ди на, за бе ле же но је у оп шти ни
Но ви Бе о град. Они ко ји ма је услу га
пру же на би ли су ве о ма за до вољ ни, па
су то ис ка за ли по хва ла ма на ра чун ор -
га ни за ци је ко јој при па да ју. 

Но во бе о град ска ор га ни за ци ја нај мно го људ ни ја је у УВПС



Ж
и вот је мно го лак ши
ка да љу ди зна ју ко -
ме мо гу да се обра -

те за по др шку и по моћ.
Ка да је уз то раз гра на то и
дру гар ство, он да не ма те
пре пре ке ко ју не ко не ће
са вла да ти. То ва жно на -
че ло за о ку пи ло је па жњу,
али и прак су што вла да у
ме ђу људ ским од но си ма
Ме сне ор га ни за ци је
УВПС Ба тај ни ца.

Сло га и за јед ни штво
основ на је де ви за у ак -
тив но сти ма ба тај нич ких
вој них пен зи о не ра. Ста -
ло им је до дру же ња, во -
ле да бу ду за јед но, го то -
во не пре ста но ни жу успе -
хе. Ни су то ко ра ци од се -
дам ми ља, ни ти они са
бре ме ном го ди на што но -
се на ле ђи ма, не оче ку ју
спек та ку лар не ре зул та те,
па се за до во ља ва ју по ма ци ма што их ис -
пу ња ва ју за до вољ ством. 

Ал фа и оме га ме ђу соб них ве за је сте
Дра гош Бад њар ко ји је го ди на ма био на
че лу Ме сног од бо ра УВПС Ба тај ни ца. Ра -
де ћи по прин ци пу ти ја во да брег ро ни, ус -
пео је да ме ђу соб но по ве же љу де, као што
је то не ка да чи нио у ин сти ту ци ја ма на ше
вој ске где је ра дио. Вој ни пен зи о не ри се у
Ба тај ни ци са ста ју нај ма ње јед ном сед мич -
но, а до га ђа се то да бу де и ви ше пу та. За -
јед нич ки су де ло ва ли ка да је тре ба ло
оства ри ти пра во да се на пла ти окр ње ни
део пен зи је. Ме ђу соб но су се оба ве шта -
ва ли о све му што је тре ба ло пред у зе ти,
упор но су чи ни ли на по ре ка ко би пра во су -
ђу обез бе ди ли све нео п ход не па пи ре, ра -
до ва ли се ус пе си ма ко ле га, ме ђу соб но се
хра бри ли. И ка да би ко од чла но ва удру -
же ња оства рио пра во, као не ка вр ста оба -
ве зе би ла је част, она ко ју сва ко чи ни из
ду би не ду ше. Оку пив ши се у про сто ри ји
ор га ни за ци је ко јој при па да ју, до бит ник
нов ца је ча стио ићем и пи ћем. Сва ка квих
ђа ко ни ја се на шло на сто лу. Раз ме њи ва на
су та да жи вот на ис ку ства, ви ше сат на дру -
же ња су обич но за чи ња ва ли пе смом,
оном чи стом на род ном, што је ка ко ка жу
ср цу ми ла. А шта би дру го чи ни ли. Ни су
би стри ли по ли ти ку. Ту и та мо про ко мен та -
ри са ли би на шу дру штве ну зби љу, кат кад
про го ва ра ли о ра то ви ма што се у све ту во -
де, а ни је ре дак слу чај да ис при ча ју сво је
рат не до го дов шти не.

Са ми обез бе ди ли про стор 
за рад
Мно ге ме сне, оп штин ске, од но сно град -

ске ор га ни за ци је че сто за ку ка ју ла мен ти -

ра ју ћи над суд би ном што не ма ју про сто ри -
ја за рад. Ре цепт Ба тај ни ча на ће мо жда
мно ги ма по мо ћи да отво ре очи и са ми се
по тру де да ре ше про стор за ак тив но сти.
Дра гош Бад њар ко ји је ду го био у згра ди у
ко јој ста ну је пред сед ник Кућ ног са ве та, ка -
ко се не ка да зва ла та функ ци ја, убе дио је
ком ши је да усту пе за јед нич ку про сто ри ју
вој ним пен зи о не ри ма. Ре че но је и учи ње -
но. Ка да је кључ од про сто ри је био у ру ка -
ма ме сне ор га ни за ци је УВПС, об ра до ва ни
по кло ном, чла но ви вој но пен зи о нер ске
дру жи не за су ка ли су ру ка ве и при о ну ли на
по сао. Ду го су сре ђи ва ли тај про стор: од
кре че ња, хо бло ва ња пар ке та, чи шће ња и
пра ња, све су од ра ди ли уз по моћ ин тер -
них рад них ак ци ја. Сва ко од њих по кло нио
је по не ки пред мет ме сној ор га ни за ци ји,
ка ко би се ство ри ли усло ви за рад. То се
по нај ви ше од но си ло на ин вен тар. Ва ља -
ло је при ку пи ти сто ли це, про кљу ви ти ко
про да је сто ло ве и не ке дру ге ства ри, оба -
ве сти ти се где мо же бес плат но да се до -
би је не што од мо би ли ја ра... Ни су се са мо
на то ме за др жа ли. До бро вољ ним при ло -
зи ма обез бе ди ли су сред ства за ку ва ње
ча ја и ка фе, шо љи це са тац на ма, та њи ре,
есцајг и још мно го то га. Да нас њи хо ву про -
сто ри ју из ме ђу оста лог кра се и умет нич ке
сли ке.

И да си ту а ци ја бу де ја сна: та про сто ри ја
има ти ту ла ра, пла ћа се ки ри ја ко ја ни је
пре те ра но ве ли ка, а сред ства за по кри ва -
ње тро шко ва из два ја ју се у Оп штин ском
од бо ру УВПС Зе мун, ко јем при па да ба тај -
нич ка ор га ни за ци ја. 

Вре ме ном су у про сто ри ји за рад уста -
но вље не зид не но ви не. Та мо вој ни пен зи -
о не ри ка че за ни мљи ве исеч ке из штам пе,

при че му је нај ви ше исе ча ка из ,,Вој ног ве -
те ра на“. Та мо су и оба ве ште ња из укуп них
ак тив но сти, за тим об ја шње ња ка ко оства -
ри ти не ко од пра ва ко је има ју вој ни пен зи -
о не ри и још мно го то га. На по ча сном ме -
сту био је пе хар ко ји при па да нај бо љој ме -
сној ор га ни за ци ји у окви ру Оп штин ског од -
бо ра УВПС Зе мун, ко ји су осва ја ли ви ше
пу та. 

-Не, не бо ри мо се ми да осво ји мо пе хар.
То при зна ње нам је са мо до ла зи ло у ру ке.
Ако ра ди те она ко ка ко тре ба, уко ли ко су
чла но ви тим учин ком за до вољ ни, то не
мо же да бу де не за па же но. Са оп штин ском
ор га ни за ци јом УВПС не пре ста но смо у ве -
зи, та ко да се сва ки наш ко рак пра ти и
вред ну је. Би ти нај бо љи, по се бан је осе ћај.
А он да ето раз ло га за оку пља ње и сла -
вље, ка зу је Дра гош Бад њар.

Део вој них пен зи о не ра, на ро чи то они
мла ђи, ис ко ри стио је пра во на рад, та ко да
оба вља ју ћи раз не по сло ве обез бе ђу ју по -
ро ди ца ма не што по вољ ни је усло ве жи во -
та. Бор ба за ви ши стан дард са став ни је
део укуп них на по ра. Због смен ског ра да
че сто не мо гу да се у пот пу но сти уса гла се
тер ми ни за са стан ке и дру же ња. А по во ди
ни су са мо сла вље ни ци ко ји од др жа ве на -
пла те дуг. Ре дов но се обе ле жа ва ју Дан
ЈНА, бив ши и са да шњи вој ни пра зни ци.
Че сто се про сла ве ју би лар ни ро ђен да ни,
а по не кад се оку пља ју и из би зар них раз -
ло га.

Ак тив ни у не го ва њу тра ди ци ја
За окре пљи ва ње је сам се бе за ду жио

Ми лош Ко тла ја, ко ји се на да ле ко про чуо
по пре пе ци ма ра ки ја од шљи ве, кру шке,
ду ње и ло зе. Не где у Вој во ди ни, код ро ђа -
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Месна организација УВПС Батајница 

СВЕ СЕ РЕШАВА 
УЗ ПОМОЋ ДРУГАРСТВА

Можда би уз наслов пред вама најбоље пристајала одредница шампиони другарства. О њима би 
могла и занимљива књига да се напише. Они постојано организују и реализују активности по мери
војних пензионера, имајући на уму да само покретљиви на угодним задацима чине услугу и себи и

својој организацији.

Уго дан ку так за вој не пен зи о не ре Ба тај ни це



ка, он сва ке го ди не под ло жи ,,ве се лу ма -
ши ну“ да би ма ни ром вр хун ског струч ња -
ка оства рио сво је пла но ве. Кад год је не ко
сла вље, Ко тла ја до не се сво ју му че ни цу за
дез ин фек ци ју гр ла. Но ша лу на стра ну,
овај вре ме шни за став ник пр ве кла се у
пен зи ји увек је ме ђу пр ви ма за дру же ње и
ка да ко ме тре ба по мо ћи. Оба си на усме -
рио је про фе си о нал но ка на шој вој сци. Је -
дан је већ сте као пен зи ју као за став ник пр -
ве кла се, а дру ги у чи ну ма јо ра ра ди у
Упра ви за обу ку.

У по след њем ман да ту пред сед ник Ме -
сне ор га ни за ци је Ба тај ни ца је Ре фик Спа -
сић ко ји све чи ни да се прак са оку пља ња
на ста ви и да се про на ђу но ви са др жа ји
укуп них ак тив но сти.

-О све му се ве о ма јед но став но и бр зо до -
го во ри мо. На ше ак тив но сти про ти чу у зна ку
уза јам ног ува жа ва ња и дру гар ства. Ве о ма
смо ак тив ни у не го ва њу тра ди ци ја осло бо -
ди лач ких ра то ва Ср би је. Ре дов но уче ству -
је мо ка да се ода је по шта по ги ну ли ма у ми -
ну лим ра то ви ма. На спо ме ни ке по ла же мо
вен це и цве ће. До бар део рад ног ве ка про -
ве ли смо у ЈНА, та ко да обе ле жа ва мо не ке
од пра зни ка из тог вре ме на, али не за по ста -
вља мо ни са да шње вој не пра зни ке. Ве о ма

смо по но сни на оби ла зак бо ле сник и не по -
крет них, ве ли Спа сић

То ком пан де ми је ви ру са ко ро на за че ла се
иде ја да сва ка ме сна, од но сно оп штин ска и
град ска ор га ни за ци ја, до би је име не ког од
на ших ју на ка ко ји су се ис та кли у од бра ни
отаџ би не. Фор ма ли зо ва ни и до бро обра -
зло же ни пред лог упу ћен је Оп штин ском од -
бо ру УВПС Зе мун. За сво ју ме сну ор га ни за -
ци ју пред ла жу или да њен на зив бу де ,,Ти -
бор Цер на“ или ,,Хе ро ји са Ко ша ра“. 

Пре го ди ну и по, у окви ру ба тај нич ке ор -
га ни за ци је, фор ми ран је ак тив же на. При -
пад ни це ак ти ва би ле су по себ но агил не у
по се та ма бо ле сним и вре ме шним ко ри -
сни ци ма вој не пен зи је. За јед но са њи ма у
по се те су од ла зи ли и вој ни пен зи о не ри ко -
ји су чла но ви ру ко вод ства ме сне ор га ни -
за ци је. Уста ље но је да се у по се те оде на
сва ких шест или два на ест ме се ци. Бо ле -
сни ма и вре ме шни ма се од не се ,,Вој ни ве -
те ран“, ин фор ми шу се о ра ду ор га ни за ци -
је, да ру ју им се ка фа и сок. Дир љи ви су ти
су сре ти, јер они ко ји ма се од ла зи у по се ту,
схва те да ни су за бо ра вље ни. На че лу ак -
ти ва же на је Ве сна Јан ко вић.

Пред сто је ћи пе ри од би ће ис пу -

њен мно го број ним ак тив но сти ма, ме ђу ко -
ји ма и оним ко ји тре ба да до при не су укљу -
чи ва њу мла ђих вој них пен зи о не ра у ор га -
ни за ци ју ко ја бри не о њи хо вим ста ту сним
и дру гим пи та њи ма. Да спо ме не мо и оне
нај ак тив ни је: Мо мир Ко тла ја, Дра гош Бад -
њар, Мла ден Вој во дић, Нин ко Ра дић,
Жељ ко Бур саћ Са ва Бо гу но вић, Рај ко Са -
ва то вић и Жи ка Јан ко вић. 

Још је мно го за да та ка пред њи ма
З. Пе шић 
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За хвал ни цу је пред сед ни ку УВПС 
Љу бо ми ру Дра гањ цу

уру чио Дра гош Бад њар

Све ча ност по во дом до де ле при зна ња

ВА ЛО РИ ЗА ЦИ ЈА ПРЕ ДА НОГ РА ДА

Н
е дав но, по убла жа ва њу ме ра по во дом ко ро на ви ру са ор га ни зо ва но је дру же ње не ко -
ли ци не чла но ва ме сног од бо ра на ко је су по зва ни и го сти. Њи хо вој мол би ода звао се
пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац, пред сед ник Оп штин ског од бо ра УВПС Зе мун

Слав ко До ше но вић и глав ни и од го вор ни уред ник ,,Вој ног ве те ра на“ Зво ни мир Пе шић.
На све ча но сти је го во рио пред сед ник МО Ба тај ни ца Ре фик Спа сић, под ву кав ши да при -

зна ња за пре да ни рад до ла зе као ло ги чан след укуп них ак тив но сти.
Том при ли ком уру че не су за хвал ни це пред сед ни ку УВПС Љу бо ми ру Дра гањ цу, ра ни јем

пред сед ни ку ОпОрг Цвет ку Јо ка но ви ћу, са да шњем се кре та ру ОпОрг Трај че ту Ма ту ше вом,
до ско ра шњем пред сед ни ку МО Дра го шу Бад ња ру и Зво ни ми ру Пе ши ћу. Оп штин ски од -
бор има још је дан оби чај ‒ по во дом ро ђен да на до де љу је по себ не пла ке те. 

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма пред сед ник УВПС је под ву као да је ма ло ме сних ор га ни за -
ци ја ка ква је ова у Ба тај ни ци. 

-Бу ди те по но сни на то што сте та ко ор га ни зо ва ни што та ко ра ди те и бри не те о љу ди ма.
Да нас је све на не ки на чин ста ло. Не ма са ста ја ња, дру же ња, љу ди се по ву кли у се бе.
Мно ги су оста ли без нај ро ђе ни јих. Ни је ма ли број вој них пен зи о не ра ко ји су би ли на иви -
ци смр ти. По но сан сам што смо бри ну ли о сво јим дру го ви ма. Ни јед ног тре нут ка ни смо
ста ви ли се бе на пр во ме сто. Увек су нам чла но ви би ли на пр вом ме сту. То што чи ни мо ни -
је вер бал но. Та по моћ ни је ни ма ла ни ве ли ка. То нас одр жа ва. Стал но за го ва рам по тре бу
да што ви ше да мо љу ди ма. Ве ли ко је за до вољ ство да до ђеш у ор га ни за ци ју где љу ди ра -
де из же ље и во ље да по мог ну. Има при че да има мо ве ли ке пен зи је. Све што има мо то
смо и за ра ди ли. Мо ра мо да оста не мо удру же ни. Да бу де мо ту жни ка да је ту га. 

ИЗ ОД ЛУ КЕ МО 
БА ТАЈ НИ ЦА

Ме сна ор га ни за ци ја УВПС Ба тајн ни -
ца, на ре дов ној го ди шњој скуп шти ни,
одр жа ној да на 5. фе бру а ра 2020. го ди -
не, од лу чи ла је да се Глав ном од бо ру,
Из вр шном од бо ру ГО и пред сед ни ку
Удру же ња Љу бо ми ру Дра гањ цу упу ти
пи смо по др шке и за хвал но сти за све
што су учи ни ли у очу ва њу до сто јан -
ства вој ног пен зи о не ра и вој не пен зи -
је, а све у ду ху Уста ва и за ко на.

За хвал ност им се ис ка зу је за прав -
ну, струч ну и сва ку дру гу по моћ у пар -
нич ком по ступ ку за на сле ђе ни дуг од
2004. до 2007. го ди не. Овај дуг је у пот -
пу но сти вра ћен нај ве ћем де лу вој них
пен зи о не ра.

За хвал ност се та ко ђе ис ка зу је за
пру же ну прав ну, струч ну и оста лу по -
моћ у суд ском по ступ ку за ак ту ел ни дуг
из 2008. го ди не од 11,06 од сто. Оства -
ре но је уве ћа ње пен зи ја од  6,85 од сто,
док 4,21 од сто нај ве ро ват ни је не ће би -
ти до би је но због твр до кор но сти ад ми -
ни стра ци је.

По др жа ва мо на по ре и ак ци је Удру -
же ња ко ји во де про ме ни За ко на о
Оруж ју, а од но си се на по рез и пре ре -
ги стра ци ју лич ног на о ру жа ња.

Из ра жа ва мо за бри ну тост што је ве -
ли ки број вој них пен зи о не ра (ста ре ши -
на) због на ка рад ног за ко на пре дао
сво је лич но на о ру жа ње, (реч је о про -
ве ре ним па три о ти ма, ча сним и по ште -
ним љу ди ма, што ни је до бро.

По др жа ва мо на по ре и ак ци је Удру -
же ња усме ре не на вра ћа ње од у зе те
лич не имо ви не по за ко ну из 2014. го -
ди не, у ви си ни 15 до 25 од сто, у тра ја -
њу од че ти ри го ди не. Вој ни пен зи о не -
ри оче ку ју вра ћа ње од у зе те лич не
имо ви не, јер је то пра вед но.

Ве о ма смо за хвал ни на ан га жо ва њу
да се вој ни пен зи о не ри из РФ ПИО (ко -
јим ни смо за до вољ ни) вра ти у Фонд за
СО ВО.  

За хвал ни смо на све му што се чи ни
за по бољ ша ње здрав стве не за шти те
вој них пен зи о не ра. Мно го је при мед би
ко је се од но се на вој но здрав ство.

За хвал ни смо на струч ном ан га жо -
ва њу при ли ком из ра де про пи са о
стам бе ном обез бе ђе њу вој них пен зи о -
не ра без ко нач но ре ше ног стам бе ног
пи та ња.

По себ ну за хвал ност из ра жа ва мо
гла си лу УВПС ,,Вој ни ве те ран“ и ње го -
вом глав ном и од го вор ном уред ни ку за
осве до че ни до при нос исти ни том, пра -
во вре ме ном и све о бу хват ном ин фор -
ми са њу вој них пен зи о не ра. То гла си ло
не пре ста но ши ри исти ну о вој ним пен -
зи о не ри ма. 



12Војни ветеран МАЈ 2021.

ПОВОДИ

МиГ-21 Свечани испраћај 
легендарног ловца

Пуних 60 година штитио је наше небо

Његов деда летео је на „МиГ-21”

Ветеран Бориша Мандић

Присутнима се 
обратио потпуковник

пилот Дејан Беда

Свечаности су присуствовали и 
многобројни војни пензионери који су 
летели на овом авиону

Симболично, достојанствено, допадљиво и
надасве величанствено



П
о сле ско ро шест де це -
ни ја слу жбе у РВ и
ПВО, 21. ма ја 2021. го -
ди не ле ген дар ни ло -
вач ки ави он „МиГ-21”

све ча но је ис пра ћен у исто ри -
ју. Тај из ван ред ни ави он, ко ји
је пу них 58 го ди на чу вао не бо
над Ср би јом, за вр шио је свој
рад ни век у Рат ном ва зду хо -
плов ству и ис пра ћен на до сто -
јан ствен на чин.

Ма ни фе ста ци јом „Траг у
бес кра ју”, на вој ном аеро дро -
му „Пу ков ник пи лот Ми лен ко
Па вло вић” у Ба тај ни ци, у
„пен зи ју” су „МиГ-21” зва нич -
но ис пра ти ли пи ло ти ко ју су
на ње му ле те ли, ави о ме ха ни -
ча ри и ин же ње ри што су га
одр жа ва ли, ко ман ди ри и ко -
ман дан ти, це ло ку пан са став и
при пад ни ци свих ге не ра ци ја
на шег Рат ног ва зду хо плов -
ства.

Ле ген дар ни ави он сим бо -
лич но је по здра вљен тра ди ци -
о нал ним во де ним сла во лу ком
у част ду го го ди шње слу жбе у
на шој вој ној ави ја ци ји.

Све ча но сти су при су ство ва -
ли ве те ра ни ло вач ке ави ја ци је
ко ји су про не ли сла ву „МиГ-а
21”, а и при пад ни ци са да шње
ге не ра ци је - ле та чи на на след -
ни ци ма овог слав ног лов ца.

Ма ни фе ста ци ји су при су -
ство ва ле и ви со ке зва ни це из
Ми ни стар ства од бра не и РВ и
ПВО - ми ни стар од бра не Не -
бој ша Сте фа но вић и ко ман -
дант Рат ног ва зду хо плов ства
и ПВО ге не рал-пот пу ков ник
Ду шко Жар ко вић.

Пу них 58 го ди на на ши пи ло -
ти - лов ци чу ва ли су не бо ле -
те ћи на овом ави о ну. Од 1962.
до 1986. го ди не из та да шњег
Со вјет ског Са ве за (СССР-а)
на ба вље но је укуп но 261 ло -
вач ких ави о на „МиГ-21”.

То је над звуч ни ави он дру ге
ге не ра ци је, но си лац ви ше ва -
зду хо плов них ре кор да, ко ји је
про из ве ден у нај ве ћем бро ју
при ме ра ка у исто ри ји ва зду -
хо плов ства – укуп но 11.496
ави о на у 32 вер зи је. Упо тре -
бља ван је у нај ве ћем бро ју ра -
то ва и ору жа них су ко ба по сле

Дру гог свет ског ра та до да нас.
Ко ри шћен је то ком шест де це -
ни ја на че ти ри кон ти нен та у
рат ним ва зду хо плов стви ма
ви ше од 60 др жа ва, а у мно ги -
ма се упо тре бља ва и да нас.
Ло вац „МиГ-21” оста вио је не -
из бри сив траг на не бу из над
Ср би је.

На све ча но сти је го во рио
пот пу ков ник Де јан Бе да, по -
моћ ник за опе ра ци је ко ман -
дан та 204. ва зду хо плов не бри -
га де, ко ји је мно го го ди на про -
вео у кок пи ту „Ми га 21”, под -
се тио је да је при ча „два де се -
тје ди ни це” не рас ки ди во ве за -
на са ба тај нич ким аеро дро -
мом јер је сва ки ави он ко ји је
ика да сти гао у на шу вој ну ави -
ја ци ју по ле тео са те пи сте.

„Пр ва је ди ни ца ко ја је на о -
ру жа на са 41 ,Ми гом-21’ вер зи -
је Ф-13 био је 204. ло вач ки ави -
ја циј ски пук, ко ји је до кра ја
1964. го ди не имао три еска -
дри ле на о ру жа не овим ави о -
ни ма.

За ни мљи во је да пр ве че ти -
ри го ди не упо тре бе овог ави о -
на ни је би ло дво се да, већ су
се пи ло ти об у ча ва ли и одр жа -
ва ли тре наж на ави о ни ма аме -
рич ке про из вод ње „ТВ-2”, ис -
та као је Бе да.

Бо ри ша Ман дић вој ни пи лот
ве те ран, ин струк тор на „МиГ-
21”, по здра вио је оку пље не у
име Ва зду хо плов не фон да ци -
је „Пи лот Ми хај ло Пе тро вић” и
Удру же ња над звуч них пи ло та
“М2+”.

„Ве те ран ко ји је иза нас за -
вр шио је ка ри је ру и од ла зи у
исто ри ју, не и у пен зи ју. Да нас
су нам осе ћа ња по ме ша на, ба -
рем на ма ко ји смо чи тав рад -
ни век про ве ли у ка би ни овог
су пер со нич ног ави о на. Тај ве -
те ран је на не бу ове зе мље
оста вио не из бри сив траг”, ре -
као је Ман дић и на гла сио да је
упра во због то га ова ма ни фе -
ста ци ја и на зва на „Траг у бес -
кра ју”.

Из вор: Ва зду хо плов ни
бил тен
Фотографије: 
Сајт Министарства 
одбране
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Свечаности су, уз министра одбране 
Небојше Стефановића и команданта 
РВ и ПВО генерал-потпуковника Душка
Жарковића, присуствовали ветерани 
ловачке авијације који су пронели славу
„МиГ-а 21”, а и припадници садашње
генерације што лете на наследницима
овог славног ловца.

ДУБОКИ
ТРАГ 

У ВРЕМЕНУ

Легендарни авион симболично је поздрављен
традиционалним воденим славолуком



С
р би ја је већ не ко ли -
ко не де ља под уна -
кр сном ва тром За -

па да, и то из ви ше та ча -
ка, а циљ ове ак ци је је -
сте да се по ми ри мо са
ста вом по је ди них за пад -
них зе ма ља ко је сма тра -
ју да је та ко зва но Ко со во
де фи ни тив но не за ви сно
и да схва ти мо да они не -
ма ју на ме ру да од то га
од сту пе, из ја вио је за
„По ли ти ку” ис ку сни ди -
пло ма та Вла ди слав Јо -
ва но вић. Под се ти мо,
про те клог ви кен да пред -
сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић на Глав -
ном од бо ру СНС-а из ја вио је да су за пад -
не зе мље до не ле по себ ну стра те ги ју ко ја
под ра зу ме ва вр ше ње при ти ска на хра бре
др жа ве, по пут Грч ке, да до ђу до са рад ње
на ни воу при зна ња ове ква зи др жа ве. 

Њи хов је план, ка ко је ис та као, да се др -
жа ве ко је не при зна ју јед но стра но про гла -
ше ну не за ви сност срп ске по кра ји не са гла -
се да тзв. Ко со во по ста не чла ни ца НА ТО-
а ка ко би „Ср би раз у ме ли да је го то во”.

„До не ли су по себ ну стра те ги ју, што сте
мо гли да про чи та те и у Сер ве ро вим тек -
сто ви ма и не ких Ср ба ко ји ра де за њих, а
ко ји су на пи са ли ’за ми сли те Ву чи ћа зли -
ков ца ко ји не ће да по ти ше не за ви сност
Ко со ва, а ње га ће мо да му чи мо на сле де -
ћи на чин’. Из вр ши ће мо при ти сак на ове
хра бре зе мље, а по себ но ис ти чем хра -
брост Грч ке, па ће оне да до ђу ско ро до
ни воа при зна ња. Да би он да ре кли да ни је
нео п ход но да их при зна ју да би по ста ле
чла ни це НА ТО-а, па ће Ср би да раз у ме ју
да је го то во ка да Ко со во по ста не чла ни ца
НА ТО-а. На ста ви ће и с дру гим вр ста ма
при ти са ка и с кри ми на ли за ци јом мо је по -
ро ди це”, об ја снио је пред сед ник Ср би је.

У ме ђу вре ме ну се, ка ко су из ве сти ли по -
је ди ни ме ди ји на ал бан ском, ли сти зе ма -
ља ко је уна пре ђу ју од но се с При шти ном
при дру жи ла и Шпа ни ја. При штин ски пор -
тал „Де мо кра ци ја” уве ра ва да ће Шпа ни ја
уско ро у При шти ни отво ри ти кан це ла ри ју
за ве зу. Ова зе мља је ина че сма тра на зе -
мљом Европ ске уни је с нај ри гид ни јим ста -
вом пре ма не за ви сно сти Ко со ва. „Бив ши
шпан ски ми ни стар спољ них по сло ва Ђу -
зеп Бо рељ, са да за ду жен за спољ ну по ли -
ти ку ЕУ, од и грао је кључ ну уло гу у овом ко -
ра ку”, на во ди „Де мо кра ци ја” из ја ву „до бро
оба ве ште ног ди пло ма те”, а пре но си „Ко -
со во он лајн”.

Вла ди слав Јо ва но вић по ја шња ва да се
у овом тре нут ку во ди пси хо ло шка ак ци ја
ко ја би тре ба ло да нас уз др ма, упла ши и
на те ра да иза ђе мо из на шег прин ци пи јел -
ног ста ва ка ко би смо би ли ра њи ви ји на

при ти ске. „За пад је од лу чио, а са да по ку -
ша ва то да учи ни бр зим ко ра ци ма, да нас
до ве де пред свр шен чин при зна ња др жав -
но сти та ко зва ног Ко со ва. Овог пу та се иг-
ра ју с НА ТО-ом и охра бру ју про цес ства -
ра ња не ка кве ко сов ске вој ске. То су све
пси хо ло шке игри це ко је би тре ба ло да нас
уз не ми ре, упла ше и да по ја ча ју ар гу мен те

да гу би мо вре ме и сла би мо соп стве ни по -
ло жај ако на ста ви мо да се од у пи ре мо при -
ти сци ма и да ће би ти ко ри сни је за нас да
већ са да пот пи ше мо све што да ју ка ко би -
смо по бољ ша ли од но се са за пад ним зе -
мља ма”, ка же Јо ва но вић.

С дру ге стра не, ди рек тор Цен тра за дру -
штве ну ста бил ност Ог њен Ка ра но вић на -
во ди да се по ја ча ва и при ти сак на чла ни -
це ЕУ ко је ни су при зна ле не за ви сност Ко -
со ва и Ме то хи је. Ме ђу тим, под се ћа он, не -
сум њи во је да већ 13 го ди на од про гла ше -
ња КиМ те зе мље ни су по пу сти ле у свом
ста ву, а не ке има ју и слич не про бле ме, та -
ко да је то за њих осе тљи во пи та ње. Ка ра -
но вић до да је да овом ак ци јом упра вља
Аме ри ка и да смо све до ци по врат ка Клин -
то но вих ка дро ва или њи хо вих про фе си о -
нал них на след ни ка.

„У окви ру но вих ме ђу на род них иза зо ва
ко ји сто је пред аме рич ком ад ми ни стра ци -
јом по ку ша ва ју да ре ше све ’про бле ме’ на
Бал ка ну, али ис кљу чи во у скла ду са соп -
стве ним јед но стра ним ви ђе њи ма. Ова ад -
ми ни стра ци ја вра ћа се по ли ти ци при ти са -
ка ко ја је то тал но по гре шна и ко јој се опи -
ра ла Трам по ва ад ми ни стра ци ја. Но ви-ста -
ри ка дро ви очи глед но су под сна жним ути -
ском ал бан ских ло би стич ких ор га ни за ци -
ја, па је то је дан од раз ло га што САД по ја -
ча ва при ти сак у по ку ша ју да по вра ти ути -
цај на Бал кан”, оце њу је Ка ра но вић у раз -
го во ру за „По ли ти ку”.

Ка ра но вић под се ћа да пу но прав на чла -
ни ца НА ТО-а не мо же да по ста не зе мља
ко ја има не ре ше но пи та ње гра ни ца, а да
Ко со во не при зна ју ни по је ди не чла ни це
али јан се. Он до да је да ве жбе ко је спро во -
де тру пе НА ТО-а на те ри то ри ји КиМ има ју
за циљ ја ча ње ове ор га ни за ци је у ре ги о ну,
али и ја ча ње ко сов ских без бед но сних сна -
га (КБС) ко је су њи хов са ве зник и парт нер
на те ре ну. „Ср би ја као отво ре на др жа ва
има са рад њу са сви ма, док ’Ко со во’ мо ра
да бу де под ту тор ском па ли цом и у оба ве -
зи је да при ба вља но ве до ка зе по сто ја ња,
па и та ко што ће њи хо ве ору жа не сна ге да
уче ству ју у НА ТО ве жба ма. То је са мо још
је дан на чин на ко ји За пад по ку ша ва да
осна жи сво је че до”, на гла ша ва наш са го -
вор ник.

Све ово ука зу је да за пад не зе мље убр -
за ним ко ра ци ма же ле да ре ше пи та ње Ко -
со ва и Ме то хи је, и то пу тем ак ти ви ра ња
„НА ТО ком по нен те” јер је ма ло из ве сно да
мо гу до ћи до члан ства у УН, или не ке дру -
ге уни вер зал не ме ђу на род не ор га ни за ци -
је. Вла ди слав Јо ва но вић под се ћа и на не -
дав но лан си ра ње те зе да ди ја лог Бе о гра -
да и При шти не мо ра да бу де за вр шен за
два-три ме се ца или до фе бру а ра на ред не
го ди не, иако ни је си гур но ни да ли ће до ћи
до пу не об но ве ди ја ло га. И то је, ка ко до -
да је, јед на вр ста при ти ска јер нам ста вља -
ју до зна ња да они не оче ку ју да са бо ти ра -
мо или раз вла чи мо овај про цес, већ да
схва ти мо да је За пад озби љан и да мо же -
мо има ти са мо ште ту ако и да ље бу де мо
пру жа ли от пор. Јо ва но вић до да је да је то
плат фор ма За па да. „Тре ба ло би да од го -
во ри мо на шом плат фор мом ко ја ће ука зи -
ва ти на прав не и нео бо ри ве чи ње ни це ко -
је нам иду у при лог. То би раз ја ри ло за пад -
не зе мље, али би их ста ви ло у од брам бе -
ни по ло жај. Не би ви ше има ли онај ве тар
у ле ђа и про ме нио би се агре сив ни став
пре ма на ма”, до да је наш са го вор ник.

Је ле на По па дић
Из вор: По ли ти ка
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СРБИЈА И СВЕТ

ШТА БИ СРП СКА ПЛАТ ФОР МА

ТРЕ БА ЛО ДА СА ДР ЖИ
У срп ској плат фор ми би, ка ко сма -

тра Вла ди слав Јо ва но вић, тре ба ло на -
ве сти да је не за ви сност „Ко со ва” део
про це са не ле гал ног раз би ја ња Ју го -
сла ви је ко ји би тре ба ло да бу де за вр -
шен раз би ја њем Ср би је. Тре ба ло би
под се ти ти ме ђу на род ну јав ност да је
„Ко со во” на сил но из дво је но из Ср би је
зло чи ном про тив ми ра, агре си јом ко ју
ни је одо брио Са вет без бед но сти, као
и да је не за ви сност КиМ у су прот но сти
с Ре зо лу ци јом 1244 ко ја два пу та на -
гла ша ва да Ср би ја има су ве ре ни тет
док се не на ђе ре ше ње о ста ту су Ко со -
ва и Ме то хи је.

Ста тус, ка ко об ја шња ва Јо ва но вић,
не под ра зу ме ва не за ви сност већ утвр -
ђи ва ње оби ма ауто но ми је у за јед нич -
кој др жа ви. „На тај на чин би смо и свет -
ску јав ност за ин те ре со ва ли, а за пад не
зе мље би мо ра ле јав но да об ја шња ва -
ју за што су спро ве ле низ не ле гал них
рад њи. То би ле га ли зо ва ло зах те ве
Ру си је и Ки не да се ди рект но по ста ве
и за тра же сво је ме сто у про це су од лу -
чи ва ња”, об ја шња ва бив ши шеф ди -
пло ма ти је.

План запада за сламање отпора Београда

КОСОВО СПРЕМАЈУ 
ЗА ЧЛАНСТВО У НАТО-у

Води се психолошка акција која треба да нас уздрма, уплаши и 
натера да изађемо из нашег принципијелног става како бисмо 

били рањивији на притиске, овог пута играју се с НАТО-ом, 
каже Владислав Јовановић

Албин Курти и Вјоса Османи са припад-
ницима Косовских безбедносних снага
који учествују на вежби „Бранилац Евро-
пе 2021” (                                           ЕПА ЕФЕ - В.Х.)



Д
о по чет ка агре си је, ус пе ли смо да
ра се ли мо око 98,80% од укуп но
има ју ћих ко ли чи на: око 16.400 то -

на убој них сред ста ва; 19.000 то на по -
гон ског го ри ва; 800 то на пра те ћих по -
гон ских сред ства; 9.000 то на ре зер -
вних де ло ва, ре про и по тро шног ма те -
ри ја ла, аку му ла то ра и гу ма; 4.900 то -
на ар ти ка ла хра не и по тро шног ма те -
ри ја ла; 550 то на ле ко ва и са ни тет ског
ма те ри ја ла.

Сред ства су ра се ље на на 262 ло ка -
ци је. Днев но је ра се ља ва но око 1.924
то на уз ан га жо ва ње 70-80 ста ре ши на,
500-600 вој ни ка, 100-120 раз ли чи тих
мо тор них во зи ла и 20-30 ви љу шка ра.

Убој на сред ства ра се ље на су  на 33
ло ка ци је, по гон ско го ри во и пра те ћа
по гон ска сред ства на 109, ре зер вни
де ло ви и основ на сред ства на 44,  ин -
тен дант ска сред ства на 60, са ни тет -
ска на 13 и ве те ри нар ска сред ства на
три ло ка ци је.

Све ло ка ци је су из ван ре јо на рас по -
ре да је ди ни ца, што је сма њи ло осе -
тљи вост на деј ства НА ТО-a. У од но су
на мир но доп ски раз ме штај рат них ма -
те ри јал них ре зер ви, број ло ка ци ја је
по ве ћан за 8,5 пу та и на тај на чин  по -
стиг нут рас тре сит рас по ред.

У то ку ра се ља ва ња ни су мо гле би -
ти ис по што ва не све нор ме ко је се од -
но се на пра ви ла сме шта ја. Ко ри шће -
ни су објек ти ко ји не за до во ља ва ју све
усло ве пи ро тех нич ке и про тив по жар -
не без бед но сти, без гру до бра на и гро -
мо бран ске ин ста ла ци је. Ка па ци те ти
на те ри то ри ји ни су би ли при пре мље -
ни, ни ти је по себ но де фи ни са на њи -
хо ва уло га у то ку ра та, са ста но ви шта
оба ве зе да при хва те и сме сте рат не
ма те ри јал не ре зер ве. Ор га ни ло кал не
са мо у пра ве ни су рас по ла га ли по у зда -
ним по да ци ма о сме штај ним ка па ци -
те ти ма  код рад них ор га ни за ци ја, при -
ват них ли ца и бен зин ских ста ни ца.

За пре во же ње ма те ри јал них сред -
ста ва ко ри шће на су углав ном во зи ла
из по пи сног фон да, а за убој на сред -
ства и го ри во ко ри шће ни су ва го ни и
ауто-ци стер не. Од лу чио сам да ва го -
не са по гон ским го ри вом и екс пло зив -
ним ма те ри ја ма рас по ре ди мо, по је ди -
нач но, на спо ред ним ко ло се ци ма ма -
њих ста ни ца и у ту не ли ма на пру зи
Ниш–Кња же вац–За је чар. У за вр шној
фа зи ева ку а ци је мо би ли са ни су и
тран спорт ни ка па ци те ти на те ри то ри -
ји. Ло кал не са мо у пра ве су схва ти ле
сво ју оба ве зу, при хва ти ле зах те ве је -
ди ни ца и ста ви ле на рас по ла га ње све
рас по ло жи ве ка па ци те те, сме штај не и
тран спорт не. Не ки су и са ми уче ство -
ва ли у ра се ља ва њу и ева ку а ци ји ре -
зер ви. И опе ра тив ни са ста ви Тре ће

ар ми је, При штин ског и Ни шког кор пу -
са, вр ши ли су ра се ља ва ње сво јих ре -
зер ви. При штин ски кор пус је, и по ред
сва ко днев них су ко ба са ШТС, и под
прет ња ма бом бар до ва њем, пра во -
вре ме но из вр шио дис пер зи ју рат них
ма те ри јал них ре зер ви на 36 ло ка ци ја. 

Па ра лел но са из вр ше њем ра се ља -
ва ња, вр ше но је и снаб де ва ње је ди ни -
ца у про сто ру. С об зи ром на по ве ћа -
ње зах те ва је ди ни ца и по пу ну пре ко
нор ме, овај оби ман за да так је до дат -
но оп те ре ћи вао ан га жо ва не сна ге и
сред ства по за дин ских ба за и је ди ни -
ца.

Све ово ис пу ња ва ло ме је по но сом.
Про це нио сам да ће пла не ри агре си је
на СР Ју го сла ви ју би ти раз о ча ра ни
ка да бу ду са зна ли да, осим пра зних
ма га ци на и згра да, ни су уни шти ли
рат не ма те ри јал не ре зер ве.

Елек трон ска  кар та
Де жур ни офи цир на Ко манд ном ме -

сту При штин ског кор пу са пре нео је по -
ру ку ге не рал-ма јо ра Ла за ре ви ћа да
до ђем у Опе ра тив ну са лу, у по дру му
згра де Ко ман де При штин ског кор пу са,
два ни воа ис под ула за у згра ду Ко -
ман де. Док сам си ла зио сте пе ни ца ма
кроз гла ву ми је про шла ми сао, шта
ми још ра ди мо ов де, ка да се згра да
Ко ман де При штин ског кор пу са си гур -
но на ла зи на спи ску НА ТО ци ље ва?
Се тио сам се об ја шње ња ге не ра ла

Ла за ре ви ћа од си ноћ да су ин жи њер -
ци  прак тич но про ме ни ли об лик и кон -
ту ре објек та и да са да ни је пре по зна -
тљи ва за кр ста ре ће ра ке те. Ме ђу тим,
то ми ни је ули ва ло си гур ност. За то
сам га пи тао ка да ми сли да на пу сти
згра ду Ко ман де. Од го во рио је: „У то ку
су тра шњег да на. Из вр ше не су све
при пре ме“.

У Опе ра тив ној са ли су већ че ка ли
опе ра тив ци и опе ра то ри на  си сте ми -
ма. Тек што смо за у зе ли ме ста, „уле -
тео“ је де жур ни Опе ра тив ног цен тра,
пот пу ков ник Те шо вић, и сав за ди хан
ре као: „Го спо ди не ге не ра ле, из Опе -
ра тив ног цен тра РВ и ПВО/ 52. ар ти -
ље риј ско-ра кет не бри га де ПВО, ја -
вље но је да из прав ца Ђа ко ви це, пре -
ма на ма ле те три кр ста ре ћа про јек ти -
ла. Пред ла жем да хит но на пу сти те
згра ду“. 

Пи тао сам га ка да је при мио упо зо -
ре ње. Од го во рио је „пре 3-4 ми ну та“ и
пру жио ми па пир. Од го во рио сам да
су про јек ти ли већ тре ба ло да стиг ну
до нас и да је са да ка сно за пре ме -
шта ње. Ни сам ни по ми слио на по сле -
ди це. Да су ти про јек ти ли за и ста би ли
упу ће ни на згра ду Ко ман де При штин -
ског  кор пу са, све би би ло ка сно.

По гле дао сам па пир и ви део да је то
те ле грам из Опе ра тив ног цен тра Ко -
ман де РВ и ПВО. У ње му је пи са ло да
са про сто ра Ма ке до ни је и Бу гар ске
пре ма Ко сме ту  до ла зи око 60 до 80
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Из ратног дневника генерал-пуковника Небојше Павковића

ПРАВОВРЕМЕНА ОДЛУКА
Пре наређења Штаба Врховне команде кренуло се у дисперзивно расељавање рат-

них материјалних резерви из мирнодопских на импровизоване ратне локације. 
Опремањем нарочитих возила, јединице намењене одржавању непрекидности веза

командовања могле су да замене стационарна чворишта везе.

1 НА ТО је упор но ра за рао ци вил не објек те



ави о на. У том тре нут ку из над нас чуо
се ка рак те ри сти чан звук за лет кр ста -
ре ћих про јек ти ла. Про це нио сам да
ни су усме ре ни пре ма Ко ман ди При -
штин ског кор пу са и да су нас пре ле те -
ли и оти шли  на се вер.

„Ова три ни су за нас, одо ше да ље“,
про ко мен та ри сао је Ла за ре вић.

„Ови су нас пре ле те ли, али ја вља ју
нам из Ко ман де РВ и ПВО да нам до -
ла зи јед на ве ћа гру па из Ма ке до ни је и
Бу гар ске“, од го во рио сам Ла за ре ви ћу
и упо зо рио да што пре поч не мо са ра -
дом.

Док је опе ра тор ли стао сек ци је то -
по граф ских ка ра та на екра ну мо ни то -
ра, раз ми шљао сам ка ко смо сви
одах ну ли ка да су про јек ти ли пре ле те -
ли пре ко на ших гла ва. Знао сам да су
упу ће ни не кој је ди ни ци. Би ло ми је не -
у год но ка ко смо ми за до вољ ни што
ни су упу ће ни на ма, већ та мо не ком
дру гом, као да тај не ко дру ги ни је наш

и као да не зна мо да ће стра да ти не ко
дру ги. 

Гле да ју ћи у екран ра чу на ра се тио
сам се по ка зне ве жбе  ко ју је Сек тор
за ве зу и елек трон ска и про ти ве лек -
трон ска деј ства ГШ ВЈ из во дио 1997.
го ди не у При шти ни, у ор га ни за ци ји
Тре ће ар ми је и При штин ског кор пу са.
Та да сам, као опе ра ти вац, де мон стри -
рао при ме ну елек трон ске кар те и Гло -
бал ног по зи ци о ног си сте ма у скло пу
про јек та „Ко манд но-ин фор ма ци о ни
си стем у ВЈ“ (КИС).

План по ме ра ња је ди ни ца
Том при ли ком сам на у чио да на ра -

чу на ру ин ста ли рам кар ту зо не од го -
вор но сти Тре ће ар ми је и При штин ског
кор пу са и да уцр та вам рас по ред свих
је ди ни ца на кар ти. То смо струч но зва -
ли „Елек трон ска кар та“. Она је омо гу -
ћа ва ла да се бр зо из вр ши пре глед
рас по ре да свих је ди ни ца и, што је нај -
ва жни је, до би ју сви по да ци о број ној
ве ли чи ни је ди ни це, сред стви ма оја ча -
ња, ва тре ним мо гућ но сти ма, ста нов -
ни штву, ин фра струк ту ри зо не, ко му ни -
ка ци ја ма, мо сто ви ма итд. 

За хва љу ју ћи на шим опе ра те ри ма, а
пре све га ма јо ру Ми тро ви ћу, на вре ме
је из ра ђе на елек трон ска кар та и у њу

су уцр та не све је ди ни це Тре ће ар ми је
и уне ти  по да ци, ва жни за до но ше ње
бр зих од лу ка и за ко ман до ва ње. 

Про це нио сам да, уко ли ко бу де мо
до би ја ли од Опе ра тив ног цен тра ГШ
ВЈ ин фор ма ци је о ко ор ди на та ма ци -
ље ва ко је НА ТО ави ја ци ја има на ме ру
да га ђа, мо же мо вр ло бр зо да от кри је -
мо о ко јој  се је ди ни ци ра ди и да пре -
ду зме мо ме ре да ту је ди ни цу по ме ри -
мо на дру гу ло ка ци ју.

На пра вљен је План по ме ра ња је ди -
ни ца у зо ни При штин ског кор пу са у ок-
ви ру сво јих ре јо на од бра не. По том
пла ну, сва ка је ди ни ца има ла је: основ -
не и ре зер вне по ло жа је, основ не и ре -
зер вне оче ку ју ће ре јо не, ре јо не за
мак си мал ну за шти ту, ла жне по ло жа је
и ре јо не ла жних ме та. План је пред ви -
ђао да се, ка да се до би ју ко ор ди на те
ци ља, бр зо из вр ши про ме на ре јо на
или по ло жа ја, по пред ви ђе ном сиг на -
лу. То је под ра зу ме ва ло по ме ра ње и

„ро ти ра ње“ и
дру гих је ди ни ца
ко је су би ле у
бли зи ни је ди ни -
це-ме те.

Да би све
функ ци о ни са ло,
по ред кор ди на та
ци ље ва, тре ба -
ло је обез бе ди ти
си гур ну и не пре -
кид ну ве зу у си -
сте му ко ман до -
ва ња. За то се
по бри нуо ге не -
рал Ла за ре вић и
на чел ник ве зе
Ар ми је, пу ков ник
Јан ко вић,  и све
је ди ни це ве зе
Ар ми је, пред во -
ђе не 319. пу ком
ве зе.

На не бу из -
над нас ни су се
чу ли ави о ни, ко -

ји би мо гли би ти у са ста ву те ве ли ке
гру пе, па сам по ми слио да су оти шли
пре ма цен трал ном де лу Ср би је. 

„Мо гу ће је да НА ТО си му ли ра на лет
ави о на да би на ше ПВО си сте ме стал -
но др жао у го то во сти“, про ко мен та ри -
сао је ма јор Ми тро вић. Пи тао сам да
ми об ја сни ка ко се то тех нич ки ре а ли -
зу је. Об ја снио је да си му ли ра ју си лу е -
те ави о на, ко је пу шта ју у етар, а на ши
ра дар ски си сте ми на екра ни ма до би -
ја ју од раз као да су ави о ни у ва зду ху.
Пи тао сам да ли то зна чи да све што
на ши ра да ри „ви де“ ни је тач но и да
НА ТО мо же да си му ли ра на ле те ави о -
на 24 ча са и та ко др жи на ше си сте ме
и по са де ПВО у стал ној мо бил но сти.
По твр дио је да по сто ји та ква мо гућ -
ност. 

„Па то је опа сно, јер ће нас не пре -
кид но ис цр пљи ва ти. Да ли по сто ји  не -
ка „ца ка“ да се раз ли ку је си му ла ци ја
од пра вих ави о на“, пи тао сам да ље. 

„По сто ји на чин да се то от кри је, али
је, на жа лост, та да ка сно да се не што
пре ду зме. Ако је си му ла ци ја, он да се
по вре ме ну до ле та мо же утвр ди ти да
ли је на ја ва ла жна, јер не ма ави о на.
Али ако ави о ни до ђу, а ми ни смо
спрем ни,  све је ка сно“, од го во рио је
на ово пи та ње Ла за ре вић.

Из вор свих нео п ход них 
по да та ка
На екра ну ра чу на ра су сек ци је ка ра -

та Пе ћи, Ђа ко ви це, Ср би це и Ис то ка,
на ко ји ма је уцр тан  рас по ред 125. мо -
то ри зо ва не бри га де и 7. пе ша диј ска
бри га да.

„Да ви ди мо ка ко то функ ци о ни ше.
По ка жи те про ти во клоп ни ди ви зи он
125. мо то ри зо ва не бри га де“, по ста вио
сам зах тев опе ра то ру. Про на шао је је -
ди ни цу, по ка зао рас по ред и из дик ти -
рао са став ко ји има: про ти во клоп не
то по ве Т-12 100 мм и про ти во клоп не
ра ке те, но се ће и пре но сне ва ри јан те.

Тра жио сам до дат не по дат ке о број -
ном ста њу про ти во клоп них сред ста ва,
мо гућ но сти ма је ди ни це у про ти во -
клоп ној бор би, вре ме ну по треб ном да
се из вр ши пре ме штај це лог ди ви зи о -
на и по ба те ри ја ма и по дат ке о пу те -
ви ма на прав ци ма упо тре бе. Опе ра -
тор је све то про на шао и про чи тао. На
кра ју сам по ку шао да про на ђем не ки
по да так за ко ји сам прет по ста вио да
ни је био у ра чу на ру: „По ка жи те име на
ко ман да на та и за ме ни ка, ди ви зи о на и
ба те ри ја“.

До био сам од го вор и на ова пи та ња.
За тим сам тра жио да до би јем по дат ке
о рас по ре ду и број ном ста њу ШТС
Опе ра тив не зо не „Ду ка ђи ни“. Ка да
сам до био те по дат ке ви ше ни сам
знао шта да пи там. Ге не рал Ла за ре -
вић се за до вољ но сме шио. 

За тим сам тра жио да опе ра тор при -
пре ми не ко ли ко ко ор ди на та у од но су
на сек ци је ка ра та. Ка да је опе ра тор
уку цао при пре мље не ко ор ди на те, на
екра ну се про ме ни ла си ту а ци ја и по -
ја вио се  мар кер-кр стић. Он је по ка зао
по зи ци ју уне тих  ко ор ди на та. Ви део
сам ре јон, ју жно од Кли не, у  Греб нич -
кој кли су ри, код се ла Во лу јак.

„Шта се ту на ла зи?“, пи тао сам.
„Ту је раз ме ште на Бор бе на гру па

125. мо то ри зо ва не бри га де и ба те ри ја
ПВО“, од го во рио је опе ра тор.

„Ко ли ко је вре ме на пред ви ђе но за
ње но из ме шта ње и ко ји је но ви ре -
јон?“, би ло је сле де ће пи та ње.

„Два де сет ми ну та“, од го во рио је
опе ра тер, „у ре јо ну се ла Ду шник, ју -
жно од Кли не за 300-400 ме та ра“, од -
го во рио је.

Од лу чио сам да про ве рим  да ли су
на кар ти уне ти по да ци о ко му ни ка ци -
ја ма и објек ти ма на њи ма.

„Дај по дат ке о мо сто ви ма и ту не ли -
ма, на де о ни ци од Ра шке до Ко сов ске
Ми тро ви це.“

Ма јор Ми тро вић је про на шао Ко сов -
ску Ми тро ви цу и ко му ни ка ци ју до Ра -
шке, а за тим је ре дом на во дио мар кер
на мо сто ве и ту не ле дуж ко му ни ка ци -
је. Код сва ког објек та по ја ви ли су се
по да ци о том објек ту. Код мо сто ва: вр -
ста ма те ри ја ла, ду жи на, но си вост, ра -
спон сту бо ва, мо гућ ност оби ла ска и
др. Код ту не ла, ду жи на и ви си на.

Би ло ми је до вољ но све што сам ви -
део. По хва лио сам про је кат и за кљу -
чио да ће нам кар та омо гу ћи ти да бр -
зо про на ла зи мо ло ка ци је ко је ави ја ци -
ја на ме ра ва да га ђа и да оба ве шта ва -
мо је ди ни це о вре ме ну пре ме шта ња
са јед ног на дру ги по ло жај.
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Те шко би ко мо гао прет по ста ви ти да је ко манд но ме сто 
При штин ског кор пу са би ло у хо те лу ,,Гранд“



Не пре кид на за шти та 
је ди ни ца
Ге не рал Ла за ре вић је по но вио да ће

кар та функ ци о ни са ти и би ти од ве ли -
ке по мо ћи са мо ако функ ци о ни шу ве -
зе ко ман до ва ња и ако на вре ме до би -
ја мо ко ор ди на те ци ље ва.

Од го во рио сам да је он нај бо љи ве -
зи ста ко га знам у ВЈ и да оче ку јем да
ће обез бе ди ти ста бил не и не пре кид не
ве зе на свим ни во и ма ко ман до ва ња.
На чел ник ве зе, пу ков ник Јан ко вић, из -
нео је ми шље ње ће све за ви си ти од
ин тен зи те та и на чи на деј ства НА ТО,
ко ји је већ по чео да га ђа ста ци о нар на
чво ри шта ве зе. Од го во рио сам да
знам да Ла за ре вић има ре ше ња и у
слу ча ју да бу ду уни ште на ста ци о нар -
на чво ри шта ве зе и под се тио да је свој
изум „не пре кид ност ве за“ де мон стри -
рао на јед ној по ка зној ве жби у Ни шу
ка да је био ко ман дант 319. пу ка ве зе.
Он је из вр шио по де ша ва ње 15-20 во -
зи ла ве зе и у њих угра дио све уре ђа је
ко ји се на ла зе на ста ци о нар ном цен -
тру ве зе и ра дио ре леј ним чво ри шти -
ма ве зе. 

Да ља об ја шње ња да је Ла за ре вић.
То омо гу ћа ва да се у слу ча ју уни ште -
ња ста ци о нар них чво ри шта са тим во -
зи ли ма по сед ну по ло жа ји у не по сред -
ној бли зи ни уни ште них обје ка та, да
пре у зму њи хо ву функ ци ју и обез бе де
про ток ве за. Ти ме се обез бе ђу је не -
пре кид ност ве за у Ар ми ји, пре ма пот -
чи ње ним је ди ни ца ма и пре ма ГШ ВЈ.

По по врат ку на Ко манд но ме сто, у
1530 ча со ва, ге не рал-ма јор Ђа ко вић
до но си по шту за пот пис. Ме ђу до ку -

мен ти ма је „На ре ђе -
ње за пред у зи ма ње
ме ра на за шти ти је -
ди ни ца од на ја вље -
ног ма сов ног деј ства
НА ТО-а у то ку да на“.
Је ди ни це су већ зна -
ле шта тре ба да пре -
ду зму и уве жба не су
за бр зо пре ме шта -
ње, али сам же лео
да их још јед ном
упо зо рим на буд ност
и ди сци пли ну у овим
те шким тре ну ци ма.

На ре ђе њем је ре -
гу ли са но да све је -
ди ни це, а по себ но
оклоп но-ме ха ни зо -
ва не, у ци љу за шти -
те од ма сов них уда -
ра НА ТО, у то ку 25.
мар та 1999. го ди не,
по сле па да мра ка,
до 20.00 ча со ва, из -
вр ше пре ме шта ње
је ди ни ца на дру ге
по ло жа је и да обез -
бе де рас тре сит рас -
по ред. 

У дру гом на ре ђе -
њу је упо зо ре ње да
ће НА ТО у на ред на
2-3 да на, до 27. мар -
та 1999. го ди не, на -
ста ви ти ин тен зив на
деј ства из ва зду -
шног про сто ра и да

ће исто вре ме но ва -
тре ним уда ри ма по -

ку ша ти да по др жи на па де ШТС из Ма -
ке до ни је и Ал ба ни је, у ци љу ства ра -
ња ко ри до ра на по је ди ним прав ци ма
за ан га жо ва ње коп не них сна га. На ре -
дио сам: да из ви ђач ке је ди ни це на
гра нич ној ли ни ји на ста ве са из ви ђа -
њем пра ва ца ко ји из во де из ових су -
сед них зе ма ља; да се на ста ви са за -
пре ча ва њем по ло жа ја од бра не и  тен -
ко про ход них пра ва ца и при пре ме за
ру ше ње пла ни ра них обје ка та на ко му -
ни ка ци ја ма; да је ди ни це ПВО бу ду и
да ље у стал ној го то во сти за деј ство по
кр ста ре ћим ра ке та ма и да по ста ве за -
сед на ору ђа на прав ци ма до ле та ави -
ја ци је; да се до гра ди ва тре ни си стем
на чи та вој ду би ни од бра не, ме ђу про -
сто ри ма и бо ко ви ма; да до 27. мар та
1999.го ди не све је ди ни це из да ју пре -
ци зне за дат ке и за по ве сти; да се ор -
га ни зу је са деј ство са су се ди ма; да се
фор ми ра ју ре зер ве за ин тер вен ци ју и
бр зо за тва ра ње угро же них пра ва ца;
да се по кре ти и ма не ври је ди ни ца вр -
ше са мо но ћу и у усло ви ма огра ни че -
не ви дљи во сти; да се ре дов но вр ши
ин фор ми са ње је ди ни ца о ста њу на те -
ре ну; да се зах те ва крај ње ди сци пли -
но ва но по на ша ње по је ди на ца и је ди -
ни ца.

По тра га за ло ка то ри ма
Тре ћим на ре ђе њем ре гу ли сан је

пре трес про сто ри ја у ко ји ма су бо ра -
ви ли чла но ви Ми си је ОЕБС-а,  у ци љу
про на ла же ња „ло ка то ра“,  ко је су они
оста вља ли. На осно ву сиг на ла ко је
„ло ка то ри“ еми ту ју, НА ТО ави ја ци ја је
у мо гућ но сти да  га ђа те објек те и ре -
јо не. На ве ден је при мер Ка сар не

„Кнез Ла зар“ у Гњи ла ну и про сто ри је
пред у зе ћа „Би нач ка Мо ра ва“, у ко ји ма
је би ла сме ште на Ми си ја ОЕБС-а, где
су про на ђе ни „ло ка то ри“. На ре ђе но је
да је ди ни це хит но из вр ше пре глед
свих про сто ри ја и обје ка та у ко ји ма су
бо ра ви ли ве ри фи ка то ри Ми си је.

Од 13.30 ча со ва ави ја ци ја је га ђа ла
ла жне по ло жа је 78. мо то ри зо ва не
бри га де Ни шког кор пу са, у ре јо ни ма
се ла Сви њи ште, Бо ро вац, и Са мо љи -
ца, у за хва ту ко му ни ка ци је Пре ше -
во–Бу ја но вац–Вра ње. 

Од 14.45 ча со ва НА ТО ави ја ци ја, по -
но во је са два на во ђе на про јек ти ла га -
ђа ла Ста ци о нар ни цен тар ве зе  „Мо -
кра го ра“. 

Због на ја вље ног ма сов ног бом бар -
до ва ња ци ље ва на Ко со ву и Ме то хи -
ји, на ре дио сам Ла за ре ви ћу да од мах
на пу сти згра ду Ко ман де При штин ског
кор пу са и да пре ђе на Ко манд но ме -
сто у се лу Ки шни ца, а да у При шти ни
фор ми ра по моћ но ко манд но ме сто за
раз ме ну по ште и при хват еки па и де -
ле га ци ја ко је су до ла зи ле на Ко со во и
Ме то хи ју. Ге не рал Ла за ре вић је пред -
ло жио да то бу де про стор ис под хо те -
ла „Гранд“. Оти шли смо да по гле да мо
ту ло ка ци ју и при хва тио сам да се у
по дру му хо те ла „Гранд“, у цен тру При -
шти не, опре ме про сто ри је за рад Ко -
ман де, екс пе ди ци је и ин фор ма тив ног
цен тра.

На ре дио сам да се из вр ши „изо ла -
ци ја“ ових про сто ри ја од оста лих у хо -
те лу ко је су ко ри сти ли ре дов ни го сти,
нај ви ше но ви на ри и ве ли ки број те ле -
ви зиј ских и ра дио- ста ни ца.

Ло ка ци ја је, по про це ни, би ла нај бе -
збед ни ја  јер ко ман дан ти ма НА ТО-а
не ће па сти на па мет, да смо то ли ко
„др ски“ да ко манд но ме сто рас по ре -
ди мо у хо те лу у цен тру При шти не.

На ре дио сам Ла за ре ви ћу да пре ду -
зме ме ре да се са чу ва тај ност ове ло -
ка ци је, да ин жи ње риј ске је ди ни це ма -
ски ра ју при ла зе и улаз у хо тел, а да је -
ди ни це вој не по ли ци је не при мет но за -
у зму по ло жа је са ко јих мо гу успе шно
да обез бе ђу ју при ла зе.

Ге не рал Ла за ре вић је упо зо рио да
ће нај ве ћи про блем би ти ка бло ви за
уре ђа је ве зе и ин фор ма ти ке. Ка же да
ће сви ка бло ви, ко ји ће би ти уве де ни
у хо тел, у преч ни ку има ти  је дан ме -
тар. 

Док смо оби ла зи ли про сто ри је, Ђа -
ко вић ми је пре нео по ру ку да са ге не -
ра лом Ла за ре ви ћем до ђем у се ло Ча -
гла ви цу, у мо тел, на за јед нич ки са ста -
нак са ста ре ши на ма МУП-а и чел них
љу ди При вре ме ног Из вр шног ве ћа Ко -
со во и Ме то хи је, ра ди раз ме не ин фор -
ма ци ја и по да та ка о ак тив но сти ма и
одр жа ва ња ве зе.  

Док смо че ка ли вре ме за по ла зак у
Ча гла ви цу, раз го ва рао сам са Ла за ре -
ви ћем и оста лим са рад ни ци ма о ак -
тив но сти ма за су тра шњи дан. На ре -
дио сам Ђа ко ви ћу да при пре ми на ре -
ђе ње у ко ме тре ба ре гу ли са ти да ље
по сту па ње ко ман ди и је ди ни ца у слу -
ча ју да НА ТО на ста ви са још ма сов ни -
јим уда ри ма по Ко со ву и Ме то хи ји и ју -
гу Ср би је, око Пре ше ва и По ду је ва.

(На ста вља се)
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На ши вој ни ци у јед ној од ак ци ја



вешто маневрисао између Русије, Ау-
стрије и Италије.

По ве зао се са европ ским дво ро ви ма
уда јом сво јих кће ри и же нид бом си но ва.
Кћер ке, Ми ли цу и Ста ну, удао је за ве ли ке
кне же ве ру ске, бли ске цар ској по ро ди ци
Ро ма нов и ти ме учвр стио ве зе са Ру си јом;
тре ћу ћер ку Је ле ну је удао за ита ли јан ског
кра ља Вик то ра Ема ну е ла. Кне ги њу Ксе ни -
ју по ку ша вао је да уда за бу гар ског кра ља
Фер ди нан да. Нај ста ри јег си на, кне за Да -
ни ла, ко ји је био и пре сто ло на след ник,
оже нио је не мач ком прин це зом, кне ги њом
Ми ли цом, ро ђе ном Ме клен бург, а сред њег
си на, кне за Мир ка, Срп ки њом На та ли јом
Кон стан ти но вић, ко ја је би ла у бли ском
срод ству са Обре но ви ћи ма.

Сво је пла но ве је гра дио пре ма тре нут -
ним по ли тич ким од но си ма у Евро пи. Раз -
ра дио је две основ не стра те ги је - ује ди ње -
ње са Ср би јом на че лу са ди на сти јом Пе -
тро вић, или оп ста нак са мо стал не Цр не Го -

К
о смо, ода кле до ла зи мо, ку да иде мо
пи та ња су ко ја, као из ма гли ца, леб де
над ре ком људ ске исто ри је. Сва ки чо -

век и сва ки на род, у свом ци ви ли за циј ском
хо ду, из но ва и из но ва мо ра ју да од го ва ра -
ју на пи та ња, на ко је од го во ра не ма из у зев
- у тра же њу од го во ра. И где по чи ње исто -
ри ја, ако не у све сти да овај свет ни је наш
- по зај ми ли смо га од пре да ка, ду гу је мо га
по том ци ма. И сход но ре че ном, где по чи ње
исто ри ја за не ке на ше са вре ме ни ке у Цр -
ној Го ри?

Да ли ових го ди на, ка да су пред сед ни ку
ове др жа ве Ми лу Ђу ка но ви ћу пу на уста
„ве ли ко срп ских ин те ре са“ од ко јих се тре -
ба бра ни ти, „ве ли ко срп ских иде о ло га“, „ве -
ли ко срп ског на ци о на ли зма“, „ве ли ко срп -
ског про јек та“, ка да твр ди да „по но во при -
су ству је мо јед ној екс пан зи о ни стич кој по -
ли ти ци Ср би је пре ма Цр ној Го ри“, а да „на -
ши од но си ни ка да ни су би ли на ни жој ра -
зи ни“? Или пре три де се так го ди на, ка да је
го во рио „Цр но гор ци су по но сни на срп ско
по ре кло и цр но гор ску др жав ност, на слав -
ну исто ри ју срп ског на ро да. За то и ве ру је -
мо у за јед нич ку бу дућ ност и про спе ри тет“.

У слав ној исто ри ји срп ског на ро да у Ср -
би ји и Цр ној Го ри би ва ли су ме ђу соб ни од -
но си и на „ни жим ра зи на ма“. И књаз Ни ко -
ла је ме њао по ли ти ку пре ма Ср би ји, али
не за то што је хтео да ства ра цр но гор ску
на ци ју, цр но гор ску цр кву, да не ги ра ама -
нет вла ди ке Ра да Пе тро ви ћа Ње го ша на
са мрт ној по сте љи, да се ра ди на сло зи и
ује ди ње њу вас це лог срп ства. „Ни ске ра зи -
не“ у од но си ма две др жа ве има ле су ис -
кљу чи во ди на стич ки ка рак тер и лич ну су -
рев њи вост, чак и мр жњу из ме ђу Пе тро ви -
ћа и Ка ра ђор ђе ви ћа.

То  ни је пром акло ни п ос ланик у н а
цетињск ом  двор у,  барону  Гизл у, који је у
св ојим у споме на ма запи са о: „За нас, А -
устри јанце, м но го  је зн ачи ло суп ар ни штво
изм еђу  Србиј е и Црн е Г ор е. Али , оно ни је
имал о  корен е  у н ароду ;  оно  ј е било  горе , у
ре довима књажев ске по родице  и на -
јближих  ње них п ристалиц а,  тамо  је мржња
пр отиву дин ас тије Кар а ђорђевић била не-
скр ивена. Ч ак ни п епе о жене к ра ља
Петра  и његове де це  на Цетињу  није о -
стао,  н его је  прен есен  у  Београд...“ 

Вест о у биству  краља Ал екс андра О -
бренов ића сти гл а је н а  Ц ет иње и сто г  да-
на. Ме ђу нар одом н ије било дил еме к о  ће
доћ и н а српски пр есто:  „Г осп од ар, нико  др -
уги“. Ве лико р азочарање завл ад ал о је Цр -
ном Гор ом када  је з а  краља С рб иј е прогла-
шен  кнез П ет а р  Карађорђевић. И  Никола
с е тешко ми рио са о вом  чиње ни цом. Њег -
ов  ађутант Сим о Попо ви ћ, заб ележио је  у
свој им мемоари ма: „Био  је ст рашно
погође н  то м вешћу: прими вши те ле гр ам,
помодр ио  је у ли цу, де пе шу  стиска о  у шак у
и бацио је ; успут  за  дуго није ријеч прого-
ворио...“

У спољној политици књаз Никола је
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Односи Србије и Црне Горе 
имали су успоне и падове током векова

ЗАВАДА МЕЂУ ДИНАСТИЈАМА, 
НИКАД МЕЂУ НАРОДОМ

Књаз Никола мењао политику, али није правио црногорску нацију и цркву

ре ко ја би се про ши ри ла де ло ви ма Бо сне
и Хер це го ви не, Дал ма ци је и Ал ба ни је.

Ње го ве пре тен зи је на срп ски пре сто би -
ле су са свим ло гич не. Био је на род ни вој -
ник и во ђа, пе сник и драм ски пи сац. Исто -
вре ме но до бро ћу дан и гор штач ки лу кав. У
по ли ти ци је био са мо у ве рен, ма што вит и
не у хва тљив. По ин те лек ту ал ним спо соб -
но сти ма и др жав нич ком ис ку ству над ма -
ши вао је зе та Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа.

За о штра ва ње од но са на ре ла ци ји Це ти -
ње - Бе о град по че ло је ка да је у Цр ној Го -
ри до нет пр ви устав и одр жа ни из бо ри за
Скуп шти ну. По сле ди ца на го ве шта ја пр вих
де мо крат ских ко ра ка би ла је ства ра ње
опо зи ци је ко ја је тра жи ла ве ће по ли тич ке
сло бо де и огра ни ча ва ње кња же ве мо ћи.
На ње ном че лу су би ли углав ном мла ди
љу ди ко ји су се шко ло ва ли у Бе о гра ду и
Ср би ји.

На род на скуп шти на Цр не Го ре ве ћи ном
гла со ва од лу чи ла је 10. де цем бра 1906. у

Пе сник Ни ко ла и
кне ги ња Ми ле на

Де да и унук, 
Ни ко ла 
и Алек сан дар

Фо то Ар хи в



Вла ди ном до му на Це ти њу, да њен зва ни -
чан на зив бу де „Срп ска на род на скуп шти -
на Кња же ви не Цр не Го ре“. Два да на ка -
сни је књаз Ни ко ла упу тио је пи смо пред -
сед ни ку Скуп шти не Ша ку Пе тро ви ћу Ње -
го шу: „Ра зу мио сам да је на ша Скуп шти на

ри је ши ла на зва ти се Срп ско-цр но гор ска
на род на скуп шти на. Ја про ти ву то га не -
мам ни шта... Већ ка да је скуп шти на се би
да ла ову ти ту лу, што иста за бо ра ви ме не
с пред ло гом на вла ду да се и ја про зо вем
‘Ми по ми ло сти бож јој књаз и го спо дар
срп ско-цр но гор ски’, јер ина че, оста ју ћи на
са мо цр но гор ски, из ла зи не ка ко да смо у
не су гла си ци Скуп шти на и ја, што у ства ри,
Бо гу хва ла, ни је смо.“

У на ци о нал ној по ли ти ци по сто ја ле су
та да са мо две ни јан се: уни о ни сти и ра ди -
ка ли. Пр ви су тра жи ли уни ју, уз оп ста нак
обе ди на сти је, а дру ги су би ли за пот пу но
ује ди ње ње обе срп ске др жа ве. Књаз Ни -
ко ла, ко ји је до та да имао ап со лут ну власт,
те шко се ми рио са бу ђе њем де мо кра ти је.
Го во рио је: „Пар ла ме нат за Цр ну Го ру, то
је ису ви ше опу ште на узда за ко ња још
нео бу че ног.“ Та ко ни је ми сли ла цр но гор -
ска омла ди на, тра жи ли су пар ла мен тар ну
вла да ви ну и оп шта по ли тич ка пра ва. Те
њи хо ве иде је по чи њу да про ди ру у на род.

Схва тив ши да је враг од нео ша лу, књаз
по чи ње са про го ном и хап ше њем. Не ка ко
у то вре ме код не ко ли ци не сту де на та су
про на ђе не бом бе. То је Ни ко ли до бро до -
шло да се об ра чу на са опо зи ци јом ко ја је

по ста ја ла све буч ни ја. До ла зи до ма сов -
ног хап ше ња и на Це ти њу је у ок то бру
1907. го ди не одр жа но ве ли ко су ђе ње на -
зва но „бом ба шка афе ра“. Осу ђе но је 50
љу ди, од ко јих пе то ри ца на смрт. Крун ски
све док на овом су ђе њу је био Ђор ђе На -
стић, за ко га је доц ни је уста но вље но да је
био аустриј ски про во ка тор и агент. Он је
оп ту жио Ни ко лу Па ши ћа и срп ски кра љев -
ски двор као глав не ин спи ра то ре за ову за -
ве ру. Да је ово био мон ти ра ни про цес, мо -
жда нај бо ље све до чи по да так да су че тво -
ри ца оп ту же них, ко ји су из бе гли у Аустро -
у гар ску и ко ји ма је су ђе но у Ко то ру, осло -
бо ђе ни.

Књаз је „бом ба шку афе ру“ ис ко ри стио
да оп ту жи зва нич ну Ср би ју за ње но на вод -
но ме ша ње у уну тра шње ства ри Цр не Го -
ре и пре ки нуо је ди пло мат ске од но се са
Бе о гра дом. Го ди ну да на ка сни је ка да до -
ла зи до анек си о не кри зе, при кљу че ња Бо -
сне и Хер це го ви не Аустро у гар ској, вла да
чи ни гест по ми ре ња - пре ла зи пре ко те -
шких оп ту жби и не су гла си ца „пру жа ју ћи
брат ску ру ку“. Ме ђу тим, ово брат ско по ми -
ре ње је би ло крат ког ве ка. У је сен 1909.
до ла зи по но во до по гор ша ња од но са из -
ме ђу Це ти ња и Бе о гра да. Раз лог је овог
пу та био по бу на Ва со је ви ћа у ко јој је књаз
Ни ко ла опет ви део пр сте зва нич не Ср би -
је. Глав ни до каз за ова кав став је био то
што је је дан од по бу ње ни ка за вр шио под -
о фи цир ску шко лу у Ср би ји. Од 160 осо ба
ко ји ма се су ди ло у Ко ла ши ну, на смрт ну
ка зну је осу ђе но 11 за ве ре ни ка.

Са Це ти ња се упу ћу је ул ти ма тум да се
цр но гор ски еми гран ти про те ра ју из Ср би је
и да бе о град ска штам па пре ста не да пи -
ше о ко ла шин ском про це су. У ја ну а ру
1910. го ди не књаз Ни ко ла је тра жио од
срп ског по сла ни ка Пет ко ви ћа на Це ти њу:
„или Па шић, или еми гран ти из Ср би је“. У
из ве шта ју ко ји је по слао вла ди у Бе о гра ду
Пет ко вић пи ше: „У том мо мен ту из ва дио је
ре вол вер иза по ја са, ба цио га на сто и са -
оп штио ми да је на ре дио ми ни стри ма да
ви ше не ко му ни ци ра ју са мном као по сла -
ни ком... При то ме се ве хе мент но по на шао,
го во ре ћи с ви си не о Ср би ји:.. Ме ни Ср би ја
не тре ба, али ја се за њу увек бо рим и чу -
вам је као до бар Ср бин. Она мо же да бу де
раз гра бље на за осам да на, а ме ни ни кад
ни шта не мо же. Ја сам у ста њу да ра ту јем,
ја мо гу, ако ус тре ба и це лу Евро пу да по -
ву чем.“

За раз ли ку од свог кња за ко ји је у Ср би -
ји ви део узрок по бу не Ва со је ви ћа, ње гов
ми ни стар пра во су ђа и спољ них по сло ва
Ла зар То ма но вић, о ко ла шин ској афе ри у
сво јим ме мо а ри ма је за пи сао: „Ко ла шин -
ска афе ра је по сље ди ца не у спје ха бом ба -
шке афе ре, упор ни под зем ни рад Бе ча“.

Адам При би ће вић је у ли сту „Срп ско ко -
ло“ од 9. де цем бра 1909. го ди не пи сао о
смрт ним ка зна ма на су ђе њу у Ко ла ши ну:
„Али не ка бу де увје рен ста ри ти ра нин, да
ће крв оне пе то ри це па сти на ње га и дје цу
ње го ву. И Обре но ви ћи су у Ср би ји стри је -
ља ли, али су до че ка ли да и њих стри је ља -
ју. Би ло је и ру ских и фран цу ских и ен гле -
ских и дру гих вла да ра, ко ји су вје ша ли и
стри је ља ли, али су и они до че ка ли стра -
шну уру. До че ка ће је и он за ја мач но...
Стид, сра мо та и про клет ство на род но по -
кри ће успо ме ну из ро да срп ских што су ди -
гли кр ва ву ру ку на гла ве бра ће сво је, јер
хтје до ше сло бо де и прав де.“

Иван Ми ла ди но вић
Из вор: Но во сти

19Војни ветеран МАЈ  2021.

ДРУГИ ПИШУ

ПРО ТЕ РИ ВА ЊЕ 

ОПО ЗИ ЦИ О НА РА

Срп ска вла да, да не би по гор ша -
ва ла ина че ло ше од но се, од лу чи -
ла је да из Ср би је про те ра сед мо -
ри цу нај и стак ну ти јих опо зи ци о на -
ра кња зу Ни ко ли Пе тро ви ћу на че -
лу са То до ром Бо жо ви ћем, Јо ва -
ном Ђо но ви ћем и Мар ком Да ко ви -
ћем. Оста ли су рас ту ре ни по Ср би -
ји да би се спре чи ло њи хо во оку -
пља ње. Це ти ње је из ра зи ло за до -
вољ ство тим ре ше њем, али ни су
пре ста ја ли зах те ви да се за бра не
ли сто ви у Бе о гра ду ко ји се кри тич -
ки пи са ли о ре жи му у Цр ној Го ри.

Краљ Ни ко ла код Ска дра

Кру ни са ње Ни ко ле Пе тро ви ћа



С
те жу ћи у ру ци за пис из на шег цен -
тра за при слу шки ва ње, где се по -
твр ђу је на ре ђе ње Ар ми ји БиХ -

на пад на на шу вој ску, обра тио сам се
Ку кањ цу са же љом да му пре дам на
ру ке до каз шта се спре ма. Уме сто то -
га, ре као ми је да на глас чи там шта
имам, до да ју ћи да „ви ше не ма ни ка -
квих тај ни“.

Ова ко се тра гич ног 3. ма ја 1992. у
Са ра је ву и по ги би је 42 вој ни ка и офи -
ци ра ЈНА се ћа пу ков ник Рат ко Ка та ли -
на, та да на чел ник без бед но сти Дру ге
вој не обла сти у Са ра је ву и Ку кањ чев
по моћ ник за по сло ве без бед но сти. У
екс клу зив ној ис по ве сти за „Но во сти“,
пу ков ник Ка та ли на от кри ва да је „ја -
сно и гла сно“ иш чи тао на ре ђе ње Ар -
ми ји БиХ под ши фром „Бо сна 1“ да се
ко ло на ЈНА на пад не и раз о ру жа на
свом пу ту и да ни по што не сме сти ћи
у ка сар ну Лу ка ви ца:

- На све то, Ку ка њац је ре као: „Па
да, они са мо пре те“, да ју ћи за тим Али -
ји реч, ко ји је ка зао да је он га ран ци ја
да се та ко не што не до го ди. Ме кен зи
је све вре ме ћу тао.

Ка та ли на је три де се так ми ну та ка -
сни је ле жао на сред До бро во љач ке,
про стре љен дум-дум мет ком у ле ђа.
Ње гов за ме ник Бо шко Ми хај ло вић,
тик уз ње га, био је мр тав. О тих по ла
са та, из ме ђу 18 и 19 ча со ва, ка да се
мо гла за у ста ви ти не сре ћа ко ја је за -
де си ла вој ни ке ЈНА у цен тру Са ра је -
ва, пу ков ник Ка та ли на раз ми шља пу -
них 29 го ди на.

Mистерија но ве ис тра ге
Пред сед ник На род не скуп шти не РС

Не дељ ко Чу бри ло вић ре као је да је не -
ве ро ват но да јав ност и по ро ди це жр та -
ва три го ди не од пре су де Устав ног су да
БиХ не ма ју зва нич не ин фор ма ци је о то -
ме да ли је по но во отво ре на ис тра га о
зло чи ну над вој ни ци ма ЈНА у До бро во -
љач кој. Он је ис та као да не зва нич не по -
твр де о то ме да је ис тра га отво ре на по -
сто је, али да се Ту жи ла штво ни ка да јав -
но о то ме ни је из ја сни ло, ни ти је до да -
нас по ди гло оп ту жни цу у пред ме ту „До -
бро во љач ка“.

- На дао сам се да ће Ку ка њац по сле
де пе ше уда ри ти ру ком о сто и за у ста -
ви ти фор ми ра ње ко ло не уну тар Ко -
ман де.

По из ла ску из кан це ла ри је ко ман -
дан та отр чао је, се ћа се сва ког тре нут -
ка наш са го вор ник, у цен тар за при -
слу шки ва ње и пи тао опе ра те ра да ли
је ге не ра лу Аци Ва си ље ви ћу, та да -
шњем на чел ни ку без бед но сти ЈНА у
Бе о град, пре нео де пе шу под озна ком
„хит но“. До био је по твр дан од го вор.

- Ни шта се ни је до го ди ло.
- Ум ес то  свега  ко мандовано  је  љу-

дима да се ук рц ај у у в оз ила без ика кв -
ог  припремн ог наређе ња , без ика квог
бо рбе ног упут ств а.  Као глин ени голу -
бови , вој ниц и  ЈНА по слати су п ре д  15
једин иц а Арми је  БиХ. Про пуштено  је
пр вих 15 возила  са Алијом, К ук ањцем
и М екензијем, а онда је  ц истерна з ап -
реч ила улицу.. .

Изетб его вић и К у кањац  се де ли су

др угом тра нпортеру  УН , а у  п рв ом је
био ге не ра л Мекензи.  Пл ан  је био ,
сведочи  наш са гов ор ник, да  тр ећи
тра нп ортер пре узме  генерала Кукањ -
ца  на п уту  з а касарн у  Лукав ица ка да
Изетб егов ић  са Скен дер иј е скрен е у з -
граду Пр ед седниш тва.  Међ утим,  ко -
лона је с тала п осле 150-200  м ет ара
запре чен а од  гомиле људ и  „који  су  по-
здрав љали предс ед ни ка“. Међу  њима
с е п ојави о тада пу ков ни к Армије БиХ
Јова н  Ди вјак.

-  Из етбегов ић  је Дивја ку  казао да
пропуст и кол он у,  а Д ивјак је  одгово ри -
о  да  њега и К укањца  в оди у
Председништво, а  ос та ле намерава
д а з ад ржи - г ов ор и  нам пу ковник.  - За
то  време  у спо стављена ј е  веза И зе -
тбегови ћа  с а Ејупом Г аниће м  ко ји  је
био  у Председ ништ ву.  Н а
инсистирањ е Изет бег овића , Ди вј ак
пуш та  колону. Појављу је се и тадаш-
њи министар полиције БиХ Алија Де-
лимустафић, који се, поздрављајући
све, обраћа окупљеним грађанима,
речима: „Све је у реду!“

Кад је ко ло на по но во кре ну ла, Али ја
се, ка же пу ков ник Ка та ли на, обра тио
Ку кањ цу: „Сад сте ви де ли да ни сам ја

ко ман дант те вој ске!“ Од мах за тим,
пре ко ра дио-ве зе се, све до чи нам, чу -
је упо зо ре ње из Шта ба за ру ко во ђе ње
ак ци јом Ар ми је БиХ: „Цен тар го во ри...
ни ко не сми је про ћи... са мо во зи ла Ун -
про фо ра... на ре ђе ње, са че кај те сви,
свим је ди ни ца ма из вр шна ко ман да:
Ју риш!“
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Ус та вни суд  Б иХ је 17.  јануара
20 18. год ине  п рих ватио а пелациј е
Бо гдане То мо вић, м ај ке  Здравка
Томовић а, и Гордане  Г возде но ви ћ,
сестре  О бр ада Г во зд енови ћа ,
војника  ЈН А  који су убијени  у  Доб-
ровољач кој улиц и у  Сарајев у,  и на-
л ожи о  Туж илаштву  Б иХ  да у  р оку
од  т ри  месеца  о дг ово ри на  пр и -
говор е пор од ица Томовић  и  Гвоз-
денов ић, и  д а  се из јасни због чег а
је истрага  у  с лучају „До бров ољ -
ачка“  ст оп ирана о длуком  не кадаш -
ње г међуна родног  тужиоца Џуда
Р ом ана 2 01 2.  године. 

УН, Кукањац и Алија знали шта се спрема 

ПУКОВНИК РАТКО 
КАТАЛИНА О МАСАКРУ 
У ДОБРОВОЉАЧКОЈ,
МАЈА 1992. 
Неких даведесетак минута пре него што је колона ЈНА
кренула из Добровољачке улице, са управо пресретну-
том депешом Армије БиХ, ушао сам у канцеларију гене-
рала Милутина Кукањца, тадашњег команданта Друге
војне области, који је седео са Алијом Изетбеговићем и
шефом Унпрофора, генералом Луисом Мекензијем. 

Ратко К ат алина некад  и сад



Оп шти на пад на вој ску ЈНА је по чео
ка да је Али ја већ при спео у Пред сед -
ни штво БиХ. Изет бе го вић је мо гао и
имао вре ме на да спре чи нај го ре. Не -
мам сум њу у том, он је лич но ста јао
иза тог ма са кра - уве рен је наш са го -
вор ник. - Сви су уче сто ва ли у тој кла -
ни ци не ду жних вој ни ка, у уској До бро -
во љач кој по ја ви ла се ма са на па да ча,
по ред ТО БиХ, ту су би ли и „Па три от -
ска ли га“, МУП-ов ци, „Зе ле не бе рет -
ке“, не ка ква „Бо сна“ и ма са ра зних
„сло бод них стре ла ца“ као што су Ју ке,
Ца це, Ше ве, Ће ле и дру ги. Они су се
про сто утр ки ва ли, ко ће ви ше зла на -
не ти при пад ни ци ма Дру ге вој не обла -
сти. Ту су би ли и Јо ван Ди вјак и Пу ши -
на, а по ја вио се и зет Али је Изет бе го -
ви ћа. Сви глав ни пре го ва ра чи би ли су
на си гур ном.

По след ње упо зо ре ње
- Че ка ју ћи по ла зак ко ло не, са не ким

ста ре ши на ма (Са ла пу ра, Жив ко -
вић,...) оти шао сам до огра де и ка пи је
ка сар не. Уочи ли смо ауто бус ко ји је,
очи глед но био спре ман да нам за пре -
чи пут. Про сто је ,,ви сио“ над ка сар -
ном и, ве ро ват но је био пун екс пло зи -
ва. При ме ти ли смо на о ру жа не при -
пад ни ке ,,Зе ле них бе рет ки“ ка ко се
скла ња ју са ули це и скри ва ју из ме ђу
обли жњих згра да. Са овим са зна њи -
ма, упо знат је и Ку ка њац. Док је из ла -
зио из згра де ко ман де са Али јом и ње -
го вом прат њом са мо је окре нуо гла ву
од нас - твр ди Ка та ли на.

На пред њем де лу ко ло не, по сле од -
се ца ња ва тро га сном ци стер ном, пр во
је на пад ну то са ни тет ско во зи ло и уби -
јен пу ков ник др Бу ди мир Ра ду ло вић,
на чел ник са ни те та.

- По ку шао је, пре не го што ће стра -

да ти, да убе ди на па да че
да су они ле ка ри... Уби јен
је из не по сред не бли зи не,
ра фа лом у гла ву, баш као
и пу ков ник Ми ро Со кић и
ме ди цин ска се стра Нор ме -
ла Шу ко. По ред њих, ра ње -
ни су пу ков ни ци Ми ћа Пан -
те лић, Ду шан Ко ва че вић.
Уби јен је за тим и пу ков ник
Гра ди мир Пе тро вић, на -
чел ник тех нич ке слу жбе,
„зе ле не бе рет ке“ су пот пу -
ков ни ка Бо шка Јо ва ни ћа
ис пре би ја ле кун да ци ма,
пу ца ли му у ле ђа и мр твог
га уба ци ли у ка би ну во зи ла
- го во ри, го то во у да ху пу -
ков ник Ка та ли на.

Пре ма све до че њу на шег
са го вор ни ка, у зад њем де -
лу ко ло не у „ка де ту“ су би -
ли пу ков ни ци Енес Та со и
Јо сип Ива но вић, за тим вој -
ник, во зач Здрав ко То мо -
вић и гра ђан ско ли це у ЈНА
Иван ка Стан ков. Иза њих
је био оклоп ни тран спор -
тер УН са Шве ђа ни ма ко ји

је тре бао да обез бе ђу је ко -
ло ну до Лу ка ви це. Тран -
спор тер се, ка же нам Ка та -
ли на, окре нуо и по бе гао
ка да је на ха у бу опе ла ско -
чио на о ру жа ни чо век и са -
суо ра фа ле у љу де. По ги -
нуо је во зач То мо вић, Та со
је те шко ра њен, а Иван ка и
пу ков ник Ива но вић су про -
шли са лак шим озле да ма.

- У ме не и Бо шка Ми ха -
ло ви ћа, не где на сре ди ни
ко ло не, пу цао је, по све му
су де ћи, За им За ги Бац ко -
вић. Пу ков ни ку Ми хај ло ви -
ћу, зли ко вац је са суо ме так
у по ти љак јер се овај по бу -
нио што ме не ту че док ле -
жим на сто ма ку. Ме так у
ле ђа на пра вио ме ин ва ли -
дом. Гле дао сам у маг но ва -
њу ка ко не ке ски да ју до по -
ла го ле, не ки ма су по ски -
да ли и пан та ло не и чи зме
и ту ку, ту ку их све ре дом.

Наш са го вор ник је, ка же
нам, си гу ран да је основ на

гре шка код до во ђе ња Али је Изет бе го -
ви ћа у Ко ман ду ЈНА би ла што је ге не -
рал Ку ка њац у обје кат про пу стио и Ју -
су фа Пу ши ну, екс трем ног по моћ ни ка
Али је Де ли му ста фи ћа, да ви ди свог
пред сед ни ка. О че му га је Пу ши на ин -
фор ми сао, ни ко не зна.

На ред ба: у ко ло ни све 
па ли ти
Пу ков ник Ка та ли на све до чи да је,

ка да је на пад на ко ло ну по чео, нај ви -
ше ко ман ди из шта ба пре но сио За им
Бац ко вић За ги.

Он се већ у то ку при пре ма за на пад
огла ша вао ра дио-ве зом - „По ру ка од
За ги ја, на ре ђе ње од За ги ја за све је -
ди ни це. Сва по крет на во зи ла не при ја -
те ља уни шти ти. При пре ми те за па љи -
ве смје се и све па ли ти“.

Д. Ву ји чић
Из вор: Но во сти
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Трећег маја 1992. у Сарајеву погинула 42 војника и официра ЈНА



А
д ми рал фло те Бран ко Ма му -
ла спа да у нај мар кант ни је
фи гу ре ко је су убе ле жи ле

Ти то ву Ју го сла ви ју. Од са мих по -
че та ка уче ство вао је у бор би про -
тив НДХ, уста ша и на ци стич ког
оку па то ра, у че му је са пар ти зан -
ском мор на ри цом дао зна ча јан
до при нос. У по сле рат ном пе ри о -
ду сво је зна ње и струч ност ис ко -
ри стио је за по ди за ње ЈНА у јед ну
од нај о пре мље ни јих вој ски у
Евро пи. Зна чај је и по то ме што је
у сво јим ра до ви ма оста вио зна ча -
јан опус на те му док три нар не упо -
тре бе мор на ри це у ра ту на мо ру,
али и раз во ју оп ште на род не од -
бра не и дру штве не са мо за шти те.

Ад ми рал Ма му ла се због сво је
вој нич ке ди сци пли не и огром ног
еру дит ског зна ња уз ди гао ве о ма
бр зо у вој ној хи је рар хи ји. Пред Ти -
то ву смрт по стао је на чел ник Ге не рал -
шта ба, а ка сни је и са ве зни се кре тар
за на род ну од бра ну и на тој функ ци ји
је остао све до ма ја 1988. го ди не, ка -
да га је на сле дио сад по кој ни ге не рал
ар ми је Вељ ко Ка ди је вић.

У вре ме ко ман до ва ња ад ми ра ла
Ма му ле у на о ру жа ње ЈНА ушли су ве -
ли ки па трол ни бро до ви (ра кет не фре -
га те) и ра кет не то пов ња че. Под мор -
нич ка фло та је би ла нај ја ча на Ја дра -
ну. У коп не ну вој ску су при мље ни пр -
ви при мер ци до ма ћег тен ка М-84, пле -
ја да ра кет но-ар ти ље риј ског на о ру жа -
ња, а у ави ја ци ју сти гли су но ви лов ци
МиГ-29, школ ско-бор бе ни су пер га леб
Г-4...

Ка ко ја вља ју под го рич ке Ви је сти
ад ми рал Ма му ла 100. ро ђен дан је
про сла вио скром но у по ро дич ном кру -
гу у Тив ту где да нас су пру гом Мир ја -
ном Ја ке лић Ма му ла, жи ви по след -
њих два де се так го ди на.

„Углед ном бив шем ју го сло вен ском
ви со ком зва нич ни ку сти гле су број не
че стит ке, ме ђу ко ји ма и УБ НОР-а чи ји
је Ма му ла по ча сни члан, број них по -
што ва ла ца тра ди ци ја Ју го сло вен ске
рат не мор на ри це ко ју је он из гра дио,
из свих др жа ва на ста лих на про сто ру
бив ше СФРЈ, као и од гра до на чел ни -
ка Тив та Жељ ка Ком не но ви ћа“, пи шу
под го рич ке Ви је сти.

Бран ко Ма му ла ро ђен је 30. ма ја
1921. у се лу Слав ско По ље у оп шти ни
Вр гин мост на Кор ду ну у Хр ват ској. По -
ро ди ца Ма му ла је срп ског по ре кла,
ко ја има ду гу тра ди ци ју жи во та на про -
сто ри ма не ка да шње Вој не Кра ји не.

Ме ди ји су твр ди ли да је Бран ко Ма -
му ла је ина че да ле ки по то мак ба ро на
Ла за ра Ма му ле (1795-1868), аустриј -
ског на ме сни ка за Дал ма ци ју, ко ји је
на остр ву код Пре вла ке на ула зу у Бо -
ку Ко тор ску из гра дио твр ђа ву „Ма му -
ла“ ко ја је по ње му до би ла име. Ме ди -
ји су спе ку ли са ли и да је пре дак Бран -
ка Ма му ле оства рио бри ли јант ну вој -
ну ка ри је ру. Пре Ла за ра и Бран ка био
је и Сте фан Ма му ла ко ји се ис та као у
На по ле о но вим ра то ви ма као ко ман -
дант „Кра ји шког ба та љо на“ и Илир ској
про вин ци ји ко јом је упра вљао На по -
ле он.

Мла ди Бран ко Ма му ла основ ну
шко лу за вр шио је у род ном се лу Слав -
ско По ље, да би шко ло ва ње на ста вио
у Ре ал ној гим на зи ји у Гли ни, где је за -
вр шио че ти ри раз ре да, а он да шко ло -
ва ње на ста вио на Тр го вач кој ака де ми -
ји у Кар лов цу.

Вр тлог Дру гог свет ског ра та ути цао
је на по ро ди цу Ма му ла, као и на сав
срп ски жи ваљ у Ли ци, Кор ду ну и Ба -
ни ји, по себ но ка да је тај про стор за у -
зе ла Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска и
уста шки по крет ко ји је по чео од мах да
спро во ди звер ске зло чи не над ци ви -
ли ма. Го ди не 1942. уста ше су му уби -
ле мај ку, бра та и две се стре. Као млад
ско је вац ушао је у Дру ги свет ски рат
већ на са мом по чет ку - 1941, а члан
Ко му ни стич ке пар ти је по стао је већ
1942. го ди не. Био је по ли тич ки ко ме -
сар ба та љо на, бри га де, по мор ског
обал ског сек то ра и по мор ске ко ман де
се вер ног Ја дра на. У ра ту је за ра дио

чин пот пу ков ни ка. Но си лац је Пар ти -
зан ске спо ме ни це 1941. Про шао је
мно ге бит ке од по чет ка устан ка у Хр -
ват ској 1941. до ко нач ног осло бо ђе ња
Ју го сла ви је у ма ју 1945.

„На кон ра та, оба вљао је ви со ке ду -
жно сти у Фло ти Ју го сло вен ске рат не
мор на ри це, од но сно Вој но по мор ском
школ ском цен тру, као и Пе тој по мор -
ској зо ни ЈРМ ко ја је кон тро ли са ла се -
вер ни Ја дран. Оба вљао је по том ду -
жно сти у Глав ној по ли тич кој упра ви
Ми ни стар ства на род не од бра не, али
је од био зах тев да пре у зме ду жност
на чел ни ка Упра ве др жав не без бед но -
сти за област Хр ват ског при мор ја и
Ис тре и вра тио се на ви со ке вој не ду -
жно сти у Ко ман ди ЈРМ. Ав гу ста 1958.
за вр шио је Ви шу вој но по мор ску ака -
де ми ју као пр ви у ран гу, а у је сен исте
го ди не по слат је на да ље јед но го ди -
шње ко манд но- штаб но шко ло ва ње у
Ве ли ку Бри та ни ју. Ка сни је је за вр шио
курс опе ра ти ке у Рат ној шко ли ЈНА у
Бе о гра ду и курс ви ших по мор ских
офи ци ра при Мор на рич ком школ ском
цен тру у Спли ту.

Три го ди не је по чет ком ше зде се тих
слу жбо вао у Су да ну на ду жно сти вој -
ног са вет ни ка (у су шти ни не зва нич ног
на чел ни ка Ге не рал шта ба) у вој сци тек
осло бо ђе не те ре пу бли ке у ис точ ној
Афри ци. На кон по врат ка у Ју го сла ви -
ју, оба вљао је број не ви со ке ко манд не
и штаб не ду жно сти у је ди ни ца ма ЈРМ
и ЈНА, те са ве зном Се кре та ри ја ту за
на род ну од бра ну. Ју на 1979. по ста -
вљен је на ду жност на чел ни ка Ге не -
рал шта ба ЈНА на ко јој оста је до ма ја
1982. ка да је име но ван за са ве зног се -
кре та ра (ми ни стра) за на род ну од бра -
ну ко ју је оба вљао до пен зи о ни са ња у
нај ви шем мор на рич ком чи ну – ад ми -
рал фло те, 1988. го ди не.

Го во ри ен гле ски и ру ски је зик, а на -
пи сао је ви ше струч них књи га из обла -
сти во ђе ња ра та на мо ру: „Мор на ри це
на ве ли ким и ма лим мо ри ма“, „Са вре -
ме ни свет и на ша од бран“, „Од бра на
ма лих зе ма ља“, као и књи ге ме мо ар -
ско-по ли тич ко-ана ли тич ке са др жи не
„Слу чај Ју го сла ви ја“ и „Рат у но вом
сто ле ћу“. Про шле го ди не, у из да њу
Срп ског на род ног ви је ћа из За гре ба,
уз по др шку Уре да за људ ска пра ва и
пра ва на ци о нал них ма њи на Вла де
Ре пу бли ке Хр ват ске, иза шла је и ње -
го ва по сљед ња ме мо ар ска књи га,
“Ад ми рал са Кор ду на”.

Об ја вљи вао је на уч не ра до ве у
број ним до ма ћим и стра ним пу бли ка -
ци ја ма, а аме рич ки струч ни мор на рич -
ки ча со пис „US Navy Pro ce e dings“ до -
де лио му је го ди шњу на гра ду за 1973.
го ди ну.

Ад ми рал Бран ко Ма му ла но си лац је
11 ју го сло вен ских ви со ких од ли ко ва -
ња, те још де сет дру гих ви со ких ор де -
на ко ји ма су га од ли ко ва ле Пољ ска,
Су дан, Ита ли ја, Фран цу ска, Ин до не -
зи ја, Не пал, Ту нис, Грч ка, Аустри ја и
Јор дан. До бит ник је и ви ше спо мен-
ме да ља у СФРЈ, СССР, Ру ској Фе де -
ра ци ји и Цр ној Го ри.“, пи шу Ви је сти.

Из вор: Ку рир.рс/А.М./Ви је сти
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Адмирал флоте Бранко Мамула прославио 
100. рођендан

ЖИВОТ ПОСВЕЋЕН 
ОДБРАНИ ЗЕМЉЕ

Како јављају подгоричке Вијести адмирал Мамула 100. рођендан
је прославио скромно у породичном кругу у Тивту где са супругом

Мирјаном Јакелић Мамула, 
живи последњих двадесетак година.
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И
по ред ве ли ког бро ја чла -
но ва ко ји је на жа лост у
веч ност оти шао про шле и

ове го ди не, а реч је о 25 вој них
пен зи о не ра, ор га ни за ци ја у Су -
бо ти ци оп ста је и ба ви се ва -
жним про бле ми ма, по пут ху ма -
ни тар не по мо ћи и сви ме они ме
што му чи та мо шње при пад ни ке
ше шир ди ви зи је. Нај ве ћи про -
блем по ро ди ца ма за да ју про -
бле ми у вр зи са ор га ни за ци јом
са хра не, за тим ад ми ни стра ци ја
на осно ву ко је су пру ге оства ру ју
му же вље ву пен зи ју, а он да тек
дру ге ства ри. Су бо тич ка ор га -
ни за ци ја са Си ни шом Ве си ћем
на че лу успе шно пре бро ђу је
пре пре ке и по те шко ће. 

У по след њих го ди ну да на
оства ре на је од лич на са рад ња
са град ским вла сти ма, па је из -
деј ство ва на још јед на про сто ри -
ја за рад вој них пен зи о не ра. Ху -
ма ни тар ном по мо ћи об у хва ће -
но је не ко ли ко угро же них по ро -
ди ца вој них пен зи о не ра. У са -
рад њи са Ор га ни за ци јом „Бо -
жић но де те“ де ци и уну ча ди ма
чла но ва УВПС обез бе ђе но је
око 60 па ке ти ћа, чи ме су им
улеп ша ни бо жић ни и но во го ди -
шњи пра зни ци.

Ста ри ји чла но ви че сто има ју
про бле ме ко ји их же сто ко ти -
ште, у не ким слу ча је ви ма по -
сто је и на ру ше ни од но си у окви -
ру по ро ди ца, па вој ни пен зи о не -
ри сво је по след ње да не про жи -
вља ва ју у са мо ћи и те шком
здрав стве ном ста њу.

При ме ра до бро чин ства ука зу -
ју да је вој но пен зи о нер ска по пу -
ла ци ја на пра вом пу ту да бу де
сва ко днев но на услу зи сво јим
чла но ви ма. Ево и јед ног ка рак -
те ри стич ног при ме ра. На и ме,
при ли ком по се те пред став ни ка
УВПС јед ној вој ној пен зи о нер ки,
за те че но је очај но ста ње. Ба ка
(85) би ла је по лу по крет на , а жи -
ви са си ном (65) пот пу но сле -
пим на оба ока, ко ји пет го ди на
ни шта ни је ви део, а ни је имао
ни ре ше но здрав стве но оси гу -

ра ње. Ка ко су жи ве ли, хра ни ли
се, на ба вља ли основ не жи вот -
не по треп шти не, ни је баш би ло
ја сно. У ро ку од са мо се дам да -
на, пред сед ник ГрО УВПС Су бо -
ти це Си ни ша Ве сић ан га жо ва -
њем, по знан ством, па и за хва -
љу ју ћи срећ ним окол но сти ма,
ус пео да ре ши опе ра ци ју ока.
Син је опе ри сан и про гле дао је.
Са да су мно ги про бле ми утој
по ро ди ци ре ше ни. 

Ор га ни за ци ја у Су бо ти ци ус -
пе ла је да пре у зме на се бе оба -
ве зу да оба ве сти чла но ве, а и
по ро ди це пре ми ну лих чла но ва,
о пра ви ма у ко ји ма су би ли за -
ки ну ти. Уз по моћ адво ка та мно -
ги ма је ре шен тзв. ма ли дуг, ко -
ји се ти цао ускла ђи ва ња пен зи -
ја за пе ри од од 2004. До 2007.
го ди не.

‒Мо же мо сло бод по да се по -
хва ли мо да смо по кре ну ли укуп -
но 157 пред ме та. Њих 156 ре -
ше но је по зи тив ним пре су да ма.
На тај на чин смо на шим чла но -
ви ма ре ши ли јед ну не прав ду. У
ко ра ку са но вим вре ме ном у
ери ин тер не та и дру штве них
мре жа, на ша ор га ни за и ја је
фор ми ра ла и феј сбук про фил,
до би ла елек трон ску адре су, а
део чла но ва умре жен је и у ви -
бер гру пу. Ти ме смо олак ша ли
ко му ни ка ци ју са чла но ви ма, на -
по ми ње Ва сић. 

На жа лост про шле го ди не ни -
је би ло оку пља ња због де ло ва -
ња смр то но сног ви ру са. Ра ни јих
го ди на, уз му зи ку и ру чак обе ле -
жа ван је Дан ЈНА.  

Ор га ни за ци ја УВПС у Су бо ти -
ци бро ји око 200 чла но ва, али
око 80 од сто чла но ва је из над
75 го ди на жи во та. При ли чан
број вој них пен зи о не ра сла бо
се и кре ће, из ла зи, дру жи. Упра -
во из тог раз ло га Удру же ње и
по сто ји, жи ви и по ку ша ва сва ко -
ме да по мог не. 

Мно го пу та је ре а го ва но у ве -
зи са очи та ва њем здрав стве них
књи жи ца, ре ша ни су пут ни тро -
шко ви, од ра ђи ва на је ад ми ни -

стра ци ја у ве зи са јед -
но крет ном нов ча ном
пом ћи, ка ко због те шког
здрав стве ног ста ња, та -
ко и због те шке ма те ри -
јал не си ту а ци је. 

‒Мно го то га Удру же -
ње чи ни и ра ди за сво је
чла но ве. По но сни смо
на ура ђе но. Ве ли ко хва -
ла Глав ном од бо ру и
пред сед ни ку УВПС Љу -
бо ми ру Дра гањ цу на по -
мо ћи ко ју нам пру жа ју,
ре као нам је на кра ју
раз го во ра Си ни ша Ва -
сић.

Положени венци на Титовом
споменику у Подгорици

КОМАНДАНТА ЧУВАЈУ 
ОД ЗАБОРАВА

Д
е ле га ци је СОБ НОР-а Цр не Го ре 1941-1945 и ОБ -
НОР-а Под го ри ца, Да ни лов град, Ту зи и Зе те, по во -
дом 25. ма ја - Да на мла до сти по ло жи ли су ви је нац

на спо ме ник Јо си пу Бро зу Ти ту у Под го ри ци.
Члан Управ ног од бо ра ОБ НОР-а Под го ри ца Ра ди во је

Здрав ко вић ис та као је да су се оку пи ли на Ти тов ро ђен -
дан ка ко би
се по кло ни ли
мар ша лу, вр -
хов ном ко -
м а н  д а н  т у
ЈНА, ре во лу -
ц и  о  н а  р у ,
бор цу за сло -
бо ду и људ -
ско до сто јан -
ство.

- По во дом
Да на мла до -
сти и ро ђен -
да на Јо си пу
Бро зу, до шли смо код овог спо ме ни ка да по ло жи мо цви је -
ће и по кло ни мо се сје на ма бе смрт ног хе ро ја, ле ген де ју го -
сло вен ског на ро да, ис так ну тог др жав ни ка, до сљед ног
бор ца за со ци ја ли зам, са мо у пра вља ње и по нос на ше бор -
бе и ре во лу ци је. Ти то је био и сво је вр сни не и мар, об но -
вио је ра зо ре ну Ју го сла ви ју. Гра ди ле су уз пје сму рад не
бри га де, пу те ви и пру ге, гра ди ле по ру ше не до мо ви не, а
рад ни ци об на вља ли и по ди за ли но ве фа бри ке и са пје -
смом од ла зи ли на по сао ‒ ка зао је Здрав ко вић.

Он је ис та као да се сла вио Дан мла до сти, но си ла шта -
фе та, ра ди ло и кли ца ло до мо ви ни.                            Д. Љ.

Језик наш насушни

ДРАКОНСКЕ КАЗНЕ 

И
з раз дра кон ска ка зна (че шће у мно жи ни: дра кон ске
ка зне) ве о ма је стар. Ве зу је се за име атин ског за ко -
но дав ца Дра ко на, ко ји је пре ма пре да њу, жи вео у VII

ве ку пре но ве ере. Он је 621. го ди не п.н.е. ко ди фи ко вао
низ за ко на ко ји су се од ли ко ва ли из у зет ном стро го шћу.
Го во ри ло се да су „кр вљу пи са ни“, јер су го то во за сва ки
пре ступ пред ви ђа ли смрт ну ка зну. За стра шу ју ћој стро го -
сти и не чо веч но сти тих за ко на још су ви ше до при но си ли
при пад ни ци ви со ког ари стро крат ског сло ја ро бо вла сни ка
про из вољ ним ту ма че њем њи хо вих од ре да ба.

Сто ти ну го ди на ка сни је Дра ко но ве за ко не уку нуо је по -
зна ти атин ски по ли ти чар и за ко но да вац, је дан од се дам
грч ких му дра ца – Со лон (630-560). Са тим је у Грч кој пре -
ста ло из ри ца ње нео д ме ре них и дра стич них ка зни. Ипак,
оне су оста ле за пам ће не за сва вре ме на, за јед но са Дра -
ко но вим име ном у из ра зу ко јим се озна ча ва ју пре те ра но
стро ге за кон ске санк ци је, ко је ни су у сра змер не учи ње -
ном  (не)де лу. 

На жа лост, дра кон ских ка зни би ло је и по сле Дра ко на.
Мо гло би се ре ћи да су мно ге од ред бе по зна тог Ду ша но -
вог за ко на из  XIV ве ка, би ле дра кон ске. По себ но оне ко -
ји ма су не срет ним ви нов ни ци ма од се ца ли ру ке, „уре зи ва -
ли је зик“, „сму ди ли бра де“ и сл.

Ипак, по стро го сти и су ро во сти Дра кон је остао без
прем ца у исто ри ји ци ви ли зо ва ног све та, о че му све до чи и
сам при дев дра кон ски ко ји, у свим ком би на ци ја ма, зна чи:
„пре те ра но строг, не у мо љив, сви реп“, Та ко се он да, по ред
дра кон ске ка зне, го во ри да нас и дра кон ски за ко ни, дра -
кон ске ме ре, дра кон ски по ступ ци итд

.            Здрав ко Зељ ко вић

Извештај о раду 
Општинске организације у Суботици

ДЕЖУРНИ ДОБРОЧИНИТЕЉИ
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СА СВИХ СТРАНА

Како до нових чланова

УЛОЖИТИ ВИШЕ
ТРУДА

У
го ди ни ка да обе ле жа ва мо 28-го ди -
шњи цу осни ва ња Удру же ња вој них
пен зи о не ра Ср би је, мо ра мо се су о -

чи ти са јед ним од ак ту ел них про бле ма
ко ји се ти че оп стан ка на ше ор га ни за ци је
у ква ли та тив ном и кван ти та тив ном сми -
слу.

Еви дент но је да се број чла но ва у це -
ли ни кон стант но сма њу је. Илу стра ци је
ра ди, до вољ но је да на ве дем при мер у
оп штин ској ор га ни за ци ји Но ви Бе о град.
Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, са мо у
по след њих шест ме се ци (од ок то бра
2020. до мар та 2021. го ди не), број чла но -
ва се сма њио за око 200 (од лив по за ко -
ни ма при ро де). На су прот то ме, број но -
во при ја вље них је за не мар љив. С тим у
ве зи по ста вља се основ но пи та ње ка ко
про на ћи од го ва ра ју ће ре ше ње у ци љу
по ве ћа ња бро ја но вих чла но ва.

Пред ла жем  да над ле жни ор га ни УВПС
са Ми ни стар ством од бра не и Ге не рал -
шта бом Вој ске Ср би је, по сред ством њи -
хо вих пер со нал них ор га на, ута на че прак -
су да се про фе си о нал ни под о фи ци ри и
офи ци ри, не по сред но пред пен зи о ни са -
ње, омо гу ћи да се оба ве сте о све му зна -
чај ном ве за ном за вој но пен зи о нер ску ор -
га ни за ци ју, а пре све га о бе не фи ти ма ко -
је мо гу да оства ре. Мо жда би то ме нај бо -
ље од го ва ра ла фор ма раз го во ра. Јед но -
став но би се до го во ри ло у ко јим би све
ор га ни за циј ским це ли на ма, пред пе ри од
за пен зи о ни са ње, ор га ни зо ва ли раз го во -
ри. Пред став ни ци УВПС би украт ко пред -
ста ви ли ко ји све раз ло ге ко ји упу ћу ју да
се бу ду ћи вој ни пен зи о нер учла ни у стру -
ков ну ор га ни за ци ју. По том би кан ди да ти
за чла но ве мо гли да по ста ве пи та ња. На
кра ју би они ко ји же ле по пу ни ли од го ва -
ра ју ћи обра зац са при ступ ни цом за учла -
ње ње са уна пред де фи ни са ним да ту мом
или мо гућ но шћу да се вре ме ула ска у ор -
га ни за ци ју од ре ди на кнад но.  

До бро би би ло да се са Ре пу блич ким
фон дом ПИО про на ђе тех нич ко ре ше ње
ка ко да се вој ним пен зи о не ри ма и ко ри -
сни ци ма вој них пен зи ја до ста ве од ре ђе -
ни по да ци (адре се и те ле фон ски бро је ви
и др. ) о свим на шим удру же њи ма (Глав -
ни од бор, град ске, оп штин ске и ме сне ор -
га ни за ци је на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср -
би је, ра ди учла ње ња ис кљу чи во на до -
бро вољ ној осно ви.

Тре ба по ку ша ти и са Фон дом за СО ВО
про на ћи мо да ли те те у ци љу спро во ђе ња
кон крет не ак ци је на пла ну при до би ја ња
но вих чла но ва.

И по ред еви дент них на по ра и ан га жо -
ва ња свих су бје ка та у на шем удру же њу,
по чев ши од Глав ног од бо ра, оп штин ских,
град ских и ме сних од бо ра као и по је ди -
на ца, сма трам да то ни је до вољ но и из
тог раз ло га сам из нео ми шље ње и пред -
лог.

М. Кал чић

Из рада УВП Црне Горе 

О СВЕМУ ПОМАЛО

У
з по што ва ње мје ра за шти те због ко ви да 19, Град ски од бор УВП Под -
го ри це одр жао је пр ву ово го ди шњу сјед ни цу, ко јој је при су ство вао и
пред сјед ник Удру же ња вој них пен зи о не ра Цр не Го ре Жељ ко Ву кић.

На днев ном ре ду би ла су број на пи та ња о ко ји ма се го во ри ло, то јест ка -
ко у оте жа ним усло ви ма, због епи де ми је, рје ша ва ти бит на пи та ња пен зи о -
не ра.

Сјед ни цу је отво рио пред сјед ник Град ског од бо ра Ра дош Жу гић, по звао
при сут не да се ми ну том ћу та ња ода ју по част пен зи о не ри ма пре ми ну лих
од ко ро не ви ру са. За тим је оба ве стио чла но ве Од бо ра о за кључ ци ма и за -
да ци ма Управ ног од бо ра ко ји су оба ве зу ју ћи за оп штин ске ор га ни за ци је,
као што су: стам бе на про бле ма ти ка, оби ла зак и по моћ ста рим, бо ле сним,
из не мо глим и уса мље ним, а угро же не пред ла га ти за јед но крат ну нов ча ну
по моћ.

У рас пра ви по из ни је тим за кључ ци ма и за да ци ма по се бан на гла сак и
ин те ре со ва ње је би ло ка ко рје ша ва ти стам бе но пи та ње 250 вој них пен зи -
о не ра ко ји су 30 го ди на без кро ва над гла вом.

Вој ни пен зи о не ри су на стам бе ном збри ња ва њу код Ми ни стар ства од -
бра не. Ме ђу тим Ми ни стар ство од бра не за град њу ста но ва не ма нов ца, а
не да је ни кре ди те. По број ним за хтје ви ма Удру же ња, од го вор је био: зна -
мо, са гле да ће мо...

У рас пра ву се укљу чио пред сјед ник Удру же ња Жељ ко Ву ки ћи ко ји је го -
во рио о сло же но сти овог пи та ња, као то да је не дав но во ђен раз го вор са
Ми ни стар ком од бра не, ко ја је обе ћа ла да ће де таљ но ана ли зи ра ти и са -
гле да ти ово ва жно не ри је ше но пи та ње вој них пен зи о не ра.

Из Град ског од бо ра су пред ло жи ли да пред сјед ник Ву кић не ста не ов дје
већ да тра жи при јем код пре ми је ра, ми ни стар ке од бра не и пред сјед ни ка
Са ве за пен зи о не ра Цр не Го ре и да се већ јед ном кре не са рје ша ва њем
овог жи вот ног пи та ња вој них пен зи о не ра.

Вој ни пен зи о не ри без ста на, углав ном су при сти гли са сво јим је ди ни ца -
ма и по ро ди ца ма у Цр ну Го ру. Они ни је су из бе гли це , они су ју на ци, бра ни -
о ци до мо ви не, сло бо де и до мо ва. И за то за слу жу ју да се др жа ва по бри не
о њи ма и њи хо вим по ро ди ца ма.

Пи та ње за о ста лих раз ли ка пен зи ја ко је су не за ко ни то об ра чу на те не ка
рје ша ва ју су до ви, па до кле се стиг не. 

Са го ди шњим пла но ви ма ра да при сут не је упо знао се кре тар Ра ди во је
Здрав ко вић. Пла ном су об у хва ће на сва пи та ња, а њи хо ву ре а ли за ци ју је -
ди но мо гу да успо ре про ти ве пи де миј ске мје ре. 

Пла ном је по себ но ис так ну то да се 16.сеп тем бра оби ље жи 28- го ди шњи -
ца осни ва ња и ра да Удру же ња вој них пен зи о не ра и пред лог да се Го ди -
шња скуп шти на град ске ор га ни за ци је одр жи но вем бра мје се ца. 

Сје ди ца је за вр ше на усва ја њем за кљу ча ка и по зи вом да се ко ри сни ци
вој них пен зи ја вак ци ни шу и та ко до при не су оп штој ак ци ји у су зби ја њу епи -
де ми је .

Р. Здрав ко вић

ПИСМА



В
ећ у пр ва два да на не мач ке сна ге ре -
ши ле су глав ни за да так: пре се кле
Мо рав ско-Вар дар ску до ли ну и ти ме

од се кле Ју го сло вен ску вој ску од сва ког
евен ту ал ног на сло на на са ве зни ке, а ујед -
но из би ле на грч ку гра ни цу у по за ди ну грч -
ког фрон та у Тра ки ја. На пад је ор га ни зо -
ван из три прав ца: Ћу стен дил-Кри ва Па -
лан ка-Ку ма но во. Два на е ста ар ми ја се бр -
зо про би ја ла и већ 7. апри ла ушла у Ско -
пље. Јед на оклоп на ди ви зи ја сју ри ла се на
за пад и уско ро сту пи ла у кон такт са Ита -
ли ја ни ма у Ал ба ни ји, док је глав ни на 12.
ар ми је на ста ви ло на сту па ње у Грч ку (опе -
ра ци ја Ма ри та) про тив грч ке ар ми је и бри -
тан ског екс пе ди ци о ног кор пу са. Ниш је
бом бар до ван 8. апри ла и том при ли ком је
по ги ну ло 600 гра ђа на. Сле де ћег да на у
ње га су ушле коп не не је ди ни це не мач ке
вој ске.

Глав ни не мач ки удар са се ве ро за па да
из вр шен је из два прав ца: из ре јо на Кла -
ген фур та (Це лов ца), Гра ца и Нађ Ка њи же,
где се још вр ши ла кон цен тра ци је је ди ни ца

2. ар ми је за јед но са 11. ди ви зи јом, под ко -
ман дом ге не рал-пу ков ни ка Мак си ми ли ја -
на фон Вај кса. 46. оклоп ни кор пус Дру ге
ар ми је сју рио се са се ве ро за па да на Бе о -
град на и ла зе ћи на слаб от пор. Пред овим
кор пу сом су се углав ном на ла зи ли Хр ва ти
ко ји ни шта ни су чи ни ли да би за у ста ви ли
не мач ке вој ни ке, већ су их по здра вља ли и
ти ме по чи ни ли из да ју. Јед на од ова квих
епи зо да до го ди ла се у вој ном гар ни зо ну у
Си њу ка да су хр ват ски офи ци ри и вој ни ци
по ди гли по бу ну и пе ва ли пе сму „Ви ла Ве -
ле би та“.

На фрон ту код Са ра је ва, на чел ник 2. ар -
ми је, ге не рал Бог дан Ма глић, под из го во -
ром да је бо ле стан и да од ла зи на ле че ње у
Са ра је во, на пу стио је ли ни ју од бра не, да би
се по усто ли че њу уста шке др жа ве по ја вио
као уста шки ге не рал. Слич но се де си ло у
Ши бе ни ку ка да је ко ман дант Ја дран ске ди -
ви зи је Пе тар Ква тер ник (ро ђе ни брат Слав -
ка Ква тер ни ка) на ре дио да се пре да оруж је
и по хап се сви срп ски ка дро ви.

Бр зо на пре до ва ње оку па то ра
Не мач ке је ди ни це су ушле 10. апри ла у

За греб где је, у име по глав ни ка Ан те Па -
ве ли ћа, пен зи о ни са ни пу ков ник Слав ко
Ква тер ник про гла сио Не за ви сну Др жа ву
Хр ват ску. Влат ко Ма чек, ко ји је од мах по
на па ду Не ма ца на пу стио и окри вио већ уз -
др ма ну ју го сло вен ску вла ду, а пре ко ра ди -
ја је по зи вао члан ство сво је Хр ват ске се -
љач ке стран ке да бу де ло јал но Тре ћем
рај ху.

Без ве ли ке бор бе, ју го сло вен ска вој ска
се 13. апри ла по ву кла ка Чач ку, а у Кра ље -
во су из прав ца Кру шев ца уз ма њи от пор
ушле не мач ке ди ви зи је.

На пад је у ко ор ди на ци ји са Нем ци ма вр -
ши ла ита ли јан ска ар ми ја. Та ко је 2. ита ли -
јан ска ар ми ја под ко ман дом ге не ра ла Ам -
бро зи ја, ко ја је би ла кон цен три са на дуж
коп не не гра ни це, про др ла из Ис тре и Сло -
ве нач ког при мор ја, а 9. ар ми ја под ко ман -
дом ге не ра ла Ка ва ле ра, на па ла је из Ал -
ба ни је, с ле ђа. Ју го и сточ ни фронт ко јим је

25Војни ветеран МАЈ  2021.

ИСТОРИЈА

Априлски рат 1941. године

ПОДЕЛА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Хитлер је окарактерисао Србе као главне кривце за рат и поделио Србију на више окупационих
зона. Хрвати су добили независност, и њихова држава се простирала од Словеније па до самог

Београда. Словенију су поделили Италијани и Немци Бачку и Нови Сад добили су Мађари, 
Бугари су добили већи део Македоније и део југоисточне Србије, Италијани су добили Косово

и преостали део Македоније и припојили Великој Албанији. Црна Гора постала је 
Италијански протекторат. 

Фа ши стич ка
оку па ци ја и
рас пар ча ва ње
Ју го сла ви је
1941. го ди не

Други део



ко ман до вао Ми лан Не дић се рас пао. На
ни шав ском прав цу 11. оклоп на ди ви зи ја
про би ла је сла бу од бра ну на Пло ча ма и у
9 ча со ва за у зе ла Ниш, у под не Алек си нац
ко ји је бра нио пе ша диј ски ба та љон из ре -
зер ве и 1. ар ти ље риј ски ди ви зи он, а за тим
је пао и Ра жањ. Клајст је да кле ушао са
сво јим сна га ма у Ниш и та ко се ис пу ни ло
Хи тле ро во на ре ђе ње да се пре се че пут ју -
го сло вен ској вој сци ка Грч кој и на тај на -
чин спре чи фор ми ра ње но вог Со лун ског
фрон та.

Нем ци 9. апри ла го не је ди ни це 5. ар ми -
је ко је су би ле на ни шком сек то ру. Оне су
се у пот пу ном ха о су по вла чи ле до ли ном
Ни ша ве и Ку тин ске ре ке. Дрин ска ди ви зи -
ја по вла чи ла се под на ле том не мач ких
тен ков ских је ди ни ца прав цем Ба бу шни ца-
Сво ђе-Вла со тин це. Не мач ке мо то ри зо ва -
не је ди ни це су јој пре се кле од ступ ни цу код
се ла Љу бе ра ђа. На том те ре ну во ђе на је
же сто ка бор ба уз обо стра не гу бит ке.
Дрин ска ди ви зи ја, пре тр пев ши огром не гу -
бит ке по вла чи ла се у прав цу Ле сков ца. Ка -
ко су не мач ке је ди ни це про ди ра ле до ли -
ном Ку тин ске ре ке, глав ном са о бра ћај ни -
цом пре ма Ни шу, то се раз би је на ју го сло -
вен ска вој ска кре та ла ван глав них пра ва -
ца, др же ћи се пла ни на.

Код је ди ни ца на Ко со ву 10. апри ла по ја -
ви ла се дез ор га ни за ци ја, а ко ман дант 3.
ар ми је на ре дио је да се уз по моћ им про -
ви зо ва них од ре да за тво ре прав ци ка Ме -
то хи ји и Сан џа ку. На ста вља ју ћи и сво ју
опе ра ци ју у до ли ни Ју жне Мо ра ве, је ди ни -
це 11. оклоп не ди ви зи је су за у зе ле Па ра -
ћин, Ћу при ју и Ја го ди ну, про ду жа ва ју ћи ка
Кра гу јев цу. Вр хов на ко ман да је из да ла ди -
рек ти ву број 120 за по вла че ње тру па на
ли ни ју Бо ја на-Ме то хи ја-Ко со во-Ко па о ник-
Кра гу је вац-Бе о град-Са ва-Уна. По тој на -
ред би 5. ар ми ја је тре ба ло да се по вла чи
и да ље, али за ре а ли за ци ју ове ди рек ти ве
ни је би ло ре ал не осно ве. Ре ал ни ји је био
по зив Вр хов не ко ман де из дат исте ве че ри
да се вој ни ци бо ре са Нем ци ма где год се
на ђу. Не мач ка ко ман да је на ре ди ла да се
12. ар ми ја ори јен ти ше ка Грч кој, а 2. ар ми -
ја, оја ча на 1. оклоп ном гру пом да за у зме
Бе о град и до вр ши раз би ја ње ју го сло вен -
ске вој ске.

Кри за ју го сло вен ске вла де
Од пр вог да на ра та, Вр хов на ко ман да

Ју го сло вен ске вој ске ни је кон тро ли са ла
си ту а ци ју. На ми ни стар ским сед ни ца ма у
Се вој ну, где се вла да на ла зи ла, ге не рал
Ду шан Си мо вић се жа лио на ло ше ве зе у
ко ман до ва њу, а на ро чи то је оспо ра вао то
што он мо ра пре ко по ште да из да је на ре -
ђе ња је ди ни ца ма. Оце нио је си ту а ци ју као
те шку, али не и тра гич ну и ве ро вао је да
се фронт мо же ста би ли зо ва ти.

Да би спре чио пот пу но ра су ло, не са мо
вој сци, већ и у вла ди, 12. апри ла из ја вљу -
је да има пу но по ве ре ња у мо рал ну сна гу
вој ске и на ро да и да ве ру је у при ја тељ ство
са Со вјет ским Са ве зом. Све је би ло из гу -
бље но и про паст је све бр же и бр же те кла.

Де ло ви 8. не мач ке оклоп не ди ви зи је без
бор бе су ушле у Зе мун 12. апри ла. Већ на -
ред ног 13. апри ла упра ву у Зе му ну пре у -
зе ло је Град ско по гла вар ство. Ус по ста -
вља ње не мач ке оку па ци о не вла сти до ве -
ло је до зна чај них про ме на. Зе мун је одво -
јен од Бе о гра да. Нем ци су 13. апри ла про -
би ли по след њу ли ни ју од бра не код Ко -
њар ни ка и умар ши ра ли у Бе о град, где су
ис пред На род не скуп шти не ор га ни зо ва ли

па рад ни де фи ле. Убр зо су сти гли фелд -
мар шал Евалд фон Клајст и Мак си ми ли -
јан фон Вајкс. Ра чу на ју ћи ула зак Аустро у -
гар ских тру па 1914. и њи хов за јед нич ки
ула зак са Нем ци ма 1915, био је то тре ћи
ула зак Не ма ца у Бе о град у 20. ве ку.

Ову ин фор ма ци ју је Ду шан Си мо вић до -
био на Па ла ма од свог ађу тан та у основ -
ној шко ли Краљ Пе тар где је Штаб био
сме штен. Тра жио је хит ну ве зу са ен гле -
ским по сла ни ком, али је уме сто ве зе до -
био пи смо ге не ра ла Ди ла да Ен гле ска не -
ма мо гућ но сти да у да тим окол но сти ма ор -
га ни зу је ева ку а ци ју ју го сло вен ске вој ске
пре ко мор на рич ке ба зе у Бо ки. Си мо вић је
за тим ре као да си ту а ци ја ни шта не ва ља
и са звао но во за се да ње у по ноћ 13. апри -
ла. 

Си ту а ци ја ве о ма те шка
На ју го сло вен ској стра ни по че ла су ме -

ђу соб на тр ве ња и ис пи ти ва ња ко је крив
за та ко му ње ви ти слом. Не ки ми ни стри,
ме ђу ко ји ма и др Сло бо дан Јо ва но вић, Бо -
го љуб Илић и Мар ко Да ко вић оп ту жи ва ли
су Хр ва те за из да ју. По след ње са ве то ва -
ње ју го сло вен ска вла да има ла је на Па ла -
ма. Сед ни ца вла де је одр жа на на ка то лич -
ки ус крс, 13. апри ла 1941. Ду шан Си мо вић
је под нео из ве штај о вој ној си ту а ци ји ко ју
је пред ста вљао као ве о ма те шку, али не и
без из ла зну. Го во ри ло се о про ду жет ку бор -
бе на но вом фрон ту Са ва-Дри на. Ипак, на
кра ју је од лу че но да се вла да, ра ди ве ће
си гур но сти, пре ме сти од мах у Ник шић. Си -
мо вић је по том пред ло жио ге не ра ла по за -
ди не Да ни ла Ка ла фа то ви ћа за на чел ни ка
Вр хов не од бра не. О мо гућ но сти евен ту ал -
не ка пи ту ла ци је ни је би ло ни по ме на, иа-
ко су по је ди ни ми ни стри за кљу чи ли да је
вој на си ту а ци ја мно го те жа не го што ју је
пред ста вљао Си мо вић.

Вла да је без Си мо ви ћа сти гла у Ник шић
су тра дан и пр ва ствар ко ја се чу ла би ла је
та да је краљ Пе тар већ од ле тео за Грч ку.
При ли ком уто ва ра тран спорт них ави о на
зла том уче ство ва ло је и ви ше сто ти на вој -
ни ка на им про ви зо ва ном аеро дро му на
Ник шић ком по љу. Ме ђу тим, при ли ком ева -
ку а ци је по ги ну ла су два вр ло по зна та име -
на. При ли ком тран спор та зла та бој ним

бро дом у Егеј ском мо ру, брод се пре вр нуо
и по ги нуо је ми ни стар Си мо ви ће ве вла де
Мар ко Да ко вић, а исто ри чар Вла ди мир
Ћо ро вић је стра дао у ави он ској не сре ћи
не где из над Грч ке.

На по след њој сед ни ци вла де у Ник ши ћу
15. апри ла, за кљу че но је да Ју го сла ви ја
не ће ка пи ту ли ра ти као др жа ва, већ да са -
мо вој ска ка пи ту ли ра, док вла да и краљ
иду у ино стран ство да ода тле на ста ве да
се бо ре. Тај на црт је са ста вио др Сло бо -
дан Јо ва но вић и пре дао га Си мо ви ћу, а
овај Ка ла фа то ви ћу.

Ду шан Си мо вић је истог да на из дао на -
ре ђе ње Да ни лу Ка ла фа то ви ћу да за кљу -
чи при мир је са Нем ци ма из два раз ло га:
пр ви раз лог је био тај што је би ло не мо гу -
ће да ље пру жа ње от по ра на иза бра ној ли -
ни ји Дри на-Са ва и због до га ђа ја ко ји су се
до го ди ли у Хр ват ској. На ле вом кри лу вој -
ска ни је ни по сто ја ла, већ са мо ма ли од -
ре ди ко ји су се у то тал ном ха о су пре да ва -
ли Нем ци ма. Сам вој нич ки по раз зна чио је
и ра су ло са ме Си мо ви ће ве вла де. Та ко је
пот пред сед ник вла де др Влат ко Ма чек на -
пу стио вла ду 8. апри ла, а дру штво су му
чи ни ли и оста ли по је ди ни дру ги хр ват ски
ми ни стри: Јо сип Тор бар, Ба ро ша Смо љан
и Иван Ан дрес. Док су они оти шли у За -
греб, ра ди кал ски ли дер Му сли ма на Џа -
фер Ку ле но вић од ла зи у Са ра је во. На пу -
шта ње вла де, у ства ри бек ство ми ни стра,
био је по се бан при мер Април ског ра та. По -
зи вом сво јим вој ним при ста ли ца ма да из -
ра зе ло јал ност но вој вла сти (уста шкој) 10.
апри ла Ма чек је оси гу рао ле ги тим ност
пре но са вла сти, фак тич ки по твр дио се па -
ра ти зам и раз би ја ње Ју го сла ви је као др -
жа ве. Оста ле су пра зне ре чи др Ива на Шу -
ба ши ћа да пот пред сед ник ју го сло вен ске
вла де не ће де за ву и са ти сво је дру го ве.

Ча сни при ме ри
Краљ Пе тар II Ка ра ђор ђе вић је са вла -

дом 14. и 15. апри ла већ од ле тео из зе -
мље. На аеро дро му Агре ни он у Ати ни до -
че као га је ге не рал Дил и ге не рал Вил сон,
а за тим су се пре ко Је ру са ли ма и кра ћег
за др жа ва ња у Ка и ру об ре ли у Лон до ну.

Иако пот пу но вој нич ки сло мље ни, по је -
ди ни вој ни ци и офи ци ри ни су по ка зи ва ли
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Пре да ја оруж ја за ро бље них ју го сло вен ских вој ни ка у Драв ској ба но ви ни



те жњу за ка пи ту ла ци јом и на ста ви ли су да
во де бор бу. На Ра пај Бр ду су дво ји ца мла -
ђих ре зер вних ста ре ши на са мо и ни ци ја -
тив но ор га ни зо ва ла от пор и во ди ли са
Нем ци ма 12. апри ла чи та вог да на бор бу.
У обла сти Шап ца до су ко ба је до шло 12.
апри ла ка да су не мач ке мо то ме ха ни зо ва -
не је ди ни це на па ли вој ни ци ра зних је ди -
ни ца Пр ве ар ми је. Све до не мач ког ула ска
у Ша бац, вој ни ци су др жа ли Ми шар ско бр -
до и бра ни ли град. Да на 13. апри ла 60. ко -
њич ки пук ју го сло вен ске вој ске из вр шио је
на пад на Ша бац, у на ме ри да га пре от ме
од Не ма ца, али је био де сет ко ван и по ву -
као се. Та ко ђе су и де ло ви 2. ар ми је пру -
жа ли жи лав от пор пре ма Ужи цу. Нем ци су
бом бар до ва ли град 15. апри ла, а за тим га
ту кли те шком ар ти ље ри јом. Ко ман дант
вој ног гар ни зо на ни је же лео да пре да град
Нем ци ма у ру ке и убио се. Сер геј Ма ше ра
и Ми лан Спа сић су 17. апри ла у Бо ки ко -
тор ској по то пи ли ра за рач „За греб“.

На чел ник Опе ра тив ног оде ље ња 2. ар -
ми је, пу ков ник Дра жа Ми ха и ло вић је из бе -
гао за ро бља ва ње у Са ра је ву и во де ћи
бор бе са Не мач ком оклоп ном гру пом 13.
апри ла код же ле знич ке ста ни це Ше вар ли -
је и код Пе тро вог Се ла, про би јао се пре ма
До бо ју. На ред ник ју го сло вен ске вој ске Бо -
жа Пе ро вић је у по след њи час ус пео спа -
си ти за ста ву 41. пе ша диј ског пу ка у Оси је -
ку и по нео је са со бом, да би ка сни ја иста
за ста ва би ла и за ста ва Ју го сло вен ске вој -
ске у отаџ би ни.

По след ња сед ни ца Вла де Кра ље ви не
Ју го сла ви је на ју го сло вен ској те ри то ри ји
одр жа на је у Ник ши ћу 15. апри ла — за -
кљу че но је да Ју го сла ви ја не ће ка пи ту ли -
ра ти као др жа ва, већ да са мо вој ска ка пи -
ту ли ра, док вла да и краљ иду у ино стран -
ство да ода тле на ста ве да се бо ре.

Мо би ли за ци ја би ла 
не е фи ка сна
Опу но мо ће ни ци Вр хов не ко ман де ју го -

сло вен ске вла де, бив ши ми ни стар спољ -
них по сло ва Алек сан дар Цин цар-Мар ко -
вић и ге не рал Ра ди во је Јан ко вић, пот пи -
са ли су у згра ди че хо сло вач ког по слан -
ства у Бе о гра ду, акт о ка пи ту ла ци ји ору жа -
них сна га Кра ље ви не Ју го сла ви је, ко ји им
је из дик ти рао не мач ки ко ман дант, ге не рал
Мак си ми ли јан фон Вајкс. Тре ћи рајх је на -
мет нуо без у слов ну, пот пу но, нео гра ни че ну
ка пи ту ла ци ју, Ју го сло вен ска вој ска је
углав ном од ве де на у за ро бље ни штво, а
зе мља је по де ље на из ме ђу Не мач ке, Ита -
ли је, Ма ђар ске и Бу гар ске. Ју го сло вен ска
рат на мор на ри ца при па ла је Ита ли ји.

Од по себ не ва жно сти за слом Ју го сла -
ви је је пи та ње шта је ра ди ла вла да од 27.
мар та до 6. апри ла, а шта вој ска и ње ни
ко ман дан ти. Оста је као чи ње ни ца, да је
мо би ли за ци ја би ла не е фек тив на и да је
са мо 11 ди ви зи ја би ло рас по ре ђе но пре
офан зи ве на њи хо вим де фан зив ним по зи -
ци ја ма, да је план од бра не био не до вољ -
но ор га ни зо ван, да вла да ни је ус пе ла да
са чу ва је дин ство у ин ва зи ји, и да су Хр ва -
ти (ве ћи на), од у ста ли од бор бе и пре да ва -
ли сво је је ди ни це сна га ма на ци стич ке Не -
мач ке. О то ме го во ри по да так да се у но -
во о фор ми ра ној хр ват ској вој сци од ко јих
су се, убр зо по осни ва њу Па ве ли ће ве
НДХ, на шли: 31 ге не рал, 228 пу ков ни ка,
245 пот пу ков ни ка, 254 ма јо ра, 1.005 ка пе -
та на и 417 по руч ни ка Ју го сло вен ске кра -
љев ске вој ске.

Ге не рал Ми лан Не дић, кад је, под Нем -

ци ма, сту пио на че ло вла де „На род ног
спа са”, у свом пр вом обра ћа њу срп ском
на ро ду, 1. сеп тем бра 1941., ре као је: „Ше -
сти април ни је срп ска, већ ју го сло вен ска
сра мо та”. Ве ћи на је ди ни ца, упр кос же љи
да пру же от пор, ни је би ло опре мље но да
се су прот ста ве Не мач кој вој ној си ли.

Оста ће као све тли при мер под виг пи ло -
та ко ји су се, упр кос чи ње ни ци да су би ли
сла би ји, ка ко у бро је ви ма, та ко и у ис ку -
ству и ави о ни ма, по ле те ли са сво јим ави о -
ни ма и пр ко си ли сво јим хе рој ством да ле -
ко над моћ ни јем не при ја те љу.

Бом бар до ва ње Бе о гра да, ко ји је у скла -
ду са од ред ба ма ме ђу на род ног рат ног
пра ва био про гла шен за „отво ре ни град“,
што је зна чи ло да не ће би ти бра њен, са мо
је опет ис ка за ло чи ње ни цу ко ли ко су фа -
ши сти сла бо ма ри ли за сва та пра ви ла ме -
ђу на род ног ра то ва ња и свр ста ли Бе о град
на ли сту гра до ва ко ји су пре тр пе ли огром -
ну ште ту због њи хо вог бом бар до ва ња. На
тој ли сти, ко ја по чи ње од Гер ни ке, на ла зе
се и Ро тер дам, Па риз, Вар ша ва, Лон дон,
Ко вен три и још мно ги дру ги. Ре зул тат Не -
мач ког бом бар до ва ња био је ко лапс у ин -
фра струк ту ри и вр хов не ко ман де, али и гу -
би так На род не би бли о те ке, у ко јој су се на -
ла зи ли мно го број ни спи си и до ку мен ти.

Др жа ва па ра ли са на
Тим бом бар до ва њем, у ства ри, ре шен је

цео рат, јер је већ пр вог да на, све што је
има ло би ло ка кав так тич ко–стра те гиј ски
ка рак тер, и у вој ном и у ци вил ном по гле ду,
би ло ра зо ре но и уни ште но, та ко да је др -
жа ва би ла пот пу но па ра ли са на. Има до ка -
за да су пла ка ти о мо би ли за ци ји, ко ја је
про гла ше на 7. апри ла, ле пље ни у не ким
гра до ви ма ка сни је, као на при мер у Са ра -
је ву, тек 12. апри ла.

Дез ор га ни за ци ја је би ла та ква, да ни ко
ни је знао до кле су Нем ци сти гли, а вла да
ни је зна ла чак ни да је ка пи ту ла ци ја пот -
пи са на. Си мо вић је на не ко ли ко ужур ба -
них сед ни ца, са ко јих не по сто је ни за пи -
сни ци, оба ве шта вао вла ду о ста њу на
фрон ту, све док им ни је би ло ре че но да се
ева ку и шу за Ник шић, ода кле ће се ави о -
ни ма пре ба ци ти до Са ве зни ка.

Па три јарх Га ври ло До жић у сво јим Ме -
мо а ри ма твр ди да се ви ше „ми сли ло на
спа са ва ње вла де и сво јих по ро ди ца, не го
о спа са ва њу др жа ве и на ро да”.

На кра ју, ипак, пад Ју го сла ви је био је не -

ми но ван. Др жа ва је би ла же сто ко по де ље -
на, ар ми ја ни је би ла спрем на да се су ко би
са Нем ци ма, мо би ли за ци ја ни је сти гла на
вре ме, а све пла но ве ко ји су по сто ја ли за
од бра ну зе мље по ре ме ти ле су по бу не хр -
ват ских офи ци ра и ге не ра ла. Већ у пр вим
да ни ма, за хва љу ју ћи ра су лу у вр хов ном
шта бу, је ди ни це ви ше ни су зна ле шта да
ра де, ни су има ле по ве за ност ме ђу со бом,
ни су има ле ни ка ква од ре ђе на на ре ђе ња,
већ су на те ре ну до но си ле од лу ке за бор -
бу про тив не при ја те ља, но оста је чи ње ни -
ца да је и са ма вој ска би ла из не на ђе на бр -
зи ном и сна гом не при ја те ља, ко ји је, по -
што је сло мио Сред њу и За пад ну Евро пу,
имао вр ло ма ло про бле ма у су ко бу са Ју -
го сло вен ском вој ском. План за од бра ну
ко ји је об у хва тао од бра ну чи та вих гра ни ца
био је по вр шан и осу ђен на про паст од по -
чет ка, јер вој ска ни је има ла ни ка ква сред -
ства за од бра ну дуж це лих гра ни ца. Ју го -
сло вен ска вој ска и вла да пу кле су по свим
ша во ви ма, ко ји су иона ко би ли већ ла ба -
ви. Је ди ни зна ча јан от пор, Ју го сло вен ска
вој ска пру жи ла је про тив ита ли јан ске вој -
ске у Ал ба ни ји.

По сле ра та, Ју го сла ви ја је би ла по де -
ље на ме ђу си ла ма Осо ви не. Хи тлер је
ока рак те ри сао Ср бе као глав не крив це за
рат и по де лио Ср би ју на ви ше оку па ци о -
них зо на. Хр ва ти су до би ли не за ви сност, и
њи хо ва др жа ва се про сти ра ла од Сло ве -
ни је па до са мог Бе о гра да. Об у хва та ла је
да на шњу Хр ват ску и Бо сну и Хер це го ви ну
и Срем. Сло ве ни ју су по де ли ли Ита ли ја ни
и Нем ци (то је би ла је ди на те ри то ри ја ко ју
су Нем ци ди рект но оку пи ра ли), Бач ку и
Но ви Сад до би ли су Ма ђа ри, Бу га ри су до -
би ли ве ћи део Ма ке до ни је и део ју го и сточ -
не Ср би је, Ита ли ја ни су до би ли Ко со во и
пре о ста ли део Ма ке до ни је и при по ји ли
Ве ли кој Ал ба ни ји. Цр на Го ра по ста ла је
Ита ли јан ски про тек то рат. Пре о ста ли део
Ср би је је био ор га ни зо ван у ма ри о нет ску
др жа ву под кон тро лом не мач ке вој не
упра ве и вла де Ми ла на Не ди ћа. Ју го сла -
ви ја је би ла оку пи ра на до је се ни 1944. го -
ди не, ка да су ју го сло вен ски пар ти за ни и
Цр ве на ар ми ја осло бо ди ли ве ћи део ње -
не те ри то ри је, али су не ки де ло ви те ри то -
ри је оста ли под оку па ци јом све до ма ја
1945. го ди не.

(Kraj)
Из вор: Wi ki pe dia
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Ита ли јан ски вој ни ци у Ју го сла ви ји то ком Април ског ра та



П
р вих да на ју на, на вра та мно гих
по ро ди ца у Ср би ји по ку ца ће ле ка -
ри и пси хо ло зи ко ји ће има ти по -

се бан за да так: да от кри ју да ли је, и
ка кве је, по сле ди це пан де ми ја ви ру са
ко ро на оста ви ла на здра вље.

Та ко ће у на шој зе мљи по че ти ве ли -
ки, је дин стве ни ис тра жи вач ки про је -
кат, ко ји је одо брио и ко ји фи нан си ра
Фонд за на у ку. Ка ко об ја шња ва ру ко -
во ди лац овог про јек та, проф. др На ђа
Ма рић Бо јо вић, пси хи ја тар, циљ сту -
ди је да се на ре пре зен та тив ном узор -
ку ста нов ни ка Ср би је ис пи та уче ста -
лост пси хи ја триј ских смет њи чи ји се
на ста нак ола ко до во ди у ве зу с ко ви -
дом 19 иако за то још увек не ма до -
вољ но до ка за. Ис тра жи ва чи ће би ти
на те ре ну це лог ле та, до сеп тем бра, а
сло ган овог ис тра жи ва ња је сте: по сто -
ји мно го прет по став ки, али ма ло на уч -
них до ка за ка ко је пан де ми ја ути ца ла
на ду шев но здра вље ста нов ни штва
Ср би је - же ли мо да са зна мо исти ну!

На ци о нал ни про је кат
- Пре ма на шем нај бо љем са зна њу,

ово је пр ви ве ли ки на ци о нал ни про је -
кат епи де ми о ло ги је пси хи ја триј ских
по ре ме ћа ја у ко ме се ко ри сти та ко зва -
ни кли нич ко-ди јаг но стич ки ин тер вју на
узор ку ко ји ће ре пре зен то ва ти на ше

ста нов ни штво. То зна чи да ће об у че -
ни струч ни са рад ни ци по ку ца ти на
мно га вра та ста нов ни ка гра до ва, оп -
шти на, ме сних за јед ни ца, се ла ши ром
це ле Ср би је да би се до био од го вор
ко ли ко је ова пан де ми ја, ко ја је уве ли -
ко ушла у дру гу го ди ну, ути ца ла на
пси хич ко ста ње. Пред ви ђе но је да ис -
тра жи ва њем бу ду об у хва ће не са мо
од ра сле осо бе, у до би од 18 до 65 го -
ди на - об ја шња ва осно ве про јек та ко -
ји је на зван ,,Cov2Soul.RS“ проф. др
На ђа Ма рић Бо јо вић.

Од го во ре на де ли кат на пи та ња ве -
за на за пси хич ка ста ња и раз ли чи те
те го бе ис тра жи ва чи ће до би ја ти у раз -
го во ру, слич ном оном ко ји се во ди у
ле кар ској ор ди на ци ји, али уз при ме ну
кли нич ког ин стру мен та: па жљи во и
струч но са ста вље них пи та ња ко ја
има ју за циљ да утвр де да ли по сто је
са мо на зна ке или истин ски од ре ђе ни
про бле ми ко ји се свр ста ва ју у пси хи ја -
триј ске смет ње.

Проф. Ма рић Бо јо вић об ја шња ва и
да је овај про је кат пре не пу них го ди ну
да на одо брен на кон кур су Фон да за
на у ку Ре пу бли ке Ср би је за про јек те
ко ји тре ба да ис пи та ју по сле ди це ко -
ви да 19 у раз ли чи тим обла сти ма. Иза -
бран је као је дан од 14 одо бре них про -
је ка та ме ђу ви ше од сто ти ну при сти -
глих, а из у зет но је ва жно што га као

на ци о нал но ис тра жи ва ње фи нан си ра
др жа ва. То овом про јек ту обез бе ђу је
не при стра ност, не у трал ност и објек -
тив ност.

- Ис тра жи ва ње на ре пре зен та тив -
ном узор ку и уз ди јаг но стич ке ин стру -
мен те (уме сто че сто ко ри шће них
скри нинг ин стру ме на та и он лајн ан ке -
та) по ла зна је тач ка за ис пи ти ва ње
пси хич ког здра вља на ци је, а сту ди ја
ће се сти ца јем окол но сти од ви ја ти у
усло ви ма и да ље ван ред ног ста ња,
јер је не из ве сност ко ју нам је на мет ну -
ла пан де ми ја ви ру са ко ро на и да ље
при сут на. Би ло би до бро да има мо
слич не по дат ке из пе ри о да пре пан де -
ми је, да из вр ши мо по ре ђе ње та да и
са да, али ето, по ла зи мо са да јер се од
не чег мо ра ло кре ну ти. Ми смо ода -
бра ли овај тре ну так и ово ле то. Да би -
смо уста но ви ли и оно што је до бро и
оно што је ло ше не чи је пси хич ко здра -
вље мо ра да се по сма тра и кроз при -
зму ме ди цин ских ка рак те ри сти ка али
и кроз со ци јал ни еле мент, од но сно
дру штве не окол но сти у ко ји ма се жи -
ви - об ја шња ва на ша са го вор ни ца.
Она до да је да је по зи тив на стра на ис -
пи ти ва ња упра во у овом тре нут ку и то
што ће мо - ако се за две-три го ди не,
ка да се на да мо да ће пан де ми ја ко ро -
не уве ли ко про ћи и ка да се вра ти мо
ре дов ном, нор мал ном жи во ту, у слу -
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ПАН ДЕ МИ ЈА, 
ИС ПИТ ЗА СВА КОГ

Проф. др На ђа Ма рић Бо јо вић
под се ћа да се то ком кри зних ста -
ња по је дин ци удру жу ју да би по мо -
гли јед ни дру ги ма, ства ра ју ћи осе -
ћај при пад но сти и за јед нич ког
иден ти те та с бли жњи ма.

- Не ма сум ње да су у по след њих
го ди ну и ви ше да на на по себ ној вр -
сти ис пи та и по је ди нац и дру штве -
на за јед ни ца, јер упра во је удру жи -
ва ње не што што је по ста ло угро -
же но то ком ин тен зив ног спро во ђе -
ња со ци јал не дис тан це, што не
тре ба по и сто ве ћи ва ти с фи зич ком
дис тан цом. Хе те ро ге ност ефе ка та
пан де ми је на ду шев но здра вље не
тре ба гу би ти из ви да. По сма тра ју -
ћи ток пан де ми је од пр вог та ла са
на да ље, по да ци из не ких де ло ва
Евро пе ре ги стру ју пад уче ста ло сти
ста ња по пут пост тра у мат ског по -
ре ме ћа ја, анк си о зно сти и де пре -
сив но сти по ве за них с ко ви дом 19,
што мо же да бу де по сле ди ца пси -
хо ло шке адап та ци је и опа да ња ег -
зо ге них при ти са ка тј. стре са (сма -
њен ин тен зи тет „уз бу не“ у јав но -
сти, као и про ре ђи ва ње уз не ми ру -
ју ћих при зо ра ко ји су пра ти ли по -
че так пан де ми је у ме ди ји ма) - на -
во ди на ша са го вор ни ца. Од ра ни је
се зна да те шке ко лек тив не тра у -
ме ипак оста вља ју ма ње ду шев не
ожиљ ке не го те шке ин ди ви ду ал не
тра у ме (нпр. сек су ал но зло ста -
вља ње), а раз лог је, ма кар де ли -
мич но, у то ме што со ци јал на по ве -
за ност шти ти од до жи вља ја угро -
же но сти.

Уређује: мр
сц. др Часлав

Антић

Породични лекар

ПОЧИЊЕ 
НАЦИОНАЛНА 
СТУДИЈА О 
УТИЦАЈУ КОВИДА
19 НА ПСИХУ
Како би прикупили поуздане научне доказе о
томе да ли је и колико је пандемија утицала
на душевно здравље становништва Србије, у
домове многих грађана овог лета стићи ће
истраживачи пројекта који је одобрио Фонд за
науку Републике Србије 

Пси хо ло зи и 
ле ка ри, за јед но
у је дин стве ном
про јек ту



ча ју да се ра ди слич но ис тра жи ва ње -
мо ћи да упо ре ди мо до би је не по дат ке.

У ти му се на ла зе и пси хо ло зи: проф.
др Го ран Кне же вић, ви ши на уч ни са -
рад ник Љи ља на Ла за ре вић и ван ред -
ни проф. др Оли вер То шко вић с Фи ло -
зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, као и
проф. др Љи ља на Ми хић с но во сад -
ског Фи ло зоф ског фа кул те та. За тим,
осим на ше са го вор ни це, ту су и про -
фе со ри Ме ди цин ског фа кул те та у Бе -
о гра ду (ко ји је и но си лац овог ис тра -
жи ва ња), пси хи ја три ван ред ни про фе -
сор др Ми ли ца Пе јо вић Ми ло ван че -
вић и до цент др Оли ве ра Ву ко вић, као
и ван ред ни проф. др Зо ри ца Тер зић
Шу пић и аси стент Јо ва на То до ро вић,
ко је се ба ве јав ним здра вљем и со ци -
јал ном ме ди ци ном.

Ка да кра јем сеп тем бра струч ни са -
рад ни ци на те ре ну за вр ше свој део
по сла, ис тра жи вач ки тим че ка ве ли ки
по сао ана ли зе ре зул та та и за кљу чак
ко ли ко је пан де ми ја ути ца ла на мен -
тал но здра вље ста нов ни штва Ср би је.
Ме ђу тим, већ и са да пси хи ја три и пси -
хо ло зи у сво јим ор ди на ци ја ма уоча ва -
ју про ме не.

Про ла зне епи зо де
Про фе сор ка Ма рић Бо јо вић на во ди

да су се из дво ји ле две гру пе пси хич -
ких те шко ћа.

- Пр ва је уско ве за на за са му ин фек -
ци ју ви ру сом ко ро на. Про це њу је мо да
има из ме ђу 10 и 15 од сто па ци је на та
ко ји не по сред но на кон за ра жа ва ња
мо гу да до жи ве симп то ме ко ји ли че на

пси хо зу, али то на сре ћу ни су те шки
об ли ци по ре ме ћа ја (при мар не пси хо -
зе), већ крат ке пси хо тич не епи зо де се -
кун дар ног ти па. Реч је са мо о ка сним
по сле ди ца ма јед не вр сте ин фек ци је
мо зга или ре ак ци је на не до ста так ки -
се о ни ка, по ре ме ћај елек тро ли та и не -
ке ме ди ка мен те, и те епи зо де су про -
ла зне, да кле, успе шно се ле че - на во -
ди на ша са го вор ни ца.

У дру гој гру пи су се из дво ји ле осо бе
с анк си о зно-де пре сив ним ста њи ма,
по ре ме ћа јем спа ва ња и кон цен тра ци -

је као по сле ди цом чак и нај бла жих ви -
до ва ин фек ци је услед ко ви да 19.

Пси хи ја три ма се ја вља ју и осо бе ко -
је има ју спе ци фи чан симп том, а то је
осе ћај „ма гле“ у гла ви: оне се жа ле да
не мо гу ја сно да ми сле, да има ју про -
блем с па жњом, кон цен тра ци јом и
пам ће њем и да осе ћа ју да не мо гу ја -
сно да се вра те сво јим сва ко днев ним
ак тив но сти ма иако је бо лест у те лу
про шла.

О. П. 
Из вор: Ма га зин
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САВЕТИ ЛЕКАРА

КРИ ЗА И ШАН СА

- Ко вид 19 мо же мо да по сма тра мо и као
кри зу и као шан су. На рав но, не тре ба пре ви -
ше об ја шња ва ти за што је ко вид ве ли ко ис ку -
ше ње, кри за и за фи зич ко и за пси хич ко здра -
вље, али пан де ми ја је у жи во те не ких љу ди
до не ла и про ме не ко је ни су ну жно не га тив не.
На про тив, љу ди су по че ли ви ше вре ме на да
про во де са сво јим по ро ди ца ма не го што су
то чи ни ли ра ни је. Мно ги су схва ти ли да су пу -
то ва њи ма и су сре ти ма с љу ди ма на раз ли чи -
тим ску по ви ма при да ва ли ве ћи зна чај, да су
жи ве ли пре бр зо, не уду бљу ју ћи се у су штин -
ске ства ри. У до ба пан де ми је до би ли смо
при ли ку да те аспек те свог ра ни јег жи во та
кри тич ки са гле да мо и да мо жда сми сао тра -
жи мо у дру гим осо ба ма, ства ри ма, по ја ва ма.
Не ки љу ди су до би ли шан су да ра де од ку ће
иако ни ка да ни су ми сли ли да је то мо гу ће,

на шли су на чин да за ра ђу ју, да свој по сао ра де на дру га чи ји, мо жда и за ни -
мљи ви ји на чин -ука зу је проф. др Ма рић Бо јо вић.

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

Др На ђа Ма рић Бо јо вић
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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

Ми смо и даље други.
Први се само мењају.

Највећи колористи
нису надреалисти,
већ амбициозни вербалисти.

Боље је да живиш у 
неопеваном,
него у отпеваном времену.

Лидери свих земаља,
разиђите се!

Рендген нас је озрачио,
а демократија показала 
метастазе.

Ако Диогену пукне обруч на 
бурету,
сплавариће кривом Дрином.

Преко тога није могао да пређе.
Пренели су га.

Зоран Р. Ковачевић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХIХ. Број 208. МАЈ, 2021.

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Звонимир Пешић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ УРЕДНИК

Милен Чуљић

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

ДОПИСНИЦИ

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

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

УНОС ТЕКСТОВА
Редакција

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

ШТАМПА
Пан-пласт, Београд

Адреса, Београд, Браће Југовића 19

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

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

Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарад-

њи закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београ-

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

„Иванијум“), тел. 011/2644384 и

064/1735395; Клијенте прима: утор-

ком: од 17.00-19.00 часова;

За потребе војних пензионера  оба-

вљаће следеће правне послове: да-

ваће бесплатне правне савете и пру-

жаће све остале адвокатске услуге уз

накнаду по важећој адвокатској тари-

фи умањеној за 30 одсто (адвокат

Ивана Јовановић). 

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧАСТИ 

ЗА САХРАНЕ
У београдском гарнизону

заказивање почасне јединице ради
одавања почасти преминулим
старешинама може се обавити

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

у ванрадно време: 011/206-4569

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

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

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

- организација и заказивање термина
за сахрану или кремацију,

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

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

-Умањење укупних трошкова за
висину рефундације

- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.

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

Снимио:
Звонимир 
Пешић
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