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Т
а ман смо ми сли ли да смо се ис пе ли
на зе ле ну гра ну, кад оно, не ле зи вра -
же, бук ну ла је по све му су де ћи нај ве -

ћа свет ска кри за у по след њих не ко ли ко
де це ни ја. Укра јин ска до га ђа ња пре те сво -
јом на гла ше ном по губ но шћу. Из гле да да
ће се у бу дућ но сти мно ге ци ви ли за циј ске
вред но сти ме ри ти пре и по сле укра јин ске
кри зе. Док та мо ме ђу соб но ра ту ју два сло -
вен ска и пра во слав на на ро да, до тле За -
пад ко ји је и гур нуо Укра ји ну у аси ме трич -
ни рат екс пе ри мен ти ше у об ра чу ну са Ру -
си јом, јер не ре ал но про це њу је да је куц -
нуо час за ко нач но овла да ва ње пла не тар -
ном ку глом.

Јед но је си гур но: свет ска еко но ми ја тр -
пи огром не уда ре, а кри за ће по ка за ти сво -
је нај ру жни је ли це уко ли ко се пре ки ну ене -
р гет ски то ко ви из Ру си је пре ма зе мља ма
за пад не Евро пе. Ко рист ће из ву ћи свет ски
хе ге мо ни јер ће се на европ ско тр жи ште
пла си ра ти да ле ко ску пљи гас и наф та.
Ула зи се у сво је вр сну спи ра лу ди вља ња
це на, чи ме ће се убр за ти де вал ва ци ја, а и
дру ге еко ном ске ка те го ри је. То ће ути ца ти
на ни во про из вод ње, про ме та и укуп них
еко ном ских и дру штве них зби ва ња.

Свет је већ лан си рао оби ље ин фор ма -
ци ја о то ме да на ша пла не та не рас по ла -
же до вољ ним ко ли чи на ма жи вот них на -
мир ни ца. А то зна чи да ће у на ред ном пе -
ри о ду по ску пе ти хра на и да ће би ти све те -
же и те же снаб де ти се основ ним жи вот ним
по треп шти на ма. 

О
п шти трен до ви не ће ми мо и ћи Ср би ју.
Али за са да не ма раз ло га за пе си ми -
зам. Од де ве де се тих го ди на на о ва мо

на ша зе мља је про шла из ме ђу не ко ли ко
Сци ла и Ха риб ди, до ка зу ју ћи ви тал ност
на ро да и моћ од го ва ра ју ћих др жав них ме -
ра. На ша по љо при вре да, по себ но наш се -
љак, ко ји се ба ви ра тар ством и сто чар -
ством, све тле су тач ке на хо ри зон ту на ци -
о нал не еко но ми је. Др жа ва је за мр зла це -
не не ко ли ко ва жних жи вот них ар ти ка ла,
што пру жа из ве сну си гур ност и га ран ци ју
да се не ће до го ди ти чу да. Зна се да рас -
по ла же мо до вољ ним ко ли чи на ма хра не,
што ули ва спо кој у ста нов ни штву. До дат ну
рав но ду шност до не ла је др жа ва за бра ном
из во за од ре ђе них на мир ни ца. Би ће, да -
кле, хра не да се пре вла да ју мо гу ће те шко -
ће у снаб де ва њу ста нов ни штва. 

Н
а ши љу ди по сло вич но, по сле свих не -
да ћа ко је су нас до са да сна шле, бри -
ну због мо гућ но сти да ско че це не. У

том слу ча ју би им се сма њи ла ку пов на моћ
и сни зио стан дард. Нај си ро ма шни ји слој
ста нов ни штва, да кле пен зи о не ри, по но во
би се на шли у те шкој си ту а ци ји. Уко ли ко
се то до го ди, на по те зу би би ла др жа ва, на
ко јој би би ла оба ве за да до не кле ,,ис пе -
гла“ не га тив не ефек те и омо гу ћи пен зи о -
не ри ма да пре бро де не во ље.

У
не што по вољ ни јој си ту а ци ји ће се на -
ћи они пен зи о не ри ко ји ште де ћи ре -
дов но пла си ра ју нов ча на сред ства у

при ват не пен зи о не фон до ве. Али ни у њи -
ма не цве та ју ру же. На и ме, пре ма пре зен -
та ци ји про фе со ра Па вла Пе тр о ви ћа из
Фи скал ног са ве за Ср би је, на не дав но одр -
жа ном Ко па о ник би знис фо ру му, при ват ни
пен зи о ни фон до ви ни су оправ да ли ре -
форм ска оче ки ва ња. У том из ве шта ју је
из ме ђу оста лог за пи са но:

Т
о ком прет ход них 15 го ди на при ват ни
пен зиј ски фон до ви оства ри ли су ре ал -
не сто пе при но са од 2,2% го ди шње

али ни су оправ да ли ре форм ска оче ки ва -
ња. До са да шња ин ве сти ци о на по ли ти ка
ко ја се до ми нант но осла ња на др жав не
об ве зни це ни је у ста њу да ште ди ша ма
пру жи за до во ља ва ју ће сто пе при но са ко ји
су у 2020. и 2021. го ди ни би ли не га тив ни у
ре ал ном из но су (-0,3% и -6,1%). Упр кос из -
да шним и екс клу зив ним по ре ским олак ши -
ца ма, пен зиј ски фон до ви ни су ус пе ли да
се про би ју на тр жи шту ра да – ма ње од
10% рад ни ка има отво ре не ра чу не, док
све га 3% иоле ре дов но ште ди у пен зиј -
ским фон до ви ма. У овом ма те ри ја лу за
јав ну рас пра ву Фи скал ни са вет, на осно ву
ме ђу на род них ис ку ста ва, из ла же пре по ру -
ке за уна пре ђе ње по сто је ћег си сте ма и
мо гућ но сти за спро во ђе ње ко ре ни те си -
стем ске ре фор ме.

Д
р жа ве ула жу на по ре да сти му ли шу
до дат ну пен зиј ску штед њу. Као што је
по ме ну то, де мо граф ско ста ре ње про -

у зро ку је скром ни је из но се др жав них пен -
зи ја и ства ра по тре бу за до дат ном пен зиј -
ском штед њом. Ме ђу тим, иако по сто ји по -
тре ба и мо гућ ност (ба рем де ла) гра ђа на
да до дат но ште де за ста рост, у прак си се
то не де ша ва у до вољ ном оби му, пре све -
га услед не до вољ не фи нан сиј ске пи сме -
но сти и крат ко ви до сти гра ђа на - по је дин -
ци пре ви ше од ла жу да кре ну да ште де за
ста рост и на тај на чин до ла зе у си ту а ци ју
да ви ше не ма ју мо гућ но сти да уште де од -
го ва ра ју ћи из нос пен зиј ских сред ста ва.
Крат ко ви дост гра ђа на је за пра во би ла јед -
на од во ди ља за што су мно ге др жа ве по -
чет ком 20. ве ка уве ле за кон ски оба ве зне
на ци о нал не пен зиј ске си сте ме. Сти му ла -
ци ја до бр о вољ них при ват них пен зиј ских
фон до ва че сто је ор га ни зо ва на у ви ду по -
ре ских олак ши ца, та ко што су ини ци јал не
ме сеч не упла те у пен зиј ски фонд осло бо -
ђе не по ре за и до при но са, при но си фон да
се та ко ђе не опо ре зу ју, та ко да је са мо по -
след ња фа за по вла че ња уште ђе них сред -
ста ва на кон пен зи о ни са ња под ло жна опо -
ре зи ва њу (тзв. Exempt-Exempt-Tax мо дел).
И Ср би ја се 2005. го ди не опре де ли ла да
пен зиј ску штед њу сти му ли ше на овај на -
чин.“

П
ре ма пи са њу днев ног ли ста ,,По ли ти -
ка“ ве ли ке до та ци је за ис пла ту пен зи -
ја ко је су сво је вре ме но би ле и до 48

од сто из ре пу блич ке ка се из гле да да су по -
ста ле про шлост. Већ ду же вре ме нај ве ћи
део нов ца за ис пла ту пен зи ја до ти ра се
упра во из ка се пен зиј ског фон да од упла -
та до при но са, што је до дат но рас те ре ти ло
др жав на да ва ња. 

Т
o по твр ђу ју и по да ци Фон да за пен зиј -
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, пре ма
ко ји ма су укуп ни при хо ди и при ма ња

фон да за 2022. го ди ну пред ви ђе ни у из но -
су од 789,97 ми ли јар ди ди на ра. Оче ки ва -
ни при хо ди од до при но са су 662,4 ми ли -
јар де ди на ра, и уче ству ју у фи нан си ра њу
фон да са 83,9 од сто.

Ш
то се ти че до та ци ја и тран сфе ра из
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је на име не -
до ста ју ћих сред ста ва пла ни ра но je

125,48 ми ли јар ди ди на ра, што пред ста -
вља уче шће у укуп ним при хо ди ма од 15,9
про це на та. Исто вре ме но пла ни ра ни при -
хо ди фон да за ову го ди ну уве ћа ни су на
по зи ци ји из вор них при хо да, на осно ву до -
брих ре зул та та на пла те у 2021.

По зи ти ван тренд на пла те до при но са на -
ста вљен je и од по чет ка 2022. го ди не до
да нас и при хо ди од до при но са ви ши су за
1,8 ми ли јар ди ди на ра од пла ни ра них за
исти пе ри од, та ко да се, на осно ву ових по -
ка за те ља, мо же оче ки ва ти да ће се и у
2022. при хо ди оства ри ти на ви шем ни воу
од пла ни ра них.

П
ре ма по да ци ма Фон да ПИО за 2021.
го ди ну, број но вих ко ри сни ка пен зи ја
у ис пла ти био je 88.229, укуп но за све

ка те го ри је, док je еви ден ти ра но 120.000
трај них об у ста ва пен зи је, пo свим осно ва -
ма. Пре ма го ди шњим ста ти стич ким по да -
ци ма за 2019. еви ден ти ран је 84.691 но ви
ко ри сник и 91.550 трај них об у ста ва пo
свим осно ва ма, a 2020. je би ло 79.290 но -
вих ко ри сни ка пен зи је у ис пла ти и 95.301
трај на об у ста ва пен зи је.

Рас по ло жи ви по да ци ука зу ју да је на ста -
вљен тренд сма ње ња до та ци ја, као и
тран сфе ра из бу џе та Ср би је за ис пла ту
при на дле жно сти пен зи о не ри ма, ко ји са да
из но си 15,9 про це на та, а до пре не ко ли ко
го ди на кре тао се и до 48 од сто. 

И
да ље се про ду бљу је јаз из ме ђу пла та
и пен зи ја у Ср би ји. То се, очи глед но
је, мо же сма њи ти са мо из ме ном тзв.

швај цар ске фор му ле за ускла ђи ва ње пен -
зи ја. 

Ка кви да ни нас оче ку ју, то пре све га за -
ви си од раз во ја до га ђа ја на про сто ру Укра -
ји не и ме ра ко је бу ду пред у зи ма ле зе мље
За па да. У оче ки ва ну си ту а ци ју ва ља укал -
ку ли са ти и ко рек тив ко је ће Ср би ја као др -
жа ва уве сти ка ко би убла жи ла по сле ди це
не га тив них трен до ва.

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

ЧЕКАЈУЋИ БОЉЕ ДАНЕ
И поред апокалиптичких предвиђања злонамерних квазианалитичара који се пласирају у неким

светским медијима, аналитика хладне главе и узимање у обзир свих релевантних фактора, 
указују да се може очекивати да ће актуелне недаће бити значајно ублажене и да ће криза у нас

значајно бити редукована
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ДОГАЂАЈИ

Положени венци на споменик 
погинулим борцима 

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ

П
о во дом по чет ка агре си је НА ТО-а на СРЈ,
број не де ле га ци је су 24. мар та по ло жи ле
вен це на Спо ме ник по ги ну лим бор ци ма

125. мо то ри зо ва не бри га де, ко ја је то ком су ко -
ба на КиМ 1999. го ди не, би ла у са ста ву При -
штин ског кор пу са.

На кон по ла га ња вен ца пред сед ни ка Ре пу -
бли ке Ср би је Алек сан дра Ву чи ћа на Спо ме ник
у ка сар ни „Ра си на“ у Па ру нов цу, де ле га ци је
гра да и удру же ња ода ле су по част па лим хе -
ро ји ма.

Цве ће су по ло жи ли пред став ни ци Вој ске Ре -
пу бли ке Ср би је, Ра син ског управ ног окру га
(на чел ник Иван Ан ђе лић), Гра да Кру шев ца
(гра до на чел ник Ја сми на Па лу ро вић, пред сед -
ник Скуп шти не Пре драг Ву ки ће вић), ве те ра на
125. мо то ри зо ва не бри га де, Ор га ни за ци је ре -
зер вних вој них ста ре ши не, СУБ НОР-а, Рат них
вој них ин ва ли да, Удру же ња вој них пен зи о не -
ра, Ко ла срп ских се ста ра и дру ги. 

Чу ве на 125. бри га да фор ми ра на је 23. сеп -
тем бра 1981. го ди не у Ко сов ској Ми тро ви ци. У
ра ту на КиМ 1999. го ди не по ги ну ло је 94 при -
пад ни ка те је ди ни це: 9 офи ци ра и под о фи ци -
ра, 46 вој ни ка на од слу же њу вој ног ро ка, 11
при пад ни ка ре зер вног са ста ва и 28 до бро во -
ља ца. Та бри га да рас фор ми ра на је 2005. го -
ди не.

Крат ко под се ћа ње на исто ри јат и пут 125.
мо то ри зо ва не бри га де при сут ни ма је из ло жио
пу ков ник Ра де Рња ко вић, ко ман дант Гар ни зо -
на Кру ше вац.

Де ле га ци ју Удру же ња вој них пен зи о не ра
Кру ше вац пред во дио је пред сед ник Над зор ног
од бо ра Град ског од бо ра УВП Ђур ђе Рад ма но -
вац. А. Симоновски

П
ре 23 го ди не по че ло је бом бар -
до ва ње НА ТО-а, а се ћа ње на
стра да ле у тој агре си ји обе ле -

же но је по ла га њем ве на ца и при -
год ним ма ни фе ста ци ја ма ши ром
Ср би је. Пред сед ник Ре пу бли ке Ср -
би је Алек сан дар Ву чић је у Кру -
шев цу, уз при су ство нај ви шег др -
жав ног ру ко вод ства, от крио спо ме -
ник пот пу ков ни ку по ли ци је Вељ ку
Ра де но ви ћу, уче сни ку ра та. 

Спо ме ник пот пу ков ни ку Вељ ку
Ра де но ви ћу, пред вод ни ку По себ -
них је ди ни ца срп ске по ли ци је из
При зре на от кри ли су пред сед ник
Ре пу бли ке Алек сан дар Ву чић, на
чи ју је ини ци ја ти ву спо ме ник и по -
диг нут и син по ги ну лог хе ро ја Ву -
ка шин Ра де но вић. За хва љу ју ћи
сред стви ма при ја те ља гра да, ака -
дем ски ва јар То ма Ко ма ти на је из -
ра дио спо ме ник срп ском ју на ку и
во ђи осло бо ди лач ке бит ке за Ора -
хо вац 1998. го ди не. Ње го во хе рој -
ство опе ва но је у пе сми ауто ра Га -
ври ла Ку јун џи ћа, ко ју је из ве ла Па -
вли на Ра до ва но вић из Ора хов ца.

Спо ме ник слав ном „ђе не ра лу“,
ка ко су га че сто зва ли са бор ци и
по што ва о ци, по диг нут је на Баг да -
ли, бли зу по ро дич не ку ће хе ро ја
од бра не Ко со ва и Ме то хи је. На кон
це ре мо ни је от кри ва ња спо ме ни ка,
број ним при сут ним гра ђа ни ма Кру -
шев ца обра тио се пред сед ник Ре -
пу бли ке Ср би је Алек сан дар Ву чић.

„И као на род и као др жа ва, на ша
оба ве за је да не гу је мо се ћа ња на
ве ли ке љу де. По кој ни ђе не рал
Вељ ко је гра дио и бра нио и то та -
мо где је би ло нај те же. Суд би на је
хте ла да спо ме ник бу де на сто ти ну
ме та ра од до ма ње го ве про ди це.
Они ће га гле да ти, и ово је до каз да
се у Ср би ји не што про ме ни ло. Ср -
би ја је по че ла да пам ти, да се се -
ћа, Ср би ја ни ка да не ће за бо ра -
вља ти”.

Ка ко је ис та као, у пи та њу је ве -
ли кан, нај за слу жни ји за спа ша ва -

ње сто ти не ци ви ла.
,,Ње го ва ак ци ја у Ора хов цу, би -

ла је ма е страл на. То је би ло пи та -
ње ср ца, му др о сти, па ме ти и од го -
вор ног при сту па. Да нас се ис пра -
вља исто риј ска не прав да, пре ма
ђе не ра лу, Ср би ји и на ро ду. Ми се
да нас као зе мља на ла зи мо у јед ној
од нај те жих исто риј ских си ту а ци ја,
не зна мо шта до но си ноћ, дан…
Ми сва ка ко зна мо да на ша по ли ти -
ка мо ра да бу де по ли ти ка ми ра,
ста бил но сти и чу ва ња оно га што је
на ше. Ни смо тра жи ли ни шта осим
да бу де мо сво ји на сво ме. Има ће -
мо хра бро сти да са чу ва мо на ше,
да жи ви мо нор мал но, при стој но…
Да отво ри мо ауто-пут до Кру шев -
ца, да до че ка мо но ве фа бри ке, не
са мо ов де, већ и у окру гу. Де ца ко -
ја жи ве у Ра син ском окру гу, има ју
на ко га да се угле да ју и од ко га
уче”.

Пред сед ник је још јед ном до дао
да Ср би ја мо ра да оста не му дра,
па мет на и да не тре ба да се сти ди
да ка же да ће би ти још ја ча. Не да
би, ка ко је на гла сио, на па да ла, већ
да се бра ни, и чу ва све што има.

,,Не ка жи ви ђе не рал Ра де но вић,
не ка жи ви Кру ше вац, жи ве ла Ср -
би ја!” – за кљу чио је пред сед ник Ву -
чић.

Ина че, при пад ник МУП-а пот пу -
ков ник Вељ ко Ра де но вић пост хум -
но је од ли ко ван ове го ди не по во -
дом Да на др жав но сти.

Про грам је за вр шен му зич ком
ну ме ром „Ђе не ра ле Вељ ко“ у из -
во ђе њу ор ке стра и му зич ког про ду -
цен та Алек сан дра Со фр о ни је ви ћа.
Ре ци тал је из ве ла глу ми ца Ива на
Жи гон.

На кон це ре мо ни је на Баг да ли,
пред сед ник Ву чић је по ло жио ве -
нац на Спо ме ник по ги ну лим бор ци -
ма 125. мо то ри зо ва не бри га де у
ка сар ни „Ра си на” у Па ру нов цу.

Мр Алек сан дар Си мо нов ски 

Председник Aлександар Вучић 
открио споменик хероју Вељку Раденовићу

СРБИЈА ПАМТИ



ДОГАЂАЈИ

Раковица

ВЕНЦИ НА СТРАЖЕВИЦИ

Д
е ле га ци ја Оп штин ске ор га ни за ци је УВПС Ра ко ви це, по во дом по -
чет ка агре си је НА ТО-а на на шу зе мљу 1999. го ди не, по ло жи ла је
ве нац на Спо ме ник по стра да лим за став ни ци ма ко ји су по ло жи ли

жи во те при ли ком бом бар до ва ња вој ног објек та Стра же ви ца. У де ле -
га ци ји су би ли Вла дан Ма то вић, Си мо Стар че вић и Љу би ша Ђу ка но -
вић. 

Све ча но сти ода ва ња по ште по ги ну лим ста ре ши на ма на ше вој ске
при су ство вао је ве ли ки број гра ђа на, а вен це и цве ће по ло жи ли су
пред став ни ци мно го број них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја, ме ђу ко ји ма
су би ли при пад ни ци Вој ске Ср би је, Удру же ња по ро ди ца па лих бо ра -
ца, СУБ НОР-а и дру гих.                                                                   С. С.

Г
рад ски од бор УВП Кру ше вац
од лу чио је да ове го ди не обе ле -
жа ва ње 8. мар та за при пад ни -

це леп шег по ла – по ро дич не пен -
зи о не ре, због ко ви да 19 бу де дру -
га чи је. На и ме, до не та је од лу ка да
се свим при пад ни ца ма леп шег по -
ла Ра син ског окру га, уме сто ка ран -
фи ла по ша ље че стит ка , са нај -
леп шим же ља ма за до бро здра -
вље, лич ну и по ро дич ну сре ћу. 

При пад ни ца ма леп шег по ла у
Гар ни зон ској ам бу лан ти и бла гај -
ни ци ГрОд УВП Кру ше вац уру че -
ни су ка ран фи ли.

На овај на чин, очу ва на је тра -
ди ци ја, обе ле жен је пра зник, а
при пад ни ца ма леп шег по ла упу -
ће не су по ру ке да им сва ки дан
бу де пун па жње, по што ва ња и
љу ба ви.       Мр А. Си мо нов ски

Речни монитор „Сава“ 
од 1. априла поново

отворен за посетиоце

РАРИТЕТ ПРЕД
ОЧИМА ЈАВНОСТИ

К
ул тур но до бро Ре пу бли ке Ср би је и
екс по нат Вој ног му зе ја, реч ни мо ни -
тор „Са ва“ ко ји је уси дрен из ме ђу

Бран ко вог мо ста и Сав ског при ста ни -
шта, од 1. апри ла 2022. го ди не би ће по -
но во отво рен за по се ти о це по сле зим -
ске па у зе.

Је ди ни пре о ста ли брод из гру пе реч -
них мо ни то ра са ко јих је из вр шен пр ви
ар ти ље риј ски удар у Пр вом свет ском
ра ту и је дан је од укуп но 10 пло ви ла тог
ти па на све ту, не ка да шњи „Бо др ог“, а
са да „Са ва“ ре ста у ри ран је и све ча но
отво рен 1. но вем бра 2021. го ди не по -
во дом обе ле жа ва ња Да на осло бо ђе ња
Бе о гра да.

За ин те ре со ва ни по се ти о ци има ће
при ли ку да оби ђу реч ни мо ни тор „Са -
ва“ рад ним да ни ма, из у зев по не дељ ка,
од 10 до 17 са ти, су бо том од 10 до 18
ча со ва и не де љом од 10 до 14 са ти.
Груп ни оби ла сци тре ба да бу ду на ја -

вље ни нај ма ње три да на уна пред.
Улаз се на пла ћу је, а ви ше ин фор ма -

ци ја о рад ном вре ме ну и ор га ни за ци ји
груп них по се та уз струч но во ђе ње, мо -
гу се до би ти по зи вом Вој ном му зе ју на
број 011/3201-590.

Обележавање агресије НАТО-а 
на СРЈ

ОДАТА ПОШТА 
НЕВИНИМ ЖРТВАМА

Д
у шан Ста јић из Зе мун По ља код Бе о гра да, от-
ац пр ве жр тве НА ТО зли ко ва ца и ове го ди не
са род би ном до шао је у Да ни лов град да по -

ло жи ви је нац на спо ме ник си ну је дин цу Са ши и
ње го вим дру го ви ма ко ји су у цви је ту мла до сти
стра да ли у од бра ни до мо ви не.

Ста ји ће је до че као пу ков ник у пен зи ји Жељ ко
Же га рац и по вео их у ка сар ну „Ми ло ван Ша ра но -
вић“ да по ло же ви је нац. Би ло је до сто јан стве но и
ту жно. По ла га њу ви јен ца при су ство ва ло је и не -
ко ли ко стар је ши на. 

По ро ди цу Ста јић при мио је пред сјед ник Удру -
же ња вој них пен зи о не ра Жељ ко Ву кић са стар је -
ши на ма рат не је ди ни це у ко јој је Са ша слу жио вој -
ни рок.

Ра ди во је Здрав ко вић, по моћ ник ко ман дан та за
мо рал у тој је ди ни ци, про чи тао је и оцу по ги ну лог
вој ни ка по кло нио пје сму на пи са ну о вој ни ку Са -
ши. 

Ду шан Ста јић је за хва лио на до че ку и па жњи ко -
ју су му пру жи ли Да ни лов гра ђа ни, а по себ но стар -
је ши не ар ти ље риј ске бри га де. Он је по кло нио фо -
то гра фи ју Са ше са по свје том, ко ја ће би ти стал но
из ло же на у про сто ри ја ма Удру же ња.                 Р. З

5Војни ветеран МАРТ 2022.

Обележавање Дана жена у Крушевцу

ЧЕСТИТКА НА ДАР
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Додела социјалне 
и хуманитарне помоћи 

у фебруару 

ОБРАДОВАНО 
26 ПОРОДИЦА

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 1. мар та 2022. го ди не,
раз мо трио зах те ве до ста вље не у фе бру а ру
2022. 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 За је чар МД: 45.000,00 – по чла ну
5.093,00 ди на ра;
ОпОр Ћу при ја ГЗ: 32.000,00 – по чла ну
16.359,93 ди на ра;
ОпОр Зе мун ГД: 36.000,00 – по чла ну
11.628,46 ди на ра;
ОпОр Кра ље во ПР: 45.000,00 – по чла ну
7.008,29 ди на ра;
ОпОр Ча чак ПВ: 32.000,00 – по чла ну
11.544,15 ди на ра;
ОпОр Сме де рев ска Па лан ка ПЗ: 32.000,00
– по чла ну  16.5,27 ди на ра;
ОпОр Но ви Сад РЖ: 28.000,00 – по чла ну
5.093,00 ди на ра;
ОпОр Пан че во СД: 32.000,00 – по чла ну
10.483,48 ди на ра;
ОпОр Зе мун МЗ: 32.000,00 – по чла ну
6.67042 ди на ра;
ОпОр Обре но вац ММ: 32.000,00 – по чла ну
9.350,10 ди на ра;
ОпОр Но ви Сад ВЗ: 32.000,00 – по чла ну
13.715,19 ди на ра;
ОпОр Во ждо вац МТ: 32.000,00 – по чла ну
16.956,56 ди на ра;
ОпОр Во ждо вац ВС: 32.000,00 – по чла ну
13.675,65 ди на ра;
ОпОр Су бо ти ца ВС: 32.000,00 – по чла ну
8.85,09 ди на ра;
ОпОр Пи рот ТЉ: 32.000,00 – по чла ну
15.697,49 ди на ра;
ОпОр Па ли лу ла РР: 32.000,00 – по чла ну
9.069,24 ди на ра;

Б) Здрав стве но збри ња ва ње
На осно ву чла на 5.а у ве зи са чла ном 4.
став 1. тач ка 2. и чла на 3. став 2. Пра вил -
ни ка, без огра ни че ња по из др жа ва ном чла -
ну.
ОпОр Сме де рев ска Па лан ка ЈМ: 15.000,00
ОпОр Кра ље во ИД: 20.000,00 –
ОпОр Ћу при ја НС: 30.000,00 –
ОпОр Ниш МС: 15.000,00 –
ОпОр Срем ска Ми тро ви ца ДЉ: 25.000,00 –
ОпОр Су бо ти ца ЖГ: 25.000,00 –
ОпОр Па ли лу ла УЗ: 25.000,00 –
ОпОр Зе мун ЂМ: 25.000,00 –
ОпОр Ниш МБ: 25.000,00 –
ОпОр Ћу при ја СХ: 15.000,00 –

Нов ча на сред ства су упла ће на на те ку ће
ра чу не до 7. мар та 2022. го ди не. Зах те ви
ко ји бу ду до ста вље ни од 1. мар та до 31.
мар та 2022. го ди не би ће ре ша ва ни по чет -
ком апри ла 2022. го ди не.

Из вр шни од бор

Годишња Скупштина 
војних пензионера Подгорице

КРЕЋУ АКТИВНОСТИ

З
бог при др жа ва ња мје ра за шти те од ко ро не ви ру са, на кон дви је го ди -
не, одр жа на је сјед ни ца го ди шње Скуп шти не Град ске ор га ни за ци је
УВП Под го ри ца. Ску пом је пред сје да вао пред сјед ник Па вле Бан до -

вић, ко ји је по здра вио при сут не, по себ но пред сјед ни ка УВП Жељ ка Ву -
ки ћа и пред сјед ни ка скуп шти не Кле па Екре ма. 

Дво го ди шњи из вје ша тај о ра ду под нио је пред сјед ник Бан до вић и ре -
као да су ре а ли за ци ју про грам ских за да та ка оме та ле мје ре за шти те од
ко ро не, али је про на ла жен на чин да се ра ди: пи са не су ин фор ма ци је,
во ђе не пре пи ске, оба вља ни те ле фон ски раз го во ри и до го во ри, пру жа не
су јед нок тат не нов ча не по мо ћи, али су пен зи о не ри би ли ус кра ће ни за
из ле те, спорт ске су сре те, дру гар ске ве че ри, и ме ђу соб не оби ла ске. 

Око 250 вој них пен зи о не ра је и да ље без ста на. Рје ша ва ње стам бе ног
пи та ња је у над ле жно сти Ми ни стар ства од бра не. 

Де ле га ти су упо зна ти са ак том за ко ри шће ње од ма ра ли штва у Ул ци -
њу и Жа бља ку. Град ски од бор је у оба ве зи да пред ло ге за ко ри шће ње
пра во вре ме но до ста ви Управ ном од бо ру. Ове го ди не ће се на ста ви ће
са ор га ни за ци јом из ле та, дру же ња, на сту па на спорт ским су сре ти ма ве -
те ра на Цр не Го ре, и ор га ни за ци јом дру гар ских ве че ри.

До са да шњем се кре та ру Ра ди во ју Здрав ко ви ћу и бла гај ни ку Ан ту Бај -
зе ку упри ли чен је ис пра ћај. У при год ном го во ру пред сјед ник Ву кић је ре -
као да они то за слу жу ју. Здрав ко вић је је дан од осни ва ча Удру же ња, пр -
ви пот пред сјед ник и 22 го ди не је се кре тар. Све по сло ве је од го вор но за -
вр ша вао. Ра до сав Пе шић до да де да је Здрав ко вић пра ви ху ма ни ста,
сва ко ме је по ма гао, пи сао члан ке за штам пу, пред ста вљао удру же ње на
ме ђу на род ним кон фе рен циј ма вој них пен зи о не ра у Бе о гра ду, Аста ни,
Па ри зу, Бра ти сла ви и Со фи ји.

На кра ју, у знак за хвал но сти, пред сјед ник Ву кић је Здрав ко ви ћу и Бај -
зе ку уру чио при год не по кло не са по све том у знак за хвал но сти за све
што су ура ди ли за Удру же ње вој них пен зи о не ра.                              Р. З

Из рада УВПС 
Црне Горе

ДАН ПРЕПУН 
ЉУБАВИ

П
о во дом Да на Же на, Удру же ње
вој них пен зи о не ра Под го ри ца
за сво је жи вот не са пут ни це

ор га ни зо вао је при јем у ре сто ра ну
„Кри стал“. На ула зу у ре сто ран ор -
га ни за тор је до че ки вао го шће, че -
сти та им пра зник и уру чио по ка -
ран фил. 

Свје ча ност је от по че ла обра ћа -
њем пред сјед ни ка Удру же ња
Жељ ка Ву ки ћа. Он се обра тио да -
ма ма, че сти тао им пра зник и по же -
лио до бро дру же ње, а за тим за -
хва лио за ода ност, ис кре ну бри гу
и љу бав пре ма брач ним дру го ви -
ма и по ро ди ца ма. На гла сио је да
су би ле вје р ни са пут ни ци у ми ру и

ра ту и под но си ле све иза зо ве на -
пор ног вој нич ког жи во та, слу жбу -
ју ћи у број ним гар ни зо ни ма ши ром
Ју го сла ви је.

,,Бри ну ле сте о до му и од го ју
дје це док смо ми би ли на шко ло -
ва њу, вје жба ма, ми си ја ма ми ра и
ра ту. Хва ла вам за сву љу бав ко ју
сте по кло ни ле на ма и на шој дје -
ци“, за кљу чио је Ву кић. 

Дру же ње је на ста вље но уз раз -
го во ре, до бру ча ши цу, раз дра га ну
му зи ку вој них ве те ра на, а ори ла
се и пје сма да раз га ли сва ку ду шу.

И док се при пре мао све ча ни ру -
чак го шћа ма су до ди је ље ни
скром ни по кло ни, а хар мо ни ка ши -
ма збо р ник вој них пен зи о не ра „
Тра го ви тре ћег до ба“ 

По во дом 8.мар та ор га ни зо ва на
је по сје та ста ри јим и бо ле сним
пен зи о нер ка ма и уру чен ка ран -
фил пун љу ба ви. По сје ће не ка жу
да им ова па жња пу но зна чи. 

Р. З.



У
пра во je ис те кла пр ва го ди на Де -
це ни је здра вог ста ре ња, ка ко су
Ује ди ње не на ци је спе ци јал ном

ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не на -
зва ле те ку ћу, тре ћу де ка ду овог ве ка,
с ци љем да се чо ве чан ство што ви ше
при бли жи ци ље ви ма и иде а лу „одр жи -
вог раз во ја“, што под ра зу ме ва ан га жо -
ва ње не са мо вла да, већ и ор га ни за -
ци ја ци вил ног дру штва, ме ђу на род них
аген ци ја, на у ке, ме ди ја и при ват ног
сек то ра да се ство ре усло ви за бо љи
жи вот ста ри јих љу ди, њи хо вих по ро -
ди ца и за јед ни ца у ко ји ма жи ве.

Упр кос мно штву де фи ни ци ја де мо -
граф ске ка те го ри је „ста ри јих“ - сва ка
гра ни ца ко ја „се ни о ре“ де ли од оних
ко ји то још ни су je исто вре ме но и при -
хва тљи ва и ни је - не спор не су чи ње -
ни це да je да нас ви ше од ми ли јар ду
љу ди ста ри је од 60 го ди на и да ће их
на сре ди ни овог ве ка, до 2050. би ти
ви ше од две ми ли јар де.

To je ре зул тат на прет ка ме ди ци не,
али и гло бал ног бла го ста ња, јер се,
упр кос дра стич ним еко ном ским не јед -
на ко сти ма оче ки ва ни жи вот ни век
про ду жа ва у свим ре ги о ни ма све та.
Гло бал но ста ре ње ста нов ни штва већ
се сма тра „нај зна чај ни јом со ци јал ном
тран сфор ма ци јом 21. ве ка“, ко ја ће
ути ца ти на све де ло ве дру штва, на по -
ро ди це као њи хо ве основ не ће ли је и
на ме ђу ге не ра циј ске од но се.

Је дан од ва жних еле ме на та ко ји je
овим по во дом у стал ном фо ку су је су
пен зиј ски си сте ми, њи хо ва еко ном ска
аде кват ност и, кад je реч о др жа ва ма,
фи скал на одр жи вост. Kao ре зул тат
но вих де мо граф ских ре ал но сти, го то -
во уни вер зал но се по ме ра гра ни ца за
пен зи о ни са ње ко ја се по ла ко, али пo
све му су де ћи не из бе жно, при бли жа ва
ме ђа шу од 70 го ди на.

Но ва прак са
С тим у ве зи све ве ћу па жњу при -

вла чи и но ви тренд на гло бал ном тр -
жи шту ра да: да све ви ше љу ди кад им
ис тек не рад ни век на ста вља да бу де
рад но ак тив но, би ло на ме сти ма на
ко ји ма су би ли у мо мен ту пен зи о ни са -
ња - на ста вља ју да кле да ра де оно
што нај бо ље зна ју - или на ла зе не ко
дру го за ни ма ње ко је je у скла ду са њи -
хо вим скло но сти ма и спо соб но сти ма.

Јед на сту ди ја Хар вард уни вер зи те -
та о овом фе но ме ну, чи ји су на ла зи
обе ло да ње ни про шлог мар та, по чет ке
овог трен да сме шта у по след њу де це -
ни ју про шлог ве ка, ка да ду жи жи вот ни
век по ста је не са мо ста ти стич ка, не го
и бит на жи вот на чи ње ни ца.„Ако оче -
ку је те да жи ви те ви ше од 80 го ди на,
он да je при род но да бу де те рад но ак -
тив ни у сво јим ше зде се тим и се дам -
де се тим“, из ја ви ла je Ни кол Ма е ста,

про фе сор ка са Ме ди цин ског фа кул те -
та Хар вар да, је дан од ор га ни за то ра
по ме ну тог ис тра жи ва ња.

Пре ма ње ном об ја шње њу, оста нак
на по слу у све по зни јем до бу по спе -
шу је и чи ње ни ца да je ве ћи на по сло -
ва да нас ма ње фи зич ке a ви ше ум не
при ро де, што je, без сум ње, ре зул тат
и фак та да рад ни ам би јент са да де -
фи ни шу про из во ди ин фор ма тич ке
ере. Оно што je та ко ђе на лаз из ис тра -
жи ва ња је сте и да обра зо ва ни ји оста -
ју ду же рад но ак тив ни од оних „са ма -
ње шко ле“.

Пре ма про јек ци ја ма Аме рич ког би -
роа за рад ну ста ти сти ку за 2024. го ди -
ну, 36 од сто оних у до бу из ме ђу 65 и
69 би ће још рад но ак тив но. По ре ђе ња
ра ди, овај број je 1994. био не што ма -
њи од 22 про цен та.

Оно на шта се у хар вард ској сту ди ји
по себ но ука зу је су„рас ту ћи до ка зи“да
рад и по сле 65. по ред до дат них при -
хо да, обез бе ђу је бо ље здра вље - и
ду жи жи вот.

Шта ка жу ис тра жи ва ња
To по твр ђу је и по себ но ис тра жи ва -

ње бри тан ског Жур на ла за епи де ми о -
ло ги ју и јав но здра вље на узор ку од
3.000 љу ди, спро ве де но 2016, пo ко -
ме про ду же ни рад од нај ма ње јед не
го ди не по сле фор мал ног окон ча ња
рад ног ве ка за 9-11 од сто сма њу је ри -
зик од смр ти то ком 18 го ди на ко ли ко
je пра ће но здрав стве но ста ње уче сни -
ка овог на уч ног про јек та. Здра вље по -

сле  ро ка за пен зи о ни са ње би ло je
пред мет још обим ни је сту ди је аме рич -
ких Цен та ра за кон тро лу и пре вен ци ју
бо ле сти (ЦДЦ), у ко јој je то ком 15 го -
ди на пра ће но и ана ли зи ра но здрав -
стве но ста ње 83.000 осо ба ста ри јих
од 65 го ди на. Упо ре ђи ва ње оних ко ји
су пен зи о ни са ње схва ти ли као пре кид
свих рад них ак тив но сти и оних ко ји су
на ста ви ли да ра де по ка за ло je да су
ови дру ги има ли упо ла ма ње здрав -
стве них про бле ма, по пут кан це ра или
ср ча них ком пли ка ци ја.

На рав но, ово се не од но си на оне
чи је je рад но ме сто и ње го во окру же -
ње ге не ра тор стре са или зах те ва ве -
ли ке фи зич ке на по ре.

Укуп но, бо љем здра вљу по сле пре -
стан ка рад ног ве ка до при но си и мен -
тал на сти му ла ци ја ко ју до но си ре ша -
ва ње не ких про бле ма, за тим со ци јал -
но ан га жо ва ње и фи зич ке ак тив но сти,
na ма кар то би ле и са мо ла га не шет -
ње.

Због све га то га,„хит“тренд на тр жи -
шту ра да, бар ка да je реч о нај ве ћој
еко но ми ји све та, аме рич кој, је су му -
шкар ци и же не ко ји не са мо да ра де
тек по не ку го ди ну по сле сти ца ња
усло ва за од ла зак у пен зи ју, већ оста -
ју ан га жо ва ни и у по од ма клим се дам -
де се тим, a све че шће и у осам де се -
тим.

Оста ти ак ти ван пo то ме je нај бо ља
пи лу ла за ду го веч ност.

М. Бе кин
Из вор. Глас оси гу ра ни ка
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Све ве ћи број љу ди по сле пен зи о ни са ња на ста вља да ра ди

Трендови на тржишту рада

ПРОДУКТИВНЕ 
ОСАМДЕСЕТЕ
Бити запослен и кад престане званични радни век 
није добро само за кућни буџет - него и за здравље



Д
у го веч ност je бож ји дар, али то
вре ди под усло вом да ква ли тет
жи во та омо гу ћа ва да ужи ва те у

сво јим го ди на ма ра до ис ти че, са ауто -
ри те том по зна ва о ца, Ева Пи е вен та из
ор га ни за ци је СИ ТРА, Фин ског фон да
за ино ва ци је, где се ба ви пи та њи ма
уна пре ђе ња бри ге о ста ри ји ма.

Фин ска je зе мља раз ви је на и бо га -
та, оче ки ва ни жи вот ни век ње них гра -
ђа на je 84 го ди не, али по да так да бли -
зу тре ћи не по пу ла ци је чи не ста ри ји од
60 го ди на сиг на ли зи ра да ће у бли ској
бу дућ но сти тро шко ви за по тре бе тог
де ла ста нов ни штва по ста ти озби љан
иза зов за бу џет.

Упра во пре не ко ли ко не де ља, на на -
ја ву евен ту ал них сма њи ва ња да ва ња,
у Пар ла мен ту се ди гла бу ра, опо зи ци -
ја je ре а го ва ла ин си сти ра њем да су
стан дар ди већ опа ли и да се о ста ри -
ји ма не во ди ра чу на, у ка па ци те ту и на
ни воу ка ко гра ђа ни оче ку ју да то бу де
у да на шњој Фин ској.

Aкo то са да још ни је слу чај, ма ка ко
опо зи ци ја би ла оштра у кри ти ци (до -
вољ но je спо ме ну ти на ци о нал не пен -
зи је и со ци јал но оси гу ра ње ши ро ког
спек тра), Ева Пи е вен та упо зо ра ва да
ће до 2030. оп слу жи ва ње по тре ба ста -
ри јих у скла ду са до са да шњим мо де -
лом збри ња ва ња у до мо ви ма, пре ва -
зи ћи мо гућ но сти при вре де и да je нео -
п ход но да се хит но из на ђу на чи ни за
ефи ка сно пру жа ње по мо ћи и услу га
ко ри сни ци ма ко ји оста ју у сво јим ку ћа -
ма.

За пра во, ис ку ства и ан ке те, не са мо
у Фин ској већ ге не рал но, по ка зу ју да
ста ри ји љу ди пo пра ви лу же ле да
оста ну та мо где су и жи ве ли, у по зна -
том и при сном ам би јен ту. Не вољ но
од ла зе у ин сти ту ци о нал ни сме штај ко -

ји се углав ном сма тра, на жа лост, по -
след њом жи вот ном ста ни цом.

Као код сво је ку ће
Не мо ра увек та ко да бу де. За ни -

мљив je мо дел су жи во та ко ји Фин ци
по чи њу да при ме њу ју, a осми сли ли су
га Шве ђа ни још осам де се тих го ди на.
To je ме сто где љу ди жи ве као код сво -
је ку ће са мо што ни су са ми. A и то je
ствар из бо ра. За сад по сто је два стам -
бе на ком плек са тог ти па на ме ње на
љу ди ма сред ње и ста ри је до би, пр ви
на обо ду Хел син ки ја (по диг нут 2006) и
дру ги (2015) у са мом гра ду, у ста рој
лу ци. У Швед ској je је дан, у Сток хол -
му, по диг нут још 1987.

Ка ко пи ше у лич ној кар ти ових обје -
ка та, на зва них и „са мо у слу жним“ јер
ста на ри са ми во де бри гу о све му, на
ба зи за јед ни штва и по де ле ду жно сти,
под сти цај за ова кав по ду хват у Фин -
ској да ле су же не. Фин ци су, об ја шња -
ва се, на ци ја ко ја по сле Ја па на ца ста -
ри нај бр же у све ту, али у не ка дру га
вре ме на, све до сре ди не де ве де се -
тих, про блем je био ма ње ви дљив, јер
je дру штво би ло из да шни је у ме ра ма
со ци јал не за шти те и ста ра ња. Он да
су се ства ри про ме ни ле, услед еко -
ном ске де пре си је мно ги ви до ви по мо -
ћи су ус кра ће ни, a до дат ни те рет бри -
ге о вре ме шним бли жњи ма пао je на
по ро ди це. Нај ви ше на же не.

Су о че не са про бле мом под сво јим
кро вом, али и у окру же њу, не ко ли ци -
на њих осно ва ла je 2000. го ди не Удру -
же ње ак тив них се ни о ра с ци љем про -
мо ви са ња кон цеп та за јед нич ког ста -
но ва ња (сва ка ко не у зна че њу ак ту ел -
ном код нас по сле ра та - јед на по ро -
ди ца, јед на со ба), у из ве сном сми слу

као об лик мо дер не ко му не, a пo узо ру
на по сто је ћи швед ски мо дел.

Иде ја je на и шла на до бар од зив и
про бу ди ла ен ту зи ја зам за но ва кре а -
тив на тра га ња. Ма да, су штин ски кон -
цепт је исти. Слич на су и ар хи тек тон -
ска ре ше ња. Објек те у Хел син ки ју
про јек то вао je исти тим, са мо што je
ова но ви ја гра ђе ви на, по зна та пo име -
ну Ко ти са та ма, не што ве ћа. Има де -
вет спра то ва са 63 ста на раз ли чи тих
ве ли чи на, за јед нич ку ку хи њу, тр пе за -
ри ју, би бли о те ку, про стор за ре кре а ци -
ју, две са у не, још не ко ли ко пра те ћих
про сто ри ја и ве ли ку кров ну те ра су за
ужи ва ње.

Ку ва ју за јед но
У при зе мљу je оста ва са би ци кле,

јер су Фин ци, не за ви сно од го ди на,
спорт ски ак тив ни, по го то во ка да je реч
о „би ци кли ра њу“ и ски ја њу. Кад je већ
о го ди на ма реч, про сеч на ста рост у
Ко ти са та ми je 67 го ди на, a ра спон од
54 до 80, док је ста ро сни ми ни мум за
„ула зни цу“ 48 го ди на.

„То ни је кла сич ни дом за ста ре“, об -
ја шња ва је дан ста нар, чи ји опис чи та -
мо у про прат ном тек сту на сај ту.
„Осим што во ди мо бри гу о сво јим ста -
но ви ма, има мо де жур ства за чи шће -
ње за јед нич ких про сто ри ја и оба вља -
ње дру гих по сло ва. За јед но ку ва мо и
за јед но обе ду је мо. Та кав стил жи во та
од го ва ра љу ди ма ко ји же ле да има ју
кон тро лу над сво јим жи во том, али и
да ужи ва ју у за јед ни штву и ак тив но -
сти ма са сво јим су се ди ма.“

Дру ги ка же: „Див но je при дру жи ти се
већ фор ми ра ној за јед ни ци, као ве ли -
кој по ро ди ци, где мо жеш да бу деш
сам са со бом кад хо ћеш, a та ко ђе увек
имаш љу де око се бе... Не бих же лео
да бу дем де ци на те ре ту. И они су
срећ ни због ме не што сам на шао та -
кав дом.“

Из све га што je на бро ја но, a мно го
то га je и пре ско че но, ла ко je за кљу чи -
ти да ово ни је јеф тин жи вот ни про је -
кат. У то je уло же но мно го нов ца. Ко -
ти са та ма je у вла сни штву при ват не
кор по ра ци је, чи ји ак ци о на ри чи не ве -
ћи ну чла но ва за јед ни це ста на ра (за
раз ли ку од швед ског при ме ра где je
згра ду по ди гла оп штин ска стам бе на
фир ма, и да ље је по се ду је и да је у на -
јам).

С тим на уму, не ком ко ово чи та мо -
же се учи ни ти да je то при ча с дру ге
пла не те. Те шко при мен љи ва и по но -
вљи ва у не ким скром ни јим усло ви ма.
Али, ни је та ко.

Основ ну вред ност пред ста вља оно
што не ма це ну. Без са у на, ску пих ре -
кви зи та, сва ко ја ких по ма га ла ко ја чи -
не дан лак шим и ис пу ње ни јим. Ипак,
би ти део за јед ни це, жи ве ти у бли ском
кон так ту с дру гим љу ди ма, уза јам но
се по ма га ти, де ли ти за јед но вре ме и
про стор је сте оно што да је сми сао жи -
во ту. И то упра во они ма ко ји у сво јим
по зним го ди на ма ми сле да ни шта ви -
ше не ма сми сла.

Д. Дра гић
Из вор: Глас оси гу ра ни ка
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Северњачки модел 
суживота у старијем добу

ДОМ КАО ВЕЛИКА 
ПОРОДИЦА

Становање под истим кровом, где свако има право 
на приватност, али и обавезу да својим радом 

допринесе функционисању заједнице

Ви ше и 
дру га чи је од
кла сич ног до ма:
ком плекс 
Ко ти са та ма у
Хел син ки ју



Ж
и вот је пе ри од ка да љу ди ства ра ју,
ка да чи не ве ли ка де ла и ка да да ју
лич ни до при нос оп ште дру штве ном

на прет ку. Жи вот је ве ли ка бор ба са мно -
гим не да ћа ма у по ро ди ци, не по сред ном
окру же њу и мно го ши ре. Пот крај про фе си -
о нал не и жи вот не ка ри је ре сва ко са со бом
рас кр сти шта је учи нио, а у ко јим обла сти -
ма ни је оства рио пла но ве.  

За про фе си ју офи ци ра се обич но ка же
да је жи вот са де вет ко ра. У ми ру, а на ро -
чи то у ра то ви ма, ко ји нас не ште де ни ти
нас за о би ла зе, оба ве зе ши ба ју вој не ста -
ре ши не, не оста вља ју ћи им мно го про сто -
ра за при ват ни жи вот. То су ујед но и те шки
пси хо фи зич ки на по ри, ко ји оста вља ју ду -
бок траг на здра вље под о фи ци ра и офи -
ци ра. За уз ви ше ни по зив вој ног ста ре ши -
не би ра ју се бес пре кор но здра ви љу ди, ко -
ји се од ли ку ју и по нат про сеч ним мо гућ но -
сти ма. Сло бо дар ска Ср би ја је од у век има -
ла из у зет не ка др о ве у обла сти од бра не.
Мно ги су се, у по след њим ра то ви ма, ју на -
штвом ис ка за ли.

Све је не ка ко нор мал но док су про фе си -
о нал не ста ре ши не ак тив не, па и углав ном
то ком пен зи о нер ских да на. Али ка да им се
жи вот уга си, као да из о ста не од ре ђе но
дру штве но при зна ње ко је се огле да у ука -
зи ва њу по ча сти да бу ду са хра ње ни у Але -
ји ве ли ка на или Але ји за слу жних гра ђа на
на бе о град ском Но вом гро бљу. По след -
њих го ди на пре ми ну ло је не ко ли ко бив ших
ми ни ста ра од бра не, на чел ни ка Ге не рал -
шта ба или за ме ни ка на чел ни ка Ге не рал -
шта ба. Ни је дан од њих ни је са хра њен у
јед ној од две пре сти жне але је. За што је то
та ко, од го вор тре ба по тра жи ти код над ле -
жних ин сти ту ци ја.

На не ко ли ко де се ти на ари, уну тар зи ди -
на бе о град ског Но вог гро бља, у две але је,
веч ни сан сне ва ју јед ни до дру гих - Јо ван
Цви јић и Или ја Ми ло са вље вић Ко ла рац,
Па ја Јо ва но вић и Иво Ан дрић, Дра ган Ни -
ко лић и Ми ле на Дра вић и мно ги дру ги
умет ни ци, на уч ни ци и књи жев ни ци.

У јав но сти че сто до ла зи до за бу не око
ста ри је - Але је ве ли ка на и мла ђе - за слу -
жних гра ђа на, јер су на обе пар це ле са хра -
ње не по зна те лич но сти срп ског и ју го сло -
вен ског дру штва. Ме ђу тим, Але је се раз -
ли ку ју, што их чи ни, сма тра ју мно ги, је дин -
стве ним.

„На ста ле су у дру га чи јим дру штве ним
окол но сти ма - у Але ји ве ли ка на је ак це нат
на по ро ди ци и на след ни ци ма, док се код
Але је за слу жних гра ђа на лич ност из два ја
из дру штва као је дин ка и не са хра њу је са
чла но ви ма по ро ди це“, об ја шња ва за ББЦ
на срп ском Ви о ле та Обре но вић, исто ри -
чар ка умет но сти пред у зе ћа По греб не
услу ге.

Обре но вић сма тра да Але ја ве ли ка на,
из гра ђе на 1920-их, ба шти ни тра ди ци ју 19.
и 20. ве ка, те да по ред до при но са дру штву
са хра ње них лич но сти, пре по зна је и зна чај
ње го вих по то ма ка.

„То је би ла пр во бит на иде ја ка да се це -
ни ла по ро ди ца као је ди ни ца дру штва“.

Основ на иде ја Але је за слу жних гра ђа -
на, би ла је да се ис так ну те лич но сти, у ве -
ћи ни слу ча је ва, са хра њу ју по је ди нач но,

„То је би ла ју го сло вен ска иде ја, да они
јед но став но при па да ју дру штву - сви ма
на ма“, об ја шња ва Обре но вић.

Раз ли ка ко ја се че сто по ми ње је и да не
по сто ји мо гућ ност про стор ног ши ре ња Але -
ја ве ли ка на, док је по вр ши на Але је за слу -
жних гра ђа на не ко ли ко пу та по ве ћа ва на.

Але ја ве ли ка на је пред ста вља ла пр ву
це ли ну на Но вом гро бљу на ме ње ну са хра -
њи ва њу зна чај них лич но сти 19. и по чет ка
20. ве ка. Пру жа се по пут пра ве але је из -
ме ђу др во ре да са обе стра не. По што је из -
град ња за вр ше на 1927. го ди не у гроб ни це
су пре не ти по смрт ни оста ци „на ци о нал них
ве ли ка на“ тог пе ри о да, ка ко са бе о град -
ских гро бља, та ко и из ино стран ства.

„Бе о град ска оп шти на - про то тип да на -
шње скуп шти не гра да Бе о гра да је те гроб -
ни це да ва ла на ко ри шће ње по ро ди ца ма
зна ме ни тих гра ђа на, ис так ну тих лич но сти,
од но сно ве ли ка на“, ка же Обре но вић. Град
је обез бе ђи вао гроб ни цу - под зем ни део,
док су по ро ди це, ин сти ту ци је или удру же -
ња ко ји ма су при па да ли, уре ђи ва ли над -
зем ни део - спо ме ник, пло чу или ка пе лу.

У Але ји ве ли ка на, по чи ва ју још ге не рал
Ми лош Ва сић, не ка да шњи гра до на чел ник
Бе о гра да Ми лош Сав чић, ком по зи тор Сте -
ван Хри стић, као и ње гов ко ле га Кор не ли -
је Стан ко вић чи ји су по смрт ни оста ци пре -
не ти из Бу дим пе ште 1940. го ди не.

По смрт ни оста ци со ци ја ли сте Ди ми три -
ја Ту цо ви ћа и рат не хе ро и не Ми лун ке Са -
вић су та ко ђе пре не ти у Але ју ве ли ка на
пре не ко ли ко го ди на.

Але ја за слу жних гра ђа на ра ђе на је по
про јек ту ар хи тек те Све ти сла ва Ли чи не, а
из град ња је за вр ше на 1965. го ди не. Ис пр -
ва је на зи ва на Гро бље за слу жних гра ђа -
на. На ла зи се на по вр ши ни од око 4.200
ме та ра ква драт них и не ко ли ко пу та је про -
ши ри ва на. Пред ста вља по себ ну ар хи тек -
тон ску це ли ну где је са хра ње но ско ро 800
лич но сти од по себ ног зна ча ја за срп ску и
ју го сло вен ску исто ри ју и кул ту ру.

Ко мо же би ти са хра њен у Але ји за слу -
жних гра ђа на?

У Але ји за слу жних гра ђа на, јед ни по ред
дру гих, са хра ње ни су глум ци, књи жев ни -
ци, пе сни ци, спо р ти сти, пе ва чи, по ли ти ча -

ри и зна чај не лич но сти дру гих за ни ма ња.
За раз ли ку од Але је ве ли ка на, где се да -

нас са хра њу ју са мо по том ци, по греб у
Але ји за слу жних гра ђа на ре гу ли ше се
град ском Од лу ком о уре ђи ва њу и одр жа -
ва њу гро бља и са хра њи ва њу.

По ред но си о ца нај ви ших др жав них од -
ли ко ва ња, чла но ва Срп ске ака де ми је на у -
ка и умет но сти и по ча сних гра ђа на Бе о гра -
да, у Але ји мо гу по чи ва ти и осо бе ко је
пред ло же ре ле вант на удру же ња ко ји ма су
при па да ли и њи хо ве по ро ди це.

„Гра до на чел ник гра да Бе о гра да, мо же
из у зет но од лу чи ти да и дру го ли це мо же
би ти са хра ње но у по себ не пар це ле, ко је је
у то ку жи во та би ло ис так ну то у обла сти у
ко јој је де ло ва ло“, пи ше у Од лу ци.

Иако крај њу од лу ку до но си Ка би нет гра -
до на чел ни ка, по ро ди ца пре ми ну лог мо ра
би ти са гла сна да ли же ли да по кој ни ка са -
хра ни на том ме сту.

По след њих го ди на све до ци смо да је во -
ђе на сна жна по ле ми ка око то га ко тре ба
да бу де са хра њен у Але ји за слу жних гра -
ђа на. Под знак пи та ња на ро чи то су ста -
вља не лич но сти из све та естра де. До го ди -
ло се да ма ње за слу жни бу ду са хра ње ни
у Але ји за слу жних гра ђа на, а да за оне ко -
ји су оста ви ли ду бљи траг у на ци о нал ној
кул ту ри у Але ји ни је би ло ме ста.

Ср би ја је вој нич ка на ци ја. Про сти ре се
на рас кр сни ци го то во нај ва жни јих европ -
ских пу те ва, па је стал но би ла на уда ру по -
хо да рат них сол да те ски. На ша зе мља је -
сте ма ла, али је мно го пу та ра то ва ла. Из -
не дри ла је мно го вој ско во ђа и из у зет них
ко ман да на та ко ји су ви со ко пр о фе си о нал -
но, мо рал но, хра бро и ча сно пред во ди ли
је ди ни це у од лу чу ју ћим бо је ви ма, па је др -
жа ва у не ку ру ку оба ве зна да им обез бе ди
сми рај у веч но сти.

То тре ба да се зна!
З. П.
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ПОГЛЕДИ

Вечна кућа заслужних појединаца

СВЕ МАЊЕ 
ВОЈНИХ СТАРЕШИНА
Последњих двадесетак година, судећи по расположивим
подацима, готово да нема појединаца из редова војних
професионалаца који су сахрањени у Алеји великана
или Алеји заслужних грађана



Т
е ро ри зам ко смет ских Ал ба на ца бу јао
је не ко ли ко де це ни ја, да би 1998. го -
ди не бук нуо до те ме ре да је озбиљ -

но угро зио мир у ју жној срп ској по кра ји ни.
Из да на у дан на па да ни су по ли цај ци на
пунк то ви ма и при пад ни ци Вој ске Ју го сла -
ви је на ка ра у ла ма и у из вр ша ва њу за да -
та ка на те ре ну. Ги ну ли су љу ди на ча сним,
од го вор ним, ве о ма зах тев ним и опа сним
за да ци ма, мно ги су трај но оста ја ли ин ва -
ли ди. Би ло је то вре ме ка да су вре ба ле
мно ге опа сно сти. Ал бан ски те ро ри сти
иле гал но су пре ла зи ли гра ни цу пре ма Ал -
ба ни ји, об у ча ва ју ћи се у цен три ма за обу -
ку у ко ји ма су ра ди ли и стра ни ин струк то -
ри ка ко да уби ја ју љу де, сти чу ћи зна ња и
ис ку ства о те ро ри стич ким деј стви ма. Из
зе мље ор ло ва, на кон за вр ше не обу ке,
вра ћа ли су се по но во иле гал но са оруж јем
у ру ка ма, у спрем но сти да на пад ну ка да
се нај ма ње оче ку ју, под му кло чи не ћи те -
шке зло чи не, се ју ћи мр жњу и не спо кој -
ство, за стра шу ју ћи ста нов ни штво и про из -
во де ћи оп шту не си гур ност. Уби ја ли су и
сво је су на род ни ке ко ји су би ли ло јал ни
гра ђа ни Ср би је. У прак си су ис ка зи ва ли
гра ђан ску не по слу шност, ства ра ли су па -
ра лел ни си стем вла сти и школ ства. У за -
пад ним зе мља ма, где ра де Ал бан ци са
про сто ра Ко со ва и Ме то хи је, на мет ну ли су
ха рач од три до де сет од сто од ме сеч них
при ма ња су на род ни ка. 

У то ку 1998. го ди не, од фе бру а ра до де -
цем бра ме се ца, при пад ни ци тзв. Осло бо -
ди лач ке вој ске Ко со ва из ве ли су 1.845 на -
па да на при пад ни ке Вој ске, Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва и на ци вил но ста нов -
ни штво. Те ро ри сти тзв. ОВК из вр ши ли су
756 на па да на је ди ни це Вој ске Ју го сла ви -
је и том при ли ком уби ли 45 и ра ни ли 196
при пад ни ка. При пад ни ци По ли ци је, пре ма
еви ден ци ји ко ман ди При штин ског кор пу са
и Тре ће ар ми је, би ли су на ме ти 1.705 пу -
та. Том при ли ком је уби је но 115, а ра ње но
400 по ли ца ја ца. На ци вил но ста нов ни -
штво, Ср бе, Цр но гор це, не ал бан це и Ал -
бан це, из вр ше но је 745 на па да, у ко ји ма је

по ги ну ло 444, ра ње но 162 и киднапованo
249 ци ви ла. Пре ма про ве ре ним ин фор ма -
ци ја ма од мах по сле кид на по ва ња уби јен
је 21 ци вил, 86 је по сле зло ста вља ња ос-
ло бо ђе но, а пре о ста лих 142 су ве ро ват но
за вр ши ли у по зна тим стра ти шти ма Клеч -
ка, Рзнић, Гло ђа не, Ра до њић ко је зе ро или
Во лу јак.

Пјер Ма ри Га лоа, пи лот, пи сац, пу бли -
ци ста, је дан од осни ва ча фран цу ског по -
кре та от по ра, као је дан од во де ћих ге о по -
ли ти ча ра и аутор за па же них де ла, ко ји се
ви ше од по ла ве ка ба вио пи та њи ма ра та и
ми ра и ме ђу на род не без бед но сти, ука зао
је да је агре си ја на Ју го сла ви ју при пре ма -
на мно го го ди на ра ни је. Као ве ли ки стра -

тег, сја јан пи сац и ге о по ли ти чар ге не рал
Га лоа је оста вио трај на све до чан ства о ис-
то ри ји про шлог и до га ђа ји ма на по чет ку
овог ве ка. У бри ли јант ној ана ли зи узро ка,
по сле ди ца и глав них ак те ра раз би ја ња Ју -
го сла ви је и агре си је на Ср би ју, ко ја је сни -
мље на у ње го вом до му у Па ри зу, а об ја -
вље на мар та 2009. на Ме ђу на род ној кон -
фе рен ци ји ,,Агре си ја НА ТО – де сет го ди на
по сле” у Бе о гра ду, аутор ис ти че да су ра -
то ве про тив Ју го сла ви је и Ср би је по ве ле
европ ске зе мље ко је су по ра же не у оба
свет ска ра та, а од њих пре у зе ла и на ста -
ви ла Аме ри ка. Не мач ка је је два че ка ла да
се до ка же као вој на си ла, а Аме ри ка да ос-
во ји но ве сфе ре сво јих вој них и еко ном -
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Деветнаест земаља НАТО-а, међу најразвијенијима у
свету, без одобрења Савета безбедности УН, 24. марта
1999. године упустило се у агресију протим СРЈ, мале 

земље у којој је слобода на првом месту највиших 
вредности. Била је то вероватно 

миленијумска грешака у двадесет векова земљине 
цивилизације. Главнокомандујући ваздухопловном 

операцијом над Југославијом 1999. године, амерички 
генерал Мајкл Шорт рекао је: ,,Не може се добити рат

ако не уништимо могућност нормалног живота за већину
становништва. Морамо им одузети воду, струју, храну, па
чак и здрав ваздух“. Иако неупоредиво мањих ресурса,

користећи ратну технику углавном друге генерације, 
против агресора који је располагао оружјем четврте и
пете генерације, војска и народ СРЈ су задивили свет

бранећи се и пружајући отпор храбро и зналачки читавих
78 дана рата, када је постигнут споразум о прекиду рата

без победника и пораженог. 

Aагресијa НАТО-а 
на СРЈ 23 године после

РАТ СЕ НИЈЕ 
МОГАО 

ИЗБЕЋИ



ских ин те ре са. ,,Оту да чу ве на ба за Бонд -
стил на Ко со ву, да се на ђе на пу ту бу ду ћег
ко ри до ра осам, ко јим ће те ћи наф та од Ка -
спиј ског мо ра до Ја дра на”, на пи сао је Га -
лоа у По ру ци срп ском на ро ду. Ми рис наф -
те је ми рис свих ра то ва, од Ира ка до Ав га -
ни ста на, го во рио је и пи сао у сво јим сту -
ди ја ма.

У то вре ме се по ја вљу је аме рич ки ди -
пло ма та Ри чард Хол брук ко ји ју го сло вен -
ској стра ни нај че шће пре но си оштре то но -
ве и прет ње аме рич ке ад ми ни стра ци је,
али исто вре ме но по др жа ва, чак и под сти -
че, ал бан ске се па ра ти сте на Ко со ву и Ме -
то хи ји. 

Хол брук се ви ше пу та, чак и тај но, са -
ста јао са пред став ни ци ма тзв. Осло бо ди -
лач ке вој ске Ко со ва (ОВК). 

Пре го во ри у Рам бу јеу 
фин ги ра ни
За пад не зе мље су, пре за вре ме и по сле

ин тер вен ци је ју го сло вен ских без бед но -
сних сна га про тив те ро ри ста, ве о ма че сто
упо зо ра ва ле да на ша вој ска и по ли ци ја
пре ко мер но при ме њу је си лу. Пре те ћи на -
па дом на СРЈ и по ка зу ју ћи ми ши ће је ди не
пре о ста ле су пер си ле САД су ис по сло ва ле
да на ша зе мља при ми у окри ље ве ри фи -
ка тор ску ми си ју под ру ко вод ством пен зи о -
ни са ног ге не ра ла Ви ли је ма Во ке ра, ко ја
се по на ша ла као ис ту ре ни од ред ал бан -
ских те ро ри ста, а ве о ма ште дро је при ку -
пља ла оба ве штај не по дат ке о на шим сна -
га ма, по ста вља ју ћи чак и ло ка то ре за деј -
ство ва зду хо плов них сна га НА ТО-а ко је ће
усле ди ти ка сни је.

Да би оправ да ле агре си ју, за пад не си ле
пре ко по слу шних ме диј ских из во ђа ча пр -
ља вих ра до ва ре жи ра ју на вод ни ма са кр, у
ко јем су срп ске сна ге на вод но у се лу Ра -
чак уби ле 45 ал бан ских ци ви ла. Пре би ло
ка кве ис тра ге за пад не си ле су окри ви ле
срп ску стра ну и по но во за пре ти ле уда ри -
ма из ва зду шног про сто ра, уко ли ко на вод -
но две су ко бље не стра не не сед ну за пре -
го ва рач ки сто, иако су пред став ни ци Ср -
би је све вре ме од ла зи ла и уза луд че ка ли
ал бан ске се па ра ти сте да до ђу на пре го во -
ре.

До пре го во ра је нај зад тре ба ло да до ђе
у фран цу ском зам ку Рам бу је крај Па ри за
6. фе бру а ра 1999, али је то би ло на те за -

ње пре ко по сред ни ка, та ко да, у ства ри, не
са мо да до пре го во ра ни је ни до шло, већ
ни је би ло ни не по сред них су сре та чла но -
ва де ле га ци ја. По све му су де ћи, ре жи се -
ри ма на вод них пре го во ра ни је ни би ло
ста ло до пре го во ра, јер су са мо же ле ли да
Ср би ји на мет ну усло ве због ко јих су за пра -
во и под сти ца ли ал бан ске се па ра ти сте на
по бу ну на Ко сме ту - не са мо ста ци о ни ра -
ње сна га НА ТО-а на Ко сме ту већ и ус по -
ста вља ње кон тро ле НА ТО-а над це лом
срп ском и ју го сло вен ском те ри то ри јом.
Циљ је, да кле, био исти онај ко ји је по ста -
вљен још пре рас ту ра ња Ју го сла ви је - ус -
по ста вља ње за пад не кон тро ле и ути ца ја
над це лим Бал ка ном.

Ка да су то пред став ни ци Ср би је у пре -
го во ри ма (15. мар та) у Рам бу јеу од би ли,
што би мо рао да учи ни и сва ки зва нич ни
пред став ник би ло ко је зе мље ко ји од го -
вор но шти ти ин те ре се, су ве ре ни тет и те -
ри то ри јал ни ин те гри тет зе мље ко ју пред -
ста вља, за пад ни са ве зни ци на че лу са
пред вод ни ком САД од лу чи ли су да ка зне
Ср би ју (24. март 1999) бом бар до ва њем
ави ја ци јом НА ТО-а, ко је је тре ба ло да до -
ве де до оства ре ња по ста вље ног ци ља -
ста ци о ни ра ња сна га НА ТО-а и пре у зи ма -
ња кон тро ле и над Ср би јом, ко ја је већ ус -
по ста вље на над свим дру гим бив шим ју -
го сло вен ским ре пу бли ка ма.

Уза луд на су би ла уве ра ва ња чел ни ка
НА ТО-а и за пад них зе ма ља да су бом бар -
до ва њем же ле ли да за шти те „ал бан ске
ци ви ле“ на Ко сме ту, јер су по сле ди це бом -
бар до ва ња пред ста вља ле знат но ве ћу
„ху ма ни тар ну“ ка та стро фу за те исте Ал -
бан це ко је су, на вод но, хте ли да за шти те
(пре бом бар до ва ња би ло је 2.500 жр та ва,
а у вре ме бом бар до ва ња 10.000, пре бом -
бар до ва ња би ло је око 50.000 - 60.000 из -
бе гли ца, док је за вре ме бом бар до ва ња
мо ра ло да ку ће на пу сти 800.000 до
850.000 Ал ба на ца).

Да би се из бе гло стра те гиј ско из не на ђе -
ње, Штаб Вр хов не ко ман де, си гур но уз
одо бре ње или са гла сност Вр хов ног са ве -
та од бра не и пред сед ни ка др жа ве и Вла -
де СР Ју го сла ви је, от по чео је са пред у зи -
ма њем опе ра тив них ме ра и по сту па ка за
при пре му за од бра ну од на па да НА ТО сна -
га. Ту спа да ју ме ре за при пре му си сте ма
Ци вил не за шти те и спа ша ва ње ста нов ни -
штва и ма те ри јал них до ба ра од уда ра из

ва зду шног про сто ра и ра кет них уда ра кр -
ста ре ћих ра ке та. Тре ба ло је: при пре ми ти,
од но сно ста ви ти у функ ци ју си стем осма -
тра ња, уз бу њи ва ња и ја вља ња, до ве сти у
пу ну за штит ну функ ци ју јав на скло ни шта;
при пре ми ти при вред но-еко ном ски си стем
за рад и снаб де ва ње у рат ним усло ви ма;
из вр ши ти пси хо ло шку и функ ци о нал ну
при пре му ста нов ни штва за жи вот у усло -
ви ма ору жа не агре си је; про ве ри ти при -
пре мље ност це ло куп ног дру штве ног си -
сте ма за функ ци о ни са ње у рат ним усло -
ви ма и из вр ши ти од го ва ра ју ће ко ра ке у
том по гле ду. 

У окол но сти ма ап со лут не пре вла сти
НА ТО-а у ва зду ху, Штаб Вр хов не ко ман де
је знао да би у то ку агре си је био ри зи чан
сва ки ма сов ни ји и на ду жим ре ла ци ја ма
по крет тру па и ма те ри јал них ре зер ви. За -
то је бла го вре ме но из вр ше на де ли мич на
мо би ли за ци ја ору жа них сна га, и то пре
све га оних де ло ва и је ди ни ца за ко је се
зна ло да ће се на ћи пр ве на уда ру сна га
НА ТО-а.

Пр ви су коб спе ци јал них
сна га НА ТО-а и ВЈ 

У ре јо ну се ла Пу сте ник и Гај ре по че ла је
2. мар та 1999. го ди не про тив те ро ри стич ка
ак ци ја је ди ни ца По ли ци је ис про во ци ра на
не пре кид ним на па ди ма и го ми ла њем ШТС
у оп шти ни Ка ча ник. Ак ци ја је по че ла у ју -
тар њим ча со ви ма ва тре ном по др шком је -
ди ни ца По ли ци је, уз са деј ство спе ци јал -
них је ди ни ца Вој ске, Ба та љо на вој не по -
ли ци је 72. спе ци јал не бри га де и Че те вој -
не по ли ци је 52. ба та љо на вој не по ли ци је
При штин ског кор пу са, ко је су би ле на по -
ло жа ји ма у не по сред ној бли зи ни. Док су је -
ди ни це По ли ци је из во ди ле кла сич ну ак ци -
ју пре тре са те ре на, при пад ни ци Про тив те -
ро ри стич ког ба та љо на вој не по ли ци је 72.
спе ци јал не бри га де „Со ко ло ви” кре ну ли су
да за по сед ну ре пе ти тор на објек ту Бе ло
бр до (к. 1.082), 500 ме та ра ис точ но од се -
ла Гло бо чи ца и око 800 ме та ра од др жав -
не гра ни це са Ма ке до ни јом. 

Пре ма из ве шта ју ко ман дан та ба та љо -
на, ма јо ра Ми о дра га Мар ко ви ћа Мар ка на,
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свет ској јав но сти: „До бро ве че, да ме и го -
спо до, упра во сам на ре дио ко ман дан ту
НА ТО-а за Евро пу, ге не ра лу Клар ку, да
ини ци ра ва зду хо плов ну опе ра ци ју у СР Ју -
го сла ви ји. На ме ра је да овом вој ном ак ци -
јом по др жи мо по ли тич ке ци ље ве ме ђу на -
род не за јед ни це...”. 

Од осни ва ња Ује ди ње них на ци ја, у
Евро пи је пр ви пут би ла при ме ње на си ла
про тив су ве ре не др жа ве без ман да та Ује -
ди ње них на ци ја. Рам бу је је, са сво јом ул -
ти ма тив ном по сле ди цом (бом бар до ва ње
Ср би је), био ве ли ки екс цес у ме ђу на род -
ним од но си ма и чин ни по до шта ва ња ме -
ђу на род ног пра ва. Пр ви пут од осни ва ња
НА ТО-а до ла зи до ње го вог ан га жо ва ња из -
ван зо не од го вор но сти. На 50-го ди шњи цу
од осни ва ња, НА ТО је те сти рао но ви стра -

те шки кон цепт, чи -
ме је по га же на По -
ве ља УН.

Основ на за ми -
сао за ре а ли за ци -
ју ци ље ва агре си -
је, би ла је да се
ма сов ним уда ри -
ма ави ја ци је и кр -
стре ћим ра ке та ма
за два до три да на
оне спо со би и раз -
би је Вој ска Ју го -
сла ви је и ство ре
пред у сло ви за
сле де ћи ко рак –
оства ре ње по ли -
тич ког ци ља. Са
по чет ком уда ра
НА ТО-а из ва зду -
шног про сто ра,
пла ни ра на је ма -
сов на ору жа на по -
бу на Ал ба на ца у
окри љу те ро ри -
стич ке ОВК. Те ро -

ри а тич ка ОВК је у оства ре њу ци ља до би -
ла ,,уло гу“ коп не них сна га НА ТО-а, са обе -
ћа њем, ако до бро ,,од и гра уло гу“ да ће по
прин ци пу ,,услу га за услу гу“ до би ти не за -
ви сну др жа ву Ко со во.

Са ви со ким сте пе ном по у за но сти мо же
се твр ди ти да су коп не не сна ге НА ТО-а,
рас по ре ђе не на про сто ру те ри то ри је Ма -
ке до ни је и Ал ба ни је, а по пла ни ра ној ка -
пи ту ла ци ји Вој ске и др жа ве СРЈ, има ле
за да так да за по сед ну Ко со во и Ме то хи ју и
да се пред све том об ја ви да је циљ агре -
си је оства рен. 

Агре си ја без од лу ке 
Са ве та без бед но сти УН
Агре си ја је от по че ла у ве чер њим ча со -

ви ма 24. мар та 1999. го ди не, јед но вре ме -
ним деј стви ма кр ста ре ћим ра ке та ма и
ави ја ци јом. Под удар су, од по чет ка агре -
си је, ста вље ни објек ти на це лој те ри то ри -
ји СРЈ. Био је то пр ља ви рат ко ји је НА ТО,
без од лу ке Са ве та без бед но сти УН, по вео
про тив ма ле зе мље, га ђа ју ћи без ду шно
углав ном ци вил не ци ље ве, по себ но оне
ко ју су за бра ње ни ме ђу на род ним кон вен -
ци ја ма, упо тре бља ва ју ћи за бра ње но
оруж је. Не ма ре ћи за ци вил не жр тве упо -
тре би ли су чак и про јек ти ле са оси ру ма -
ше ним ура ни ју мом. Од нос сна га био је из -
ра зи то не рав но пра ван и ли чио је на бор бу
Да ви да про тив Го ли ја та. У вој ном сми сли
Али јан са је, пре ма про ра чу ни ма ана ли ти -
ча ра, би ла над моћ ни ја од СРЈ за око 700
пу та. 

НА ТО се то ком на па да при др жа вао на -
че ла ва зду шно-коп не не бит ке, а пре ма
сту ди ји ко ју је на пи сао ге не рал-пу ков ник
Спа со је Сми ља нић, у вре ме агре си је ко -
ман дант РВ и ПВО, ,,гло бал но то је би ла
ва зду шно-ко смич ка на пад на опе ра ци ја,
ко ја је из ве де на уда ри ма са дис тан це, или
дру гим ре чи ма ско ро без кон так та са на -
шим сна га ма од бра не. Зна тан број ан га -
жо ва них ави о на НА ТО-а ни је ула зио у наш
ва зду шни про стор, а по себ но не у зо ну деј -
ства на ших си сте ма про тив ва зду шне од -
бра не. До ле та ли до зо на или пре ле та ли
из над зо на на шег мо гу ћег про тив деј ства,
до но се ћи кр ста ре ће ра ке те, во ђе не ра ке -
те и бом бе ве ли ког до ме та, лан си ра ли их
и вра ћа ли се у ба зе. Кр ста ре ће ра ке те су
лан си ра не ави о на и плов них обје ка та на
мо ру са да љи на од 500 до 800 км, а ра ке -
те и бом бе са да љи не 10 до 120 км“. 

Пр ве кр ста ре ће ра ке те су по го ди ле у
19,41 сат 24. мар та ра дар ске ста ни це за
ра но от кри ва ње ло ци ра не на Цр ном рту
(Бар), на Ко па о ни ку и код Ка ча ре ва (Пан -
че во). О том уда ру глав но ком снду ју ћи сна -
га ма НА ТО-а ге не рал Ве сли Кларк је из ја -
вио: „Био је то син хро ни зо ва ни на пад. Хте -
ли смо да осле пи мо ју го сло вен ску вој ску
ели ми ни шу ћи ра да ре и да је оне спо со би -
мо уни шта ва ју ћи јој про ти вра кет не си сте -
ме“. 

У пр вом та ла су од 19,41 до 24,00 са та
ан га жо ва но је око 150 бор бе них ави о на и
око 50 кр ста ре ћих ра ке та. У дру гом та сла -
су (од 01,00 до 03,30 са та 25. мар та) са
две ве ли ке гру пе, по 20 ави о на са за пад -
ног прав ца пре ко те ри то ри је БиХ, и са се -
вер них пра ва ца пре ко те ри то ри је Ма ђар -
ске јед на гру па од око 10 ави о на. Укуп но је
уче ство ва ло 50 ави о на.

Ави о ни ма НА ТО-а хра бро су се су прот -
ста ви ли на ши пи ло ти ко ји су упра вља ли
ави о ни ма МиГ-29. Ме ђу тим, због ве ли ке
раз ли ке у опре ми ави о на (ра да ри на ших
апа ра та би ли два до три ма њег за хва та
про сто ра, а ра ке те ва здух-ва здух два до
три пу та ма њег до ме та), ни су има ли зна -
чај ни ји учи нак, осим што су по ка за ли ре -
ше ност др жа ве и ње не вој ске да бра ни и
од бра ни сво ју сло бо ду, те ри то ри јал ни ин -
те гри тет и су ве ре ни тет.

-Кре нуо сам у су срет огром ној фор ма ци -
ји, ка ква још ни је ни је ви ђе на у до са да -
шњим рат ним деј стви ма. Оси о ност агре -
со ро вих пи ло та  бр зо је спла сну ла. Не ће -
те ве ро ва ти, али исти на је да су ис пред
мог ави о на по че ли па нич но да бе же, ме -
ња ју ћи бр зи не и ви си не ле та. Упр кос ог-
ром ном бор бе ном обез бе ђе њу њи хо вих
сна га, ко ја под ра зу ме ва елек трон ско оме -
та ње и при јем  зна чај них по да та ка са
,,awak sa” у ре ал ном вре ме ну, те дру гим
ме ра ма, де сио ми се пех ко ји ни сам оче -
ки вао. До го дио се квар на из у зет но зна чај -
ном уре ђа ју ко ји ви ше ни сам мо гао да ста -
вим у функ ци ју. Али зар би пи лот ко ји бра -
ни отаџ би ну тек та ко мо гао да од у ста не.
Сти снуо сам зу бе и кре нуо им у су срет.
Кроз гла ву ми се вр зма ла ми сао о пи ло ти -
ма ко ји су у не рав но прав ној бор би шти ти -
ли наш глав ни град 1941. го ди не. Имао
сам на уму сву де цу и оста лу на шу не јач
ко ју тре ба за шти ти ти од про јек ти ла и смр -
то но сних бом би...“ из ја вио је за рат но из -
да ње ли ста ,,Вој ска“ пот пу ков ник пи лот
Ми ло рад Ми лу ти но вић.

Тих да на ави о ни ма НА ТО-а су прот са ви -
ли су се још пи ло ти пот пу ков ник Љу би ша
Ку ла чин, пот пу ков ник Дра ган Илић, пот пу -

ПОВОДИ

пре по чет ка ак ци је хе ли коп тер НА ТО-а
над ле тао је про стор из над ре пе ти то ра, ко -
ји ни је био у функ ци ји. Хе ли коп тер НА ТО-
а ушао је на те ри то ри ју СР Ју го сла ви је за
око два ки ло ме тра, ле тео око 10 ми ну та
из над ре пе ти то ра, а за тим се у ни ском ле -
ту вра тио на те ри то ри ју Ма ке до ни је. 

То је био раз лог што су спе ци јал ци кре -
ну ли да по сед ну ре јон око ре пе ти то ра. На -
и шли су на гру пу од 30 те ро ри ста, у до бро
уре ђе ним по ло жа ји ма са ко јих су кон тро -
ли са ли др жав ну гра ни цу, ко му ни ка ци ју ка
гра нич ном пре ла зу „Гло бо чи ца” и про стор
пре ма се ли ма Ко тли на и Ива ја. 

„Со ко ло ви” су се при бли жи ли на све га
50 до 80 ме та ра од по ло жа ја и уочи ли ро -
во ве, за кло не и бун ке ре. У ро во ви ма је би -

ло не ко ли ко вој ни ка у бе лим ма скир ним
уни фор ма ма, са нај са вре ме ни јим на о ру -
жа њем и опре мом. Из не над ном ва тром са
бли ског од сто ја ња по сти жу из не на ђе ње.
Са тог од сто ја ња, ка пе тан Ми ро слав Та ли -
јан и оста ли спе ци јал ци пре по зна ју ма -
скир ну уни фор му НА ТО је ди ни ца, са ка -
рак те ри стич ном ша ром од „бо ро вих гран -
чи ца” и по на о ру жа њу за кљу чу ју да се ра -
ди о спе ци јал ци ма НА ТО-а. 

У раз ме ни бли ске ва тре, од снај пер ског
мет ка, ди рект но у шлем, ги не Го ран Мир -
ја чић, вод ник пр ве кла се. Док тра је бор ба
из прав ца гра нич ног пре ла за и се ла Гло -
бо чи ца до са мог ре пе ти то ра до ла зе џи по -
ви ОЕБС-а. Због то га „Со ко ло ви” пре ки да -
ју са деј ством. То ко ри сте спе ци јал ци НА -
ТО-а и пред очи ма на ших вој ни ка укр ца ва -
ју се у во зи ла Ми си је ОЕБС-а, ко ја ве ли -
ком бр зи ном од ла зе пре ма Ка ча ни ку, оста -
вив ши сво је са ве зни ке, те ро ри сте ОВК-а
да се са ми бо ре. 

Пре пу ште на са ма се би, већ раз би је на
гру па тзв. Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва се
де ли у две ма ње гру пе, ко је се из вла че из
бор бе. Јед на пре ко објек та Ру нец (тт. 932)
ка ко му ни ка ци ји Ђе не рал Јан ко вић – Ка -
ча ник, а дру га пре ко Љок-Ма ха ле ка се ли -
ма Ива ја и Ка ча ни ку. У су ко бу је уби је но
шест те ро ри ста а два су за ро бље на и пре -
да та над ле жним ор га ни ма Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва. 

Та ко се за вр шио пр ви и је ди ни „су срет”
на ших и НА ТО спе ци ја ла ца. Од мах је из -
ве штен Ге не рал штаб Вој ске Ју го сла ви је. 

Ха ви јер Со ла на је 24. мар та са оп штио

Авијација НАТО-а намерно је погађала углавном цивилне циљеве
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ков ник Иљо Ари за нов, пот пу ков ник Сло -
бо дан Пе рић, ма јор Не бој ша Ни ко лић и ка -
пе тан пр ве кла се Зо ран Ра до са вље вић,
ко ји је по го ђен у ва зду ху, та ко да ни је мо -
гао да се ка та пул ти ра.

НА ТО по стао глав на 
опа сност по мир у све ту
Од 24. мар та 1999. го ди не, уме сто де -

фан зив ног вој но по ли тич ког са ве за, ко ји
се, у скла ду са сво јим ка рак те ром и на ос-
но ву вла сти тог Ста ту та, ан га жу је ис кљу -
чи во на те ри то ри ји зе ма ља – чла ни ца, НА -
ТО је по чео да де лу је из ван сво је те ри то -
ри јал не сфе ре и офан зив ним вој ним ак ци -
ја ма по стао глав на опа сност по мир у све -
ту, про мо ви шу ћи тај са вез у глав ног агре -
со ра све та.

Вој ска Ју го сла ви је је, у скла ду са про це -
ном си ту а ци је, пра во вре ме но пред у зе ла
од го ва ра ју ће ме ре и ак тив но сти, чи ме је
спре че но стра те гиј ско из не на ђе ње, а бла -
го вре ме ним от кри ва њем не при ја те ље вих
сна га и раз ли чи тим ме ра ма про тив ва зду -
шне за шти те пред у пре ђе но је из не на ђе ње
је ди ни ца. Ти ме су ство ре ни пред у сло ви за
за шти ту људ ства и ма те ри јал но-тех нич ких
сред ста ва и омо гу ће но успе шно су прот -
ста вља ње агре со ру.

Из вр шен је опе ра тив ни раз вој фор ма -
циј ских са ста ва, оба вље на де ли мич на мо -
би ли за ци ја, део је ди ни це до ве де не бли зу
зо на упо тре бе и бла го вре ме но ра се ље не
рат не ма те ри јал не ре зер ве.

Ва зду хо по лов не
фор ма ци је НА ТО-
а деј ство ва ле су
са ве ли ких ви си на,
углав ном из ван
до ма ша ја на ших
си сте ма про тив ва -
зду шне од бра не.
Упо тре бља ва ни су
ви со ко со фи сти ци -
ра ни про јек ти ли
из у зет не пре ци -
зно сти, а ме ђу њи -
ма и кр ста ре ће ра -
ке те лан си ра не са
раз да љи не од хи -
ља ду и ви ше ки ло -
ме та ра. Пре ма пр -
вим по го ци ма, би -
ло је ја сно да је
агре си ја бри жљи -
во и пре ци зно при -
пре мље на. 

Сру шен аме рич ки 
сан Ф-117А
Че твр тог да на на ве че сру шен је мит о

не ви дљи во сти и не до ку чи вој мо ћи аме -
рич ког бор бе ног ави о на стелт-тех но ло ги је
Ф-117 А. По го ђен про јек ти лом на ше ПВО,
„цр ни со ко” се за гли био у ора ни це срем -
ског се ла Бу ђа нов ци. Нај бри жљи ви је чу -
ва на др жав на тај на САД па ла је у ру ке
струч ња ка на ше вој ске. По го ђен је из за -
сед ног деј ства 3. ди ви зи о на 250 ра кет не
бри га де ПВО. 

Те ле ви зиј ски сни мак ка ко го ри обо ре ни
Ф-117А за не ко ли ко са ти об и шао је свет,
све до че ћи да вој ске САД и НА ТО ни су не -
до дир љи ви и не по бе ди ви.

Тај ави он, ко ји је прет ход но ис то ва рио
смр то но сни те рет на ко манд ни цен тар
ПВО у Стра же ви ци, вра ћао се пре ма Ма -
ђар ској. Уочио га је 3. ра кет ни ди ви зи он
250. ра кет не бри га де у ре јо ну Бу ђа но ва -
ца. Два пу та га је ви дљи вим учи нио за ста -
ре ли ра дар П-18, али ка да је тре ба ло да
се пре ба ци на руч но пра ће ње ци ља, гу био
се из ви до кру га. Тек тре ћи пут не ви дљи ви
се на шао у за хва ту руч ног пра ће ња. На -
род је та кве слу ча је ве већ у про шло сти
опи сао ре чи ма: ,,У ру ка ма Ман ду ши ћа Ву -
ка, сва ка пу шка убо ји та“. По што је прет -
ход но при ба вио до зво лу од Опе ра тив ног
цен тра 250. ра кет не бри га де (де жур ни
офи цир био пот пу ков ник Јан ко Алек сић),
ко ман дант 3. ди ви зи о на пот пу ков ник Зол -

тан Да ни је из дао на ре ђе ње Се на ду Ми -
ло ви ћу да лан си ра ра ке те. Нај пре је лан -
си ра на јед на, па по сле се дам се кун ди –
дру га. Ави он је по го ђен и убр зо је пао... У
бор бе ној по са ди ко ја је обо ри ла ,,не ви -
дљи ви“ би ли су:  пот пу ков ник Зол тан Да -
ни, ру ко ва лац га ђа ња; пот пу ков ник Ђор ђе
Ани чић, по моћ ник ру ко ва о ца и ма јор Бо -
рис Сто и ме нов, ка пе тан I кла се Се над Му -
ми но вић, офи цир за во ђе ње ра ке та, ста -
ри ји вод ник Дра ган Ма тић и ста ри ји вод -
ник Де јан Ти о са вље вић опе ра то ри руч ног
пра ће ња, пот по руч ник Дар ко Ни ко лић,
ста ре ши на ра кет не ба те ри је, вод ник I кла -
се Вла ди мир Љу бен ко вић, ко ман дир
осма трач ког ра да ра, ста ри ји вод ник Ђор -
ђе Ма ле тић ко ман дир из во ра за на па ја ње. 

Је ди ни ца је мо ра ла да про ме ни ме сто
ба зи ра ња, по што је ис па љи ва њем ра ке та
от кри ла соп стве ни по ло жај. Та да су уочи -
ли да су ави о ни НА ТО-а деј ство ва ли по
њи хо вом прет ход ном по ло жа ју и да су по -
го ди ли ла жна сред ства ПВО.

Не ви дљи ви ави он, под ро ман тич ним
име ном „ноћ ни со ко“, спе ци јал не кон струк -
ци је и на ме не, био је до та да не у хва тљив
за ра да ре про тив нич ке про тив ва зду шне
од бра не. Пр ва аме рич ка ре ак ци ја би ла је
да је оба ра ње би ло слу чај но. Ме ђу тим,
не ко ли ко но ћи ка сни је, пре ци зном ра кет -
ном ва тром, оште ћен је и дру ги Ф-117. Ош-
те ће ње је би ло та кве при ро де да се ави он
је два до ву као до те ри то ри је под кон тро -
лом аме рич ких ло кал них са ве зни ка и та ко
де фи ни тив но за вр шио свој па три от ски лет
и не слав ну ми си ју.

Крат ку, „умет нич ку“ вер зи ју оба ра ња
аме рич ког „не ви дљи вог“ ави о на Ф-117 од
при пад ни ка про тив ва зду шне од бра не Вој -
ске Ју го сла ви је дао је ана ли ти чар углед -
ног аме рич ког ча со пи са ,,New sci en tist“, у
бро ју од 4. де цем бра 1999. го ди не.

„Тре ба ло је да он бу де не ви дљив. Вра -
ћа ју ћи се ку ћи, у јед ном од нај мо дер ни јих
спе ци јал них бом бар де ра ко ји се мо же за
но вац ку пи ти, пи лот ни је ни по ми шљао да
ће не при ја тељ уоп ште от кри ти ње го во
при су ство. Али, то се ипак де си ло... Од јед -
ном, ни от ку да, три или че ти ри бље ска екс -
пло зи је окру жи ла су ње гов ави он, от ки да -
ју ћи ве ли ке ко ма де опла те са кри ла и уни -
штив ши му је дан мо тор... Сле де ћег мо -
мен та ави он се су но вра тио на ни же без
кон тро ле. Ка та стро фа је би ла не из бе жна.
Пи лот је очај нич ки по ку ша вао да до хва ти
ру чи це за ка та пул ти ра ње, али због ко ви та
у ко ји је за пао ави он, ни је мо гао да до сег -
не до њих. ‘Је ди ни де таљ ко ји не мо гу да
за бо ра вим је сте по вла че ње ру чи це за ка -
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та пул ти ра ње’, при се ћа се пи лот, ко ји је
ипак ус пео да се спа се, на пи пав ши дра го -
це ну ру чи цу пред сам пад ави о на. По сле
шест са ти дрх та ња од стра ха, у јар ку, на
све га 200 ме та ра од го ру ће олу пи не свог
ави о на, про на шао гa је те шко на о ру жан
спа си лач ки тим...“

Тај до га ђај био је нај ве ћи уда рац за Рат -
но ва зду хо плов ство САД, на вик ну то на
апла у зе и ди вља ње ус хи ће не аме рич ке
пу бли ке. Ф-117 А је у Ира ку про гла шен
оруж јем бу дућ но сти. 

Оба ра ње ,,не ви дљи вог“ ави о на сна жно
је по ди гао мо рал при пад ни ка Вој ске Ју го -
сла ви је, али и на ро да у це ли ни.

При ме њу ју ћи од го ва ра ју ће так тич ке по -
ступ ке, пре све га ма ски ра ње (уз из ра ду
ве ли ког бро ја ла жних по ло жа ја и бор бе них
си сте ма) и ма не вар, Вој ска Ју го сла ви је је
гу бит ке све ла на ми ни мум. 

Бе сни што ни су оства ри ли пред ви ђе не
ци ље ве, пла не ри НА ТО-а све ви ше и све
че шће од ре ђи ва ли су ци вил не објек те на
ко је су лан си ра ни про јек ти ли. И та да су,
да би оправ да ли рат не зло чи не, из ми сли -
ли ча роб ну фор му лу – ко ла те рал ну ште ту.

Наш на род је на то
од го во рио по ја ча ним
от по ром и ма ни фе ста -
ци ја ма пр ко са. 

Бор бе ни ави он Ф-16
из са ста ва 555 сква -
дро на ,,Tri ple nic kel” из
Ави ја на од ле тео је на
свој по след њи лет 2.
ма ја по сле по но ћи. Не
,,гре шком пи ло та“ , не
,,због тех нич ких раз ло -
га ко ји се ис пи ту ју“, ка -
ко је по ку ша ва ју ћи да
са кри је исти ну, из ја вио
порт па рол НА ТО-а Џеј -
ми Шеј. На о ру жа ној
аме рич кој ле те ли ци
ба шка ре ње и се ја ње
смр ти на СРЈ од у зео је
ни ко дру ги до бо рац ВЈ
из над ма лог срп ског
ме ста за ко је не срећ -
ник ис пра ног мо зга за
ко ман да ма ави о на ве -
ро ват но ра ни је ни ка да ни је ни чуо.

-Вра ћа ју ћи се из су сед ног се ла, не где
смо два са та по сле по мо ћи, ви де ли смо да
ПВО гру ва из не ко ли ко пра ва ца – при ча ју
ро ђа ци Ср ђан и Де јан Мар ја но вић, у чи ју
шу му се ,,при зе мљио“ аме рич ки ави он.
Ста ли смо да апла у зом, као обич но, да мо
по др шку на ши ма, ка да је од јед ном не што
за гр ме ло и бље сну ло из над на ших гла ва.
Ја сно се ви део ави он оба сјан ва тром, ко ји
је убр зо про ме нио звук. На ко јој ви си ни?
Шта знам, бра те, хи ља ду и по, две, бем ли
га. Био је до ста кру пан.

Мар ја но ви ћи ре ко ше да ни ка да ра ни је
ни су ви де ли ве ћи ави он по што ,,они што
сва ки дан у од ре ђе ном вре ме ну иду од ис -
то ка пре ма за па ду су мно го ма ли“

Пом но су пра ти ли шта се да ље де ша ва -
ло.

-Ави он се стр мо гла вио у прав цу на ше
ку ће. Јед ног тре нут ка сам по ми слио да ће
у оџа кли ју да уда ри, мај ку му... фа ши стич -
ку, а сла вим Ђур ђев дан. Де да сме стим го -
сте. Сте њао је и зви ждао. Кад је пре ско -
чио кров ку ће, знао сам да не ће да ље од
мо је шу ме. Та ко и би. Из чвор ко вог по то -
ка, та ко смо кр сти ли тај шу ма рак, од јек ну -
ла је нај пре јед на екс пло зи ја, а убр зо и

дру га. Та дру га је би ла мно го ја ча. Ја ча од
оне кад по Са ви ди на ми том пе ца мо ри бу. 

Та ман смо убр за ли, кад не бо за гр ме. Гр -
ме ло је бра те као да је две ста ави о на. Кру -
же ли кру же. Што је то ли ко ва жан онај па -
да ви чар, ил’ мо жда, бо же опро сти, тра же
нас дво ји цу. За сва ки слу чај уда љи смо се
од Про да но вог се на, што је си гур но – си -
гур но. Не ко мо ра да при ча ка ко је би ло.
Сти гла је и по ли ци ја. Из мра ка су се чу ли
и не ки гла со ви. Не што ка сни је чу ло се кло -
па ра ње... то су хе ли коп те ри. Од мах су по -
че ли да пу ца ју. По мо јој авли ји и по ку ћи
Љу бо ми ро вој. Ви ди ко ли ке су ру пе у авли -
ји. Вр те ли су се и оти шли. С њи ма су од -
ле те ли и ави о ни.

Ави он Ф-16 из 555. сква дро на аме рич -
ког рат ног ва зду хо плов ства ни ка да ви ше
не ће се ја ти смрт по Ср би ји.

Ма ке те ,,при вла чи ле“ 
про јек ти ле НА ТО-а
У до ма ћим и стра ним ме ди ји ма об ја -

вљен је по при ли чан број тек сто ва и при -
ло га о ма ке та ма , вер ним ко пи ја ма бор бе -

них си сте ма је ди ни ца на ше вој ске (ави о -
ни, тен ко ви, то по ви, ра кет ни лан се ри, ра -
да ри) на пра вље них од раз ли чи тих ма те -
ри ја ла, ко ји су од вра ћа ли па жњу од ствар -
них ору ђа и оруж ја. Пи ло ти НА ТО-а са су -
ли су де се ти не хи ља да то на на ла жне ци -
ље ве, ве ру ју ћи да је реч о пра ви ма. Тај
екс пло зив за вр ша вао је на бу њи шту.

Ана ли зи ра ју ћи ис ку ства на кон за вр шет -
ка вој не опе ра ци је (14.10.199. у Кон гре су
САД) та да шњи др жав ни се кре тар за од -
бра ну САД Ви ли јам Ко ен и на чел ник Здру -
же ног ге не рал шта ба Хен ри Шел тон на шли
су да Аме ри ка мо ра по бољ ша ти сво ју
елек трон ску бор бе ну спо соб ност за бу ду -
ће  ра то ве, за то што је ВЈ, то ком сна жног
бом бар до ва ња, ус пе ла да са чу ва сво ју
про тив ва зду шну од бра ну. На ве ли су да су
,,Ср би ра ци о нал но ко ри сти ли сво ју си стем
ПВО, при си ља ва ју ћи пи ло те НА ТО-а да
ле те на ве ли ким ви си на ма, што је сма њи -
ло њи хо ву ефи ка сност у га ђа њу ци ље ва
на зе мљи“. Шел тон је ис та као да сна ге НА -
ТО-а ни су мо гле да уни ште ПВО ВЈ, за то
што је ВЈ ко ри сти ла так ти ку дис пер зи је,
при ме њи ва ла но ве так тич ке по ступ ке и ка -
му фли ра ла бор бе на сред ства.

Пи лот пот пу ков ник Ђор ђе Ива нов, за -
јед но са вред ним мај сто ри ма, у бли зи ни

Ба тај ни це, у јед ној ра ди о ни ци, ус пео је да
од при руч ног ма те ри ја ла на пра ви ма ке ту
ави о на МиГ-29 у при род ној ве ли чи ни. Чак
се ус пе ло и у ими ти ра њу ра да мо то ра, то
јест у ин фра цр ве ном зра че њу. Ма ке те су
по ста вље не на ме ста где се обич но на ла -
зе апа ра ти МиГ-29. То ком ра та све ма ке те
су по го ђе не, не ке чак ви ше пу та. Да нас на
то вре ме под ви га све до чи је ди на ма ке та
ко ја је оста ла ,,у жи во ту“, па ре кон стру и -
са на, а на ла зи се из ло же на у Ва зду хо -
плов ном му зе ју.

Вој ска Ју го сла ви је, иако знат но тех нич -
ки и еко ном ски ин фе ри ор ни ја, хра бро се
су прот ста ви ла агре со ру, а ве о ма упе ча -
тљив тон на шој од бра ни дао је и све на -
род ни от пор. Мо би ли за ци ја и бор бе ни
рас по ред Коп не не вој ске де ло ва ли су од -
лу чу ју ће, као фак тор од вра ћа ња за пред у -
зи ма ње коп не не опе ра ци је. Да је вој ска
би ла на о ру жа на са вре ме ни јим си сте ми ма
про тив ва зду шне од бра не и да је рас по ла -
га ла ави о ни ма ве ћег до ме та ра да ра и ра -
ке та, те шко да би се НА ТО усу дио на аван -
ту ру зва ну агре си ја.

Сна ге НА ТО-а су до те ме ре про ма ши -
ва ле да и да нас ис тра жу ју шта се то зби ло
са њи хо вим про јек ти ли ма. Од 185 ла жних
ци ље ва ко је је по ста ви ла јед на бри га да на
Ко со ву и Ме то хи ји, по го ђе но је тач но 175.
Дру ге вр ста ла жних ци ље ва на те ри то ри ји
Ср би је по ста вље но је 2500 ко ма да. По го -
ђе но је не што ви ше од 2300 ко ма да. Не ки
су по ста вља ни и ви ше пу та, јер их ,,пре -
ци зни“ про јек ти ли НА ТО-а ни су од мах уни -
шти ли. Са мо ди рект ни по год ци зна чи ли су
и уни ште ње тих ци ље ва.

Шта су све при ме њи ва ле на ше сна ге за -
ду го ће оста ти тај на. Ме ђу тим, тај на се
кри је у чи ње ни ци да је ра то ва ње пре све -
га умо ва ње. Пла не ри НА ТО-а зна ју до бро
за што у ка сни јој фа зи агре си је ни су кре ну -
ли коп не ним сна га ма!

По сле агре си је та да шње вла сти у СРЈ
на ре ди ле су од го ва ра ју ћим др жав ним ор -
га ни ма да струч ња ци ма НА ТО-а пре да ју
тех нич ку до ку мен та ци ју за из ра ду елек -
трон ских ма ма ца ко ји при вла че лан си ра -
не про јек ти ле. Не што од то га им је усту -
пље но. Мно га ре ше ња оста ла су под кљу -
чем. Не ка и у гла ва ма кон струк то ра ро до -
љу ба. На род ка же: злу не тре ба ло!

Ка да је агре си је на СРЈ окон ча на, ави о -
ни Ф-117 А ста вље ни су на клоц не, а по -
том је цео про грам об у ста вљен, па ави о ни
тог ти па ни су ни ле те ли. 

На ше сна ге су то ком агре си је по твр ђе -
њу ак те ра по го ди ле и стра те гиј ски бом -
бар дер Б-2, не где из над Фру шке го ре. Тај
ави он је ус пео да се до мог не те ри то ри је
Хр ват ске и пад не у Спа чван ској шу ми. Из
хр ват ских из во ра је про цу ре ло да је њи хо -
ва ва тро га сна је ди ни ца га си ла по жар и да
су ва тро га сци угле да ли нео бич ни ави он
цр не бо је ко ји за у зи ма по вр ши ну без ма ло
јед ног фуд бал ског игра ли шта. Све до ци ко -
ји су би ли ан га жо ва ни у фи зич ком обез бе -
ђе њу ме ста где је па ла олу пи на, на во де да
су из БиХ да ни ма до ла зи ле сна ге IFOR-a
ко је су ре за ле ави он и у де ло ви ма ис под
ка ми он ских це ра да од не ли га не где где у
пот пу но сти има ју кон тро лу под руч ја.

(На ста вља се) 
Зво ни мир Пе шић
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И
з ове пер спек ти ве, по сле ви ше од
две де це ни је на кон НА ТО агре си -
је и тач но 23 го ди не од оба ра ња

тзв. не ви дљи вог ави о на из над Ср би је,
склон сам да ве ру јем да је по са да Тре ћег
ди ви зи о на чу ве не 250 Ра кет не бри га де,
та да ВЈ, сру ши ла у бла то код Бу ђа но ва ца
мит о оруж ју и ње го вој мо гућ но сти да ра -
ту је над моћ но, пре ци зно и, што је нај ва -
жни је, без бед но за оне ко ји по се ду ју та кву
тех ни ку.

Ова ко, у да ну ка да не ка да шњи бор ци,
при пад ни ци овог ди ви зо на обе ле жа ва ју
27. март, ка да је 1999. над Сре мом обо рен

ави он, по нос аме рич ке ави ја ци је, го во ри
Ђор ђе Ани чић, та да ру ко ва лац га ђа ња.
Ани чић је одав но у пен зи ји, али је остао
при су тан у свет ској вој ној ли те ра ту ри и
јав но сти. Под виг Тре ћег ди ви зи о на ко ји је
са по ло жа ја из рав ни це До њег Сре ма сру -
шио још је дан ,,не ви дљи ви ‘Б-2’“ 20. ма ја,
али и лов ца ,,Ф-16“ по чет ком апри ла, у ми -
ну ле 23 го ди не про шао је тр но вит пут. Од
сла вља и ди за ња у не бе са на ших вој ни ка
и офи ци ра до по ку ша ја да се до га ђа ји за -
ма гле од но сно да се при пи шу слу чај ним
ус пе си ма ка ко је на то ме, ка ко ка же наш

са го вор ник, „сво је вре ме но ин си сти ра ла
НА ТО за јед ни ца“.

- То ви ше ни је слу чај. Јед на чу ве на ен -
гле ска из да вач ка ку ћа об ја ви ла је не дав но
књи гу ,,Оба ра ње не ви дљи вог лов ца“ ко ју
сам на пи сао са Ми хај лом С. Ми хај ло ви -
ћем, на шим елек тро ни ча рем то ком агре -
си је. Та ку ћа, ко ја се ба ви ис кљу чи во
струч ном вој ном про бле ма ти ком у ре цен -
зи ји је пре по ру чи ла свим ва зду хо плов ним
вој ним ака де ми ја ма да је увр сте у на ста ву
бу ду ћих вој них пи ло та и ра ке та ша упр кос
то ме што све до чи о мањ ка во сти ми та о
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Потпуковник Ђорђе Аничић о 27. марту 1999, 
када је први пут срушен мит

о невидљивим авионима 

ИЗНАД БУЂАНОВАЦА 
ОБОРИЛИ СМО И ЛАЖИ О РАТОВАЊУ 
Пример обарања авиона ,,Ф-117“ изнад Србије изучава се у доктрини ратова-

ња ПВО система и авијације војски Запада

По са да 
ис пред 
ко манд ног 
во зи ла

Ђор ђе Ани чић 
то ком ра та

Об у че на, хра бра и мо ти -
ви са на по са да у ста њу је
да ви ди и по го ди сва ки
циљ на не бу



не ка квом не по бе ди вом оруж ју - при ча
Ани чић.

- Де таљ но смо нас дво ји ца обра зло жи -
ли све по ступ ке и рад ње при ли ком два
оба ра ња тог, ка ко су зва ли, ,,чу да тех ни ке“
из над Ср би је. Је дан од на ших за кљу ча ка
је био да је об у че на, хра бра и мо ти ви са на
по са да из ,,за ста ре лих“си сте ма у ста њу да
ви ди и по го ди сва ки циљ на не бу.

Не срећ ни ,,бу ђа но вач ки“ ,,Ф-117“ је,
под се ћа пот пу ков ник Ани чић, био пр ви
стелт ави он от кри вен и обо рен од стра не
зе маљ ског си сте ма. Се ћа се Ђор ђе ка ко
су ,,це ну уни кат ног успе ха“ по сле 2000.
мо ра ли да пла те мно ги ко ји су уче сто ва ли
у овом под ви гу.

- Па по сле ра та, пр во су нам обри са ли
са ка би не за во ђе ње про јек ти ла озна ке да
смо обо ри ли три НА ТО ави о на, а вр ло бр -
зо је на пра вље на и ,,тран сфор ма ци ја“ тру -
пе, па је Тре ћи ди ви зи он не стао из по рет -
ка на ше вој ске као да ни је по сто јао ни ра -
то вао - се ћа се бив ши офи цир, до да ју ћи
да је не прав да ис пра вље на у вре ме ми ни -
стро ва ња Алек сан дра Ву ли на, а пред сед -
ник Ву чић је вра тио Ди ви зи он у строј. Је -
ди но што је над ви си ло вој нич ки под виг
оба ра ња по но са НА ТО ави ја ци је над Ср -
би јом су анег до те ко је су пра ти ле при чу о
,,Ф-117“. Ани чи ћу је нај о ми ље ни ја она ка -
да је 2001. пр ва де ле га ци ја ва зду хо плов -
ства САД до шла у Ва зду хо плов ни му зеј у
Сур чи ну у прат њи на ших офи ци ра и ис -
пред де ла олу пи не ави о на ко мен та ри са ла
ка ко је ле те ли ца „има ла тех нич ки квар на -
кон из вр ше не ми си је“ и ка ко им је ку стос
му зе ја Пе тар Не дељ ко вић по ка зу ју ћи на
ру пе на тру пу об ја снио „да се квар зо ве не -
ва“.

- Исти ку стос је на истом су сре ту на пи -
та ње ,,Ка ко је би ло ра то ва ти про тив нај -
моћ ни је си ле све та“ од го во рио ,,да не зна,
јер ни кад ни смо ра то ва ли са Ру си ма“.

Има до ста и не при јат них успо ме на, се -
ћа се Ани чић. Ве ли ,,да су љу ди са стра не
по ку ша ва ли да по сва ђа ју људ ство ди ви зи -
о на и то око де та ља ве за них за оба ра ње“,
али и ,,да су пра вље ни фил мо ви чи ја свр -
ха ни је би ла исти на, не го мар ке тинг“. Упо -
зо ра ва ипак да се не сме на се да ти на ла -
жно ху ма не мо ти ве ка да је рат ни и по рат -
ни пе ри од у пи та њу јер све су при че ,,са
дру га чи јим усме ре ним деј ством“. Дру ги
не ви дљи ви стра те шки бом бар дер „Б-2“,
по нос аме рич ке ави ја ци је, по го ђен је 20.
ма ја 1999. го ди не, тач но у 00.11 са две ра -
ке те ПВО си сте ма ,,Не ва“. Иста по са да
Тре ћег ди ви зи о на 250. бри га де ПВО ВЈ ко -
ја је обо ри ла „Ф-117“, кра јем мар та, (са мо
без Зол та на Да ни ја, ко ман дан та Ди ви зи о -
на), сру ши ла је и „Б-2“, деј ству ју ћи са по -
ло жа ја у Беч ме ну.

- Ави он ,,Дух Ми су ри ја“ по сле по гот ка је
узео курс 270 ка Ту зли и чу ло се ка ко тра -

жи до зво лу за иска ка ње. По са да ни је до -
би ла до зво лу да на пу сти ле те ли цу и сру -
ши ли су се у Спа чван ским шу ма ма крај
Жу па ње. Исте но ћи смо зна ли шта смо по -
го ди ли, а вест нам је на по ло жај до нео ге -
не рал Ба не Пе тро вић - на ста вља наш са -
го вор ник.

- Аме ри кан ци ни ка да ни су по твр ди ли, али
ни зва нич но де ман то ва ли гу би так ,,Б-2“.

Пот пу ков ник Сти вен Ли Бе шен, за ме ник
ко ман дан та 509. аме рич ког ,,вин га“ ко јем
је при па дао ави он, у ин тер вјуу за та мо -
шњу ва зду хо плов ну штам пу по сле ра та
по твр дио је ,,да је ‘Б-2’ по ву чен из бор бе -
них деј ста ва 21. ма ја 1999“. Као при пад ник
бри га де Ани чић је у пен зи ју по нео Ор ден
на род ног хе ро ја ко ји је до би ла це ла бри га -
да.

Дра ган Ву ји чић
Из вор: Но во сти
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МСП КИ НЕ: 
АГРЕ СИ ЈУ НЕ 

ЗА БО РА ВЉА МО

Порт па рол ки не ског Ми ни стар -
ства спољ них по сло ва Ванг Вен -
бин ре као је по во дом обе ле жа ва -
ња 23. го ди шњи це НА ТО бом бар -
до ва ња СРЈ, да агре си ју НА ТО не -
ће за бо ра ви ти ни срп ски на род, ни
ки не ски на род, ни љу ди ши ром
све та.

- По во дом обе ле жа ва ња 23. го -
ди шњи це НА ТО бом бар до ва ња СР
Ју го сла ви је, НА ТО је одр жао спе -
ци јал ни са мит на ко ме се раз го ва -
ра ло о укра јин ском пи та њу. Да ли
су Сје ди ње не Др жа ве и зе мље НА -
ТО раз ми шља ле о основ ним узро -
ци ма укра јин ске кри зе? Ка кву од го -
вор ност за ово тре ба да сно се САД
и НА ТО? - упи тао је Ванг. Он је оце -
нио да САД и НА ТО не ма ју ни пра -
во, ни ква ли фи ка ци је да се пред -
ста вља ју као су ди је док не раз ми -
сле о зло чи ни ма ко је су по чи ни ли
над на ро дом Ср би је, Ира ка, Ав га -
ни ста на и дру гих зе ма ља.

РИ МЕЈК И „ФС-555“
Прак су аме рич ке вој ске да не
при ка зу је сво је гу бит ке об ја -
шња ва и ку стос Му зе ја ва зду хо -
плов ства Пе тар Не дељ ко вић.
Он твр ди да Аме ри кан ци ко ри -
сте ви ше стра те ги ја у ова квим
слу ча је ви ма, па се та ко до го ди -
ло да се на ва зду хо плов ној из -
ло жби „SIAD 2010“ у Бра ти сла ви
по ја ви ло вац „ф-16“ са озна ком
„ФС-555“ на ре пу. У том ави о ну
2. ма ја 1999. обо рен је Деј вид
Голд фејн, бив ши ко ман дант
ави ја ци је САД.

- Ка да сам пи тао пи ло та ко ји је
по зи рао ис пред ле те ли це, да ли
су то на пра ви ли ,,ри мејк ‘ф-16’,
об ја шња ва ју ћи да је пра ви ави -

он код ме не у Му зе ју, чо век се по -
сти део - ка же Не дељ ко вић.

При зор из 
Бу ђа но ва ца 28.
мар та 1999.

Књи га 
на ме ње на 
про фе си о нал -
ци ма



С
ре ћа и го ди не су по ве за ни, али
не на на чин на ко ји се обич но
ми сли. Са вре ме на кул ту ра je

углав ном окре ну та мла ди ма, пa je
уоби ча је на прет по став ка да су мла ди
и ле пи та ко ђе и нај срећ ни ји. Иако je
те шко бо ри ти се са про па ган дом про -
тив ста ре ња, су прот но по пу лар ном
ми шље њу, наш жи вот не мо ра оба ве -
зно пред ста вља ти ту жан пад са бли -
ста вих ви си на мла до сти.

Уме сто то га, сту ди ја за сту ди јом по -
ка зу је - сре ћа се за пра во мо же и по ве -
ћа ти са го ди на ма.

За мно ге од нас би мо гло би ти из не -
на ђу ју ће са зна ње да ис тра жи ва ња по -
ка зу ју да смо све вре ме гре ши ли - не
са мо у по гле ду ста ре ња, већ и о то ме
ка да ће мо до жи ве ти нај срећ ни је да не
у жи во ту. Не, не ће се де си ти са мо то -
ком на ших школ ских да на, као што по -
сло ви ца на ла же, или док се тру ди мо
да на пре ду је мо у сво јим ка ри је ра ма,
или док од га ја мо и шко лу је мо сво ју
де цу. Чи ни се да, ка жу ис тра жи ва чи,
за до вољ ство жи во том пра ти курс у об -
ли ку ла ти нич ног сло ва У, са сво јим
дво стру ким вр хо ви ма у де тињ ству, ка -
да нам je свет је дан ве ли ки за бав ни
парк, и у ста ро сти, ка да смо већ би ли
на свим во жња ма хи ља ду пу та и са вр -
ше но смо за до вољ ни да бу де мо са мо

по сма тра чи. У сре ди ни - у на шим 40-
им и 50-им го ди на ма, ка да су енер ги -
ја, по тен ци јал и про дук тив ност нај ве -
ћи и ка да би тре ба ло да се осе ћа мо
нај срећ ни ји - за до вољ ство жи во том
до сти же дно. И то се по ка за ло као
тач но за све на ци је, кул ту ре и ни вое
при хо да.

Ове тврд ње има ју пу но сми сла - као
пр во, сва та сна га и про дук тив ност
зах те ва ју мно го ра да, a до ла зе у тре -
нут ку ка да су и дру ги при ти сци нај ве -
ћи - по ди за ње и шко ло ва ње де це, кре -
ди ти, обез бе ђи ва ње ег зи стен ци је.
Жи вот мо же би ти низ ис ку стве них тај -
фу на, и до брих и ло ших, али у ка сни -
јим де це ни ја ма то се ме ња на мно го
на чи на. На кон што смо се че тр де сет
го ди на стал но тру ди ли да не што бу де -
мо, по стиг не мо, дан ка да схва ти мо да
смо сло бод ни и да не мо ра мо ви ше да
по ку ша ва мо, до ла зи као олак ша ње.
Са од ла ском у пен зи ју, кри ти ка дру гих
се сма њу је, не мо ра мо да при ме ћу је -
мо све сво је не до стат ке, a и до бри
смо у ко ри шће њу оно га што смо на у -
чи ли.

Kao ре ак ци ја на дру штво оп сед ну то
мла ди ма, ве ћи на љу ди и да ље ве ру је
да je слу ша ти до бре ства ри о ста ро -
сти ско ро пa бе сми сли ца. A ако већ
мо ра да се ста ри, иде ал но je да се

ста ри ле по, да се оста не млад.
Ста ро сти се сви пла ше, по ку ша ва ју

да не раз ми шља ју о њој ка ко не би па -
ли у де пре си ју. Из не ког раз ло га je та -
ко ђе уоби ча је но да се ста ри љу ди ис -
кљу чу ју из дру штва, a и они са ми по -
не кад ви ше во ле да се за тво ре у свој
свет не на ла зе ћи на чин да ужи ва ју у
оби љу сло бод ног вре ме на. Па ра док -
сал но је да се иде ја о ду гом жи во ту
до па да сви ма, али иде ја о ста ре њу се
не до па да ни ко ме. Уза луд стал на под -
се ћа ња да je ста ре ње из у зет на при ли -
ка, да je сва ки дан шан са да се жи ви

бо га ти ји жи вот не скри ва ју ћи и
те шко ће го ди на, бо ле сти, ту го -
ва ња. Са ко ји ма се мо же су о -
чи ти на раз ли чи те на чи не, пa и
са му дро шћу и ху мо ром.

Бла го ста ње се ре де фи ни ше
са ста ре њем, ка жу пси хо ло зи.
Ста рост не тре ба да по ста не
па сив на ве ге та ци ја, већ јед на
од ета па у оства ре њу људ ских
те жњи. Иако се наш свет су -
зио, иако je сма ње но или не -
ста ло мно го то га што je не ка да
при чи ња ва ло за до вољ ство,
сре ћа и да ље мо же би ти са на -
ма, че сто и ви ше не го ра ни је.
Ha не ки на чин, на ша мла дост
и сред ње го ди не су за и ста пе -
ри од обу ке да бу де мо за до -
вољ на ста ри ја осо ба.

A за до вољ не осо бе зна ју да
се у ста ре њу нај че шће пре ви -
ђа мо жда нај ва жни ја ве шти на:
ка ко се за ба ви ти. Жи вот не
ста је у ше зде се тим, a ра дост,
страст и аван ту ра не из у ми ру
са го ди на ма.

Ни ка да ни смо пре ста ри за
но ви циљ или но ви сан или за
но ве ак тив но сти ко је нас ис пу -
ња ва ју ра до шћу. Зву чи јед но -
став но кад се ка же али, ми -
сли те, те шко je на сме ја ти се

ка да су вре ме на те шка. И за то има
ле ка ако се во ди ра чу на о се би, иде
ре дов но на пре гле де, на сто ји да се
жи ви здра во ка ко би се спре чи ла или
што ду же од ло жи ла уоби ча је на ста ња
у ста ро сти. И на ро чи то - ако не до зво -
ли те да до са да и осе ћај да ви ше ни -
сте по треб ни овла да ју ва шим жи во -
том.

Не ка то бу де јед на од од лу ка на при -
мер у Но вој го ди ни. Ду го роч ни пла но -
ви се пра ве и са 80 го ди на. И за ба -
вљај те се нај ви ше што мо же те. Иде ја
да ста ри ји гу бе сми сао за ху мор и же -
љу за за ба вом je мит, за ба ва je ва жна
у сва ком уз ра сту a сам чин осме ха по -
кре ће хор мо не ко ји су по ве за ни са
сре ћом. Иг но ри ши те за блу ду да je
сре ћа ре зер ви са на са мо за мла де и
до зво ли те се би да бу де те за до вољ ни
ка ко ста ри те. Не мој те ми сли ти да мо -
ра те да се по на ша те пo од ре ђе ном
дру штве ном обра сцу - шта je сло бо да
не го да се бу де свој у свим го ди на ма.

Во ди те ра чу на о се би и јед ни о дру -
ги ма, пан де ми ја je по ста ви ла мно ге
иза зо ве, али не мој те ми сли ти са мо о
то ме. Ка ко не ки во ле да ка жу - ста ре -
ње je оба ве зно, али од ра ста ње je из -
бор. Има те па мет ни јег по сла не го да
се пла ши те.

М. Јо ва но вић
Из вор: Глас оси гу ра ни ка
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Живот нe престаје у шездесетим

ВИТАЛНОСТ 
JE СТАЊЕ УМА

Да сам знао да ћу живети овако дуго, 
боље бих бринуо о себи

Глав ни циљ сви ма тре ба да бу де успо ра ва ње про це са ста ре ња

Млад си са мо
јед ном, али не
мо жеш оста ти
не зрео 
бес ко нач но

Ко ли ко би сте
има ли го ди на
да не зна те 
ко ли ко има те
го ди на



у Укра ји ни. Као што је на ци стич ка Не мач -
ка схва ти ла да по сле по ра за у Кур ској би -
ци пре о ста је уза лу дан от пор, ко ји је са вла -
дан 9. ма ја 1945. го ди не, ка да је ка пи ту ли -
ра ла, прет по ста вља се да ће ак ту ел ни ан -
гло сак сон ски агре сор оли чен у НА ТО-у
схва ти ти да чак и жр тво ва њем по след њег
Укра јин ца за за до во ља ва ње сво је по хле -
пе не ће је за до во љи ти на ште ту Ру си је. У
су прот ном, има ју ћи у ви ду од брам бе ну
офан зив ну моћ Ру си је, ри зи ку је соп стве но
са мо у ни ште ње.

Кур ска бит ка во ђе на је из ме ђу Цр ве не
ар ми је и не мач ке на ци стич ке вој ске ју ла-
ав гу ста 1943. го ди не у ши рем ре јо ну гра да
Кур ска. Да кле, во ђе на је две го ди не по сле
вој не агре си је на ци стич ке Не мач ке на Со -
вјет ски Са вез, (22. ју на 1941. го ди не).

За што је та бит ка во ђе на у Кур ској из бо -
чи ни? За то што по сле за вр шет ка зим ских
на пад них опе ра ци ја Цр ве на ар ми ја
1942/1943. и про тив у да ра не мач ких сна га
у ре јо ну Хар ко ва, фе бру а ра и мар та 1943,
фронт се ста би ли зо вао, од но сно из ло -
мље ну ли ни ју фрон та ка рак те ри са ле су
три из бо чи не – орел ска, кур ска и бел го -
род ско-хар ков ска, ко је су ну ди ле по вољ не
усло ве за офан зив на деј ства не мач ком
Вер мах ту и со вјет ској Цр ве ној ар ми ји. Не -
мач ка Вр хов на ко ман да, у те жњи да пре -
от ме стра те гиј ску ини ци ја ти ву из гу бље ну
под Вол го гра дом (Ста љин гра дом), од лу -
чи ла је да сво је на по ре усред сре ди у ре јо -
ну кур ске из бо чи не. Циљ опе ра ци је је био
да за у зи ма њем из бо чи не скра ти не мач ки
фронт и ти ме ство ри по треб не ре зер ве.

Н
е за ја жљи ва по хле па за пад но е вроп -
ских хри шћан ских зе ма ља за при -
род ним бо гат стви ма на ро да у њи хо -

вом не по сред ном и да љем окру же њу, из -
ме ђу оста лог, ис по ља ва на је ма сов ном
упо тре бом си ле за рад по ро бља ва ња и
екс пло а та ци је, укљу чу ју ћи уни ште ње не -
по кор них на ро да. У том ви ше ве ков ном по -
хо ду За па да пра во слав ни на ро ди су у ви -
ше на вра та би ли су о че ни са опа сно шћу да
бу ду по ро бље ни, по ни же ни, па и уни ште -
ни. Са мо за хва љу ју ћи соп стве ним од -
брам бе ним спо соб но сти ма и на да све од -
луч но шћу успе ва ли су да са чу ва ју сво ју
сло бо ду, не за ви сност и су ве ре ност. Ко пље
за пад но е вроп ских агре со ра пр вен стве но
је ба ца но ка нај број ни јем пра во слав ном
ру ском на ро ду, с ци љем пре о ти ма ња ње -
го вих при род них бо гат ста ва. У ту свр ху за -
пад но хри шћан ски агре со ри пред у зи ма ли
су број не вој не опе ра ци је (агре си је). На -
ро чи то су по зна те: агре си ја ко ју је пред во -
дио На по ле он (1812) и Хи тлер (1941.-
1945). Би ле су не у спе шне јер су окон ча не
та ко што је жр тва агре си је (Ру си) сво јом
вој ском го ни ли не при ја те ља до Па ри за
(1812) и ре ке Рај не (1945).

На жа лост (на не сре ћу Евро пе, пре све -
га) екс пан зи о ни стич ка по хле па за пад них
хе ге мо на одр жа ла се и по сле Дру гог свет -
ског ра та, али и ,,окон ча ног“ Хлад ног ра та.
За пра во, њи хо ва по хле па је осна же на мр -
жњом, нај пре про тив ко му ни стич ког Со -
вјет ског Са ве за, а по том и про тив Ру ске
Фе де ра ци је. Осна же ност по хле пе на ро чи -
то се огле да у ње ном глав ном но си о цу
пре ко о ке ан ским САД, чи ји екс пан зи о ни -
зам је ап со лут но по ду да ран са бо ле сним
ре ван ши змом Не мач ке (ми ни стар ка Ана -
ле на Бер бек отво ре но пре ти Ру си ји, ,,ако
тре ба и атом ским оруж јем су прот ста ви ти
се ру ском ге о по ли тич ком ути ца ју“, а кан -
це лар Олаф Шолц је из ја вио ,,да је рат у
Укра ји ни при ли ка да се ис пра ви исто риј -
ска не прав да пре ма не мач ком на ро ду“.
Не сум њи во сма тра да Со вје ти ни су сме ли
да по ра зе Хи тле ро ву Не мач ку).

Чи та ње исто ри је
Коб не за блу де ан гло сак сон ских хе ге мо -

на о мо гу ћем уни ште њу Ру си је и ру ског на -
ро да (фран цу ски бив ши пре ми јер Бру но
Ле Мер, из ја вио је пе тог да на ра та у Укра -
ји ни да је циљ за пад них зе ма ља ,,уни ште -
ње Ру си је и ру ског на ро да“) до ве ле су до
ору жа не фа зе пре вен тив ног са мо од брам -
бе ног ра та Ру си је у Укра ји ни.

О овој фа зи ору жа ног су че ља ва ња
агре со ра (За па да) и жр тве агре си је (Ру си -
ја) на те ри то ри ји Укра ји не мо же се ва ља -
но рас пра вља ти са мо уко ли ко се узму у
об зир узро ци. У том кон тек сту еви дент на
је сво је вр сна ана ло ги ја из ме ђу пре крет не
Кур ске бит ке у Дру гом свет ском ра ту и са -
да шње ру ске Спе ци јал не вој не опе ра ци је

Основ на за ми сао опе ра тив ног пла на (Ци -
та де ла) би ло је да се кон цен трич ним уда -
ри ма из ре јо на Бел го ро да и Оре ла на
Куркс уни ште сна ге Цр ве не ар ми је у кур -
ској из бо чи ни и учвр сти од брам бе на ли ни -
ја не мач ких сна га.

На осно ву оба ве штај них по да та ка о не -
мач ком пла ну (Ци та де ла), со вјет ска Вр -
хов на ко ман да од лу чи ла је да од суд но
бра ни кур ску из бо чи ну и да, по сле раз би -
ја ња не мач ких на пад них сна га, пре ђе у
про тив о фан зи ву и да да ље на сту па на за -
пад. На тај на чин се из основ не за ми сли
обе ју стра на раз ви ла бит ка ко ја је има ла
две фа зе: офан зи ву Не ма ца и со вјет ску
про тив о фан зи ву.

Ток бит ке
Не мач ки Вер махт је у ре јо ну кур ске из -

бо чи не кон цен три сао 50 ди ви зи ја (око
900.000 вој ни ка), од ко јих 34 пе ша диј ских,
14 оклоп них и две мо то ри зо ва не. Укуп но
је ан га жо ва но 2.700 тен ко ва, док је ар ти -
ље риј ских и ми но ба цач ких це ви би ло око
10.000. За авио-по др шку упо тре бље но је
око 2.000 ави о на. Те сна ге има ле су за да -
так да ко ор ди ни са ним на па дом са се ве ра
(Оре ла) и ју га (Бел го ро да) за у зму кур ску
из бо чи ну од 5. до 9. ју ла 1943. го ди не.

Кур ску из бо чи ну бра ни ле су сна ге Цр ве -
не ар ми је: Цен трал ни фронт (48, 13, 70,
65. и 60 ар ми ја у пр вом и 2. оклоп на ар ми -
ја, 9. и 19. оклоп ни кор пус у дру гом еша -
ло ну) и Во ро ње шки фронт (48, 40, 6, 69. и
7. ар ми ја у пр вом  i 1. оклоп на ар ми ја, 2. и
5. оклоп ни кор пус у дру гом еше ло ну). Иза
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Паралела из историје у односу 
на садашња догађања

САВРЕМЕНА КУРСКА БИТКА
Совјетске трупе су 5. јула 1943. предухитриле немачку војску за само пола часа, а Руска војска

24. фебруара ове године,готово у последњи час, превентивно отпочела Специјалну 
операцију зарад предупређења потенцијалног агресора у чијој позадини су снаге НАТО-а 

У мно гим гра до ви ма во де се улич не бор бе



њи хо вог бор бе ног рас по ре да, на ла зио се
со вјет ски Степ ски фронт (4,5,27, 47, 53.
ар ми ја и 4. и 10. оклоп ни кор пус), чи ји је
за да так био да спре чи про дор Не ма ца на
ис ток, у слу ча ју да сна ге со вјет ског Цен -
трал ног и Во ро ње шког фрон та не за у ста -
ве њи хов на пад.

Пла ни ра но је да не мач ка вој ска кре не у
офан зи ву без ве ли ке ар ти ље риј ске при -
пре ме. Она би усле ди ла по ду би ни со вјет -
ског фрон та да би се по сти гло из не на ђе -
ње и со вјет ска ави ја ци ја оне мо гу ћи ла да
деј ству је од мах по по чет ку опе ра ци је. Ме -
ђу тим, со вјет ски ави о ни су већ би ли у ва -
зду ху и ле те ли ка не мач ким аеро дро ми ма.
Иако је би ло ра но ју тро со вјет ски ави о ни
су про на шли сво је ме те и на не ли гу бит ке
Луфт ва феу на са мим аеро дро ми ма. Бит ка
је по че ла 5. ју ла у два ча са и 40 ми ну та со -
вјет ском ар ти ље риј ском при пре мом, ор га -
ни зо ва ном на осно ву по у зда них оба ве -
штај них ин фор ма ци ја о по чет ку не мач ког
на па да (не што ка сни је) и гру пи са њу (не -
мач ких) сна га на по ла зним по ло жа ји ма.
Због по мет ње и пре тр пље них гу би та ка,
Нем ци су пре шли у на пад са за ка шње њем
од не ко ли ко ча со ва. Тог и на ред них да на
(од 7. до 9) на пре до ва ли су и укли ни ли се
до 35 ки ло ме та ра у кур ској из бо чи ни. Це -
не ћи да је на пад на моћ Не ма ца осла би ла,
со вјет ска Вр хов на ко ман да је 10. ју ла до -
не ла од лу ку о про тив у да ру сна га ма Во ро -
ње шког и Степ ског фрон та. Со вјет ске сна -
ге су пре шле у на сту па ње на орел ском и
хар ков ском фрон ту ра ди раз би ја ња и уни -

ште ња не мач ких сна га. Же сто ке бор бе во -
ђе не су ско ро до кра ја ав гу ста. На и ме, 23.
ав гу ста со вјет ске сна ге осло бо ди ле су
Хар ков и ко нач но раз би ле за блу ду Хи тле -
ра да мо же да пре от ме стра те гиј ску офан -
зи ву на ис точ ном фрон ту. По што је раз би -
ла, у то ку де фан зив них и офан зив них бор -
би, око 30 не мач ких ди ви зи ја, Цр ве на ар -
ми ја је от по че ла оп шту офан зи ву на ши ро -
ком фрон ту од Хар ко ва до Цр ног мо ра.
На сту па ње је на ста вље но 1944/1945. го -
ди не, и окон ча но без у слов ном ка пи ту ла -
ци јом Не мач ке.

Узро ци са да шње бит ке
Рас па дом СССР-а, Укра ји на је 16. ју ла

1990. го ди не, од лу ком Вр хов не ко ман де,
усво ји ла Де кла ра ци ју о не за ви сно сти, уз
при ста нак Ру си је, ко ја је от пла ти ла све ук-
ра јин ске спољ не ду го ве. Ме ђу тим, то ни је
би ло до вољ но да Укра ји на по шту је су сед -
ну Ру си ју, а вр ху нац пред ста вља тзв. На -
ран џа ста ре во лу ци ја – др жав ни пре врат у
Ки је ву, ка да су на ци о на ли сти, уз по др шку
сво јих за пад них мен то ра, осво ји ли власт у
Укра ји ни. Њи хо во иден ти тет ско обе леж је,
с јед не стра не, од ра жа ва ло је по ни жа ва -
ње, про те ри ва ње и уби ја ње Ру са у Укра ји -
ни и, са дру ге стра не, при хва та ње ба зе
НА ТО-а у Укра ји ни. Та кво ан ти ру ско по на -
ша ње на мет ну те и од на ро ђе не укра јин ске
вла сти тре ба по сма тра ти у кон тек сту хи -
брид не агре си је НА ТО-а на ис ток, чи је
окон ча ње (крај њи циљ) је пред ви ђа ло раз -
би ја ње Ру си је на шест др жа ва. За де ши -

фро ва ње са др жа ја и фа за агре си је за пад -
них кр ста ша (НА ТО-а) по сто је број не по у -
зда не чи ње ни це. Ипак, ва ља ло би узе ти у
об зир зна че ње пој ма агре сор, на во ђе њем
ми шље ња Ми ло ша Зе ма на, пред сед ни ка
Че шке: ,,То је она др жа ва ко ја на пад не не -
ку дру гу др жа ву, пре не го што су то ура ди -
ле Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве“. Реч је о
ду бо ко про ми шље ном од ре ђе њу овог пој -
ма, не сум њи во за сно ва ном на ана ли зи ви -
ше ди мен зи о нал ног по на ша ња САД и НА -
ТО-а у пе ри о ду од 1990. го ди на на о ва мо,
про тив чи та вог све та, на ро чи то у Евро пи.

Мо дел ан гло сак сон ске ви ше ди мен зи о -
нал не агре си је у Евро пи (НА ТО пред во ђен
САД) у ком би на ци ји са исла ми сти ма, успе -
шно је про ве рен про тив срп ског на ро да, са
те жњом на гра ђи ва ња исла ми ста ла жном
др жа вом Ко со во на де лу Ре пу бли ке Ср би -
је. Ме ђу тим, пла но ви агре со ра у од но су на
Ру си ју на и шли су на од су дан от пор. Нај -
пре, сло мљен је от пор исла ми ста у Че че -
ни ји, а по том осу је ћен у Гру зи ји (2008), Бе -
ло ру си ји (2021), Ка зах ста ну (2022).

Нео на ци сти и мен то ри
От пор ко пљу агре со ра по себ но је био

ви дљив у Укра ји ни. На и ме, на кон Мај да на
у Ки је ву 2014. го ди не, ка да су нео на ци сти
сврг ну ли ле гал ну власт и ,,за ја ши ли“ укра -
јин ски на род, нео б у зда но су кре ну ли на
све што је ру ско (око осам ми ли о на Ру са и
око 50 од сто гра до ва Укра ји не ко ји го во ре
ру ски је зик) у тој зе мљи. Те рор нео на ци -
ста (Де сни цен тар, Бан де ров ци) на и шао је
на от пор Ру са ко ји је одо лео до са мо о пре -
де ље ња гра ђа на Кри ма о при са је ди ње њу
Ру си ји и ору жа ног от по ра у Лу гањ ској и
До њец ској обла сти. Ру ски на род у Дон ба -
су се са мо ор га ни зо вао и уз по др шку Ру си -
је успе шно бра нио у про те клих осам го ди -
на (2014-2022). Укра јин ска вој ска је си сте -
мат ски гра на ти ра ла те обла сти и уби ла
око 14.000 ци ви ла.

Ме ђу тим, за блу де ли и за до је ни мр жњом
укра јин ски нео на ци сти и њи хо ви мен то ри
(САД и НА ТО) ни су би ли за до вољ ни зло -
чи ни ма ко је су чи ни ли сва ко днев но. На и -
ме, из ра ди ли су план да упо тре бом си ле
из вр ше ге но цид у Дом ба су и ,,осло бо де“
Крим. Да кле, на ме ра ва ли су да из вр ше
агре си ју на Ру си ју, уве ре ни да ће уз по др -
шку НА ТО-а по ра зи ти је. Ру си ја је има ла
увид у план по тен ци јал ног агре со ра и до -
не ла од лу ку да се бра ни пре вен тив но. Као
и у слу ча ју Кур ске бит ке 1943. го ди не ка да
је офан зив ном од бра ном по че ла по ла са -
та пре по чет ка не мач ког на па да, кра јем
фе бру а ра 2022. го ди не от по че ла је спе ци -
јал ну вој ну опе ра ци ју на те ри то ри ји Укра -
ји не, ко јом је пра во вре ме но спре чи ла на -
пад укра јин ске вој ске на Дон бас и Ру си ју.
По зна то је ка ко је окон ча на Кур ска бит ка,
а мо гу ће је прет по ста ви ти ка ко ће би ти
окон ча на ак ту ел на Кур ска бит ка. Уко ли ко
ва зал на укра јин ска власт смог не сна гу да
се об ра чу на са нео на ци сти ма у сво јој зе -
мљи, та бит ка не ће ду го тра ја ти. Уко ли ко,
пак, тај за да так по ве ри Ру си ји, ње го во из -
вр ше ње ће не сум њи во тра ја ти ду же. На -
рав но, све то за ви си од по на ша ња истин -
ског агре со ра (САД и НА ТО) ко ји има шан -
су да се ко нач но ура зу ми, а уко ли ко од би -
је та кву при ли ку, ри зи ку је свет ским ,,вру -
ћим“ ра том, чи ји ис ход ће не сум њи во би ти
ка та кли зма ти чан за чи та во чо ве чан ство.

Да ли је ци ви ли за ци ја до тле до спе ла?
З. Пе шић
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Све је ви ше 
по ру ше них 
обје ка та у 
Укра ји ни

Ру ски ка ми он у
кон во ју пре ма
ра ти шту
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ДРУШТВО

К
о со во и Ме то хи ја, ко је има по себ но
ме сто у исто риј ској, иден ти тет ској и
ге о по ли тич кој ре ал но сти срп ског на -

ро да, су о ча ва Ре пу бли ку Ср би ју са ни ма -
ло ла ким ис ку ше њи ма ко је но си њен на ру -
ше ни др жав ни те ри то ри јал ни ин те гри тет.
Упра во за то, као исто риј ско, вер ско и ду -
хов но сре ди ште срп ског на ро да и срп ске
др жа ве, Ко со во и Ме то хи ја пред ста вља
пи та ње нај ви шег ре да за Ре пу бли ку Ср би -
ју, по себ но ако се зна да je те ри то ри ја ју -
жне срп ске по кра ји не де се ти на ма го ди на
ис хо ди ште и ге не ра тор мно го број них без -
бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи no
на ци о нал ну и ре ги о нал ну без бед ност. Из -
ра же на агре сив ност ко ја пра ти де ло ва ње
при штин ских при вре ме них ин сти ту ци ја,
по себ но угро жа ва ње исто риј ског и ду хов -
ног на сле ђе срп ског на ро да, као и си гур -
но сти срп ског жи вља на том про сто ру,
пред ста вља ју нај о збиљ ни је аспек те угро -
жа ва ња на ционал не без бед но сти Ре пу -
бли ке Ср би је.

Основ на иде ја одр жа ва ња на уч ног ску -
па би ла je да се уз уче шће ком пе тент них
на уч них рад ни ка из ака дем ске за јед ни це
раз мо тре кључ ни без бед но сни иза зо ви и
мо гу ће пер спек ти ве ко сов ско-ме то хиј ског
про бле ма. Скуп je оку пио ви ше од два де -
сет уче сни ка са Ин сти ту та за ме ђу на род -
ну по ли ти ку и при вре ду, Ин сти ту та за по -
ли тич ке сту ди је, Ин сти ту та за европ ске
сту ди је и Ин сти ту та за срп ску кул ту ру, као
и Фа кул те та без бед но сти, Фа кул те та по ли -
тич ких на у ка, Фа кул те та за ди пло ма ти ју и
без бед ност, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ског
уни вер зи те та и Уни вер зи те та од бра не. Ha
отва ра њу уче сни ке je по здра вио ге не рал-
пот пу ков ник доц. др Го ран Ра до ва но вић,
рек тор Уни вер зи те та од бра не, a увод но
из ла га ње одр жао je проф. др Бран ко Кр га,
ге не рал у пен зи ји.

На уч ни скуп се са сто јао из три па не ла:
„Пер спек ти ве ко сов ско-ме то хиј ске без бед -
но сти: ге о по ли тич ки аспек ти“, „Иден ти тет -
ска тр ве ња: узро ци, упо ред не ана ли зе и
мо гу ћа ре ше ња“ и „Стра те ги ја и ме ка моћ
у ко сов ско-ме то хиј ској без бед но сној па ра -
диг ми“. Све ак тив но сти су ре а ли зо ва не у
кре а тив ној, ди на мич ној и ака дем ској ат -
мос фе ри, a де ба те су во ђе не под ру ко вод -
ством ме ди ја то ра па не ла у кон струк тив ној
ин тер ак ци ји са уче сни ци ма ску па.

Kључни без бед но сни 
иза зо ви

У сво јим из ла га њи ма уче сни ци ску па су
ком плек сност без бед но сти на про сто ру

Ко со ва и Ме то хи је раз ма тра ли кроз ак ту -
ел на и про јек то ва на гло бал на и ре ги о нал -
на ге о по ли тич ка пре ви ра ња, не сма ње ни
ин тен зи тет ет нич ког и вер ског екс тре ми -
зма ко сов ских Ал ба на ца, тран сна ци о нал -
не до ме те ор га ни зо ва ног кри ми на ла и по -
ти сну ти по тен ци јал те ро ри стич ког ан га -
жма на на том про сто ру, укљу чу ју ћи по себ -
но опа сна за ла га ња на да љем об је ди ња -
ва њу ал бан ског ет нич ког про сто ра. Исто -
вре ме но, што je још зна чај ни је, они су на -
сто ја ли да ука жу на зна чај про ме не та квог
ста ња и мо гу ћа ре ше ња без бед но сне кон -
со ли да ци је на про сто ру Ко со ва и Ме то хи -
је. У том сми слу по себ но je би ло зна чај но
да се раз ма тра њем на ве де них аспе ка та
без бед но сти ко сов ско-ме то хиј ског про сто -
ра пру жи од го вор на пи та ње да ли je мо гу -
ће кре и ра ње Бал ка на као зо не ста бил но -
сти и ка ко по сти ћи уса гла ше не без бед но -
сне ин те ре се у усло ви ма њи хо вог на гла -
ше ног ан та го ни зма. Дру гим ре чи ма, ис тра -
жи вач ки фо кус уче сни ка ску па био je на
раз ма тра њу ре ше ња ко ја отва ра ју мо гућ -
ност по зи тив них ис хо да на пре вла да ва њу
ис ку ше ња пo без бед ност Ре пу бли ке Ср би -
је ко ја са со бом но си ет нич ки за сно ван
кон цепт про јек та та ко зва ног не за ви сног
Ко со ва.

Не сум њи во, на уч ни скуп je по ка зао да je
пи та ње без бед но сти Ко со ва и Ме то хи је
вр ло ком плек сно и снажно по ве за но са
нај о се тљи ви јим по-ли тич ким аспек ти ма
ре ша ва ња конач ног ста ту са ју жне срп ске
по кра ји не. Став ко ји je ја сно ис ка зан код
уче сни ка на уч ног ску па је сте да тре ба ис -
тра ја ти на по ли ти ци очу ва ња Ко со ва и Ме -

то хи је у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је. У при -
лог та квом ста ву ис так ну ти су исто риј ски,
ду хов ни и по ли тич ки раз ло зи. По себ но je
на гла шен зна чај Ре зо лу ци је 1244 Са ве та
без бед ности УН и зах тев ње не пу не ре а -
фир ма ци је као нај сна жни јег уте ме ље ња
ста ва о Ко со ву и Ме то хи ји као са став ном
де лу Ре пу бли ке Ср би је. Ta чи ње ни ца се не
ко ри сти у до вољ ној ме ри као ар гу мент, пa
чак и кад je реч о на сту пу др жав них зва -
нич ни ка.

Научни скуп

ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Институт за стратегијска истраживања Универзитета одбране током 2020. године 
покренуо je научноистраживачки пројекат „Пројекција трендова од значаја 

за безбедност Републике Србије до 2030. године“, у оквиру чије реализације je 
организовао научни скуп на тему „Косово и Метохија - безбедносни изазов и/или 

перспектива Републике Србије“

Пише Станислав СТОЈАНОВИЋ

Снаге КФОР једини су гарант мира на Космету

Анализа корпуса 
идентитетских различито-
сти, њиховог конфликтног
верског и етнонационали-
стичког потенцијала 
указује да значајна 
религиозност албанског
становништва чини да 
територија јужне српске
покрајине представља 
погодно тло за развој 
радикалне интерпретације
ислама, која представља
опасност, не само за 
безбедност Републике
Србије већ и за цео 
Балкан, пa и Европу
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Ис ка зан je став да ће ге о по ли тич ки
аспек ти и у на ред ном пе ри о ду би ти ве о ма
сна жни и да ће знат но ути ца ти на ди на ми -
ку ре ша ва ња про бле ма Ко со ва и Ме то хи -
је. По себ но je на гла ше на по зи ци ја На род -
не Ре пу бли ке Ки не и ње но ја сни је по зи ци -
о ни ра ње у од но су на то пи та ње. Та ко ђе,
ис так нут je зна ча јан и не сма ње ни ути цај
ва жних ре ги о нал них ге о по ли тич ких ак те -
ра, пре све га ка да je реч о Не мач кој и Тур -
ској и не из ме ње ном кон ти ну и те ту њи хо вог
де ло ва ња. Ука за но je на ге о е ко ном ски
зна чај Ко со ва и Ме то хи је, по себ но на
енер гет ске ре сур се, чи је про це ње не ре -
зер ве пре ва зи ла зе и нај сме ли је прог но зе.
Ta чи ње ни ца пред ста вља ар гу мент ко ји
има на ро чит зна чај у по др шци на сто ја њи -
ма на очу ва њу те ри то ри је Ко со ва и Ме то -
хи је у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је. Ка да je
реч о иде ји по де ле Ко со ва и Ме то хи је, ко ја
се с вре ме на на вре ме ак ту е ли зу је, на гла -
ше но je да то пи та ње ни је мо гу ће ре ша ва -
ти без са гла сно сти ве ли ких си ла и њи хо -
вих ин те ре са. Исто вре ме но да та je увер -
љи ва ар гу мен та ци ја да би та кво ре ше ње
би ло на ште ту срп ских ин те ре са и због то -
га je оп ци ја ко ја не би тре ба ло да у бу дућ -
но сти бу де озбиљ но раз ма тра на.

Ва ха би стич ки 
на чин упра жња ва ња ве ре

Ана ли за кор пу са иден ти тет ских раз ли -
чи то сти, њи хо вог кон фликт ног вер ског и
ет но на ци о на ли стич ког по тен ци ја ла ука зу -
је да зна чај на ре ли ги о зност ал бан ског ста -
нов ни штва чи ни да те ри то ри ја ју жне срп -
ске по кра ји не пред ста вља по год но тло за
раз вој ра ди кал не ин тер пре та ци је исла ма,
ко ја пред ста вља опа сност, не са мо за без -
бед ност Ре пу бли ке Ср би је већ и за цео
Бал кан, na и Евро пу. Број ко смет ских Ал -
ба на ца ко ји су са ха не фиј ског пре шли на
ва ха би стич ки на чин упражња ва ња ве ре,
као и број екс тре ми зо ва них ко смет ских
Ал ба на ца ко ји су се бо ри ли на стра ни „Ис-
лам ске др жа ве“ и „Ал ну сра фрон та“ по твр -
ђу ју та кву тврд њу. Та ко ђе, ана ли за два
нај зна чај ни ја по јав на об ли ка екс тре ми зма
на КиМ - екс тре ми зма у име ре ли ги је и
екс тре ми зма ко ји сво је окри ље на ла зи у
ет но на ци о на ли зму - ука зу је да су ко смет -
ски Ал бан ци схва ти ли на при ме ру Бо сне и
Хер це го ви не да je не кон тро ли са на екс тре -
ми за ци ја са два раз ли чи та по ља ту ма че -
ња опа сна. Сто га je те о риј ски ет но на ци о -

на ли зам, оли чен у ет но се па ра ти стич ком
де ло ва њу, оп стао као њи хов кључ ни екс -
тре ми стич ки и, до са да, де ло твор ни на ра -
тив.

Нео п ход но je да Ре пу бли ка Ср би ја ин -
тен зив ни је ко ри сти чи ње ни цу да je при -
кри ве ни вер ски екс тре ми зам ко сов ских
Ал ба на ца вид угро жа ва ња ин кри ми ни сан
ши ром за пад ног све та, што пред ста вља
шан су за про ме ну по гле да на са мо про гла -
ше но Ко со во као пр вен стве но се ку ла ран и
гра ђан ски про је кат. У том сми слу, ис ку ства
Кра ље ви не Шпа ни је у сво је вр сној па ци -
фи ка ци ји те ро ри стич ке ор га ни за ције ЕТА
ме ђу до ми цил ним ба скиј ским ста нов ни -
штвом ко ри сна су за не ки екви ва лен тан
по ку шај од Ре пу бли ке Ср би је пре ма рас -
ки ду сим па ти ја ал бан ског ста нов ни штва
ка ко сов ском те ро ри стич ком екви ва лен ту
ОВК.

Срп ско-ал бан ски од но си
Ка да je реч о пер спек ти ва ма за из на ла -

же ње одр жи вих ре ше ња за Ко со во и Ме -
то хи ју, кон ста то ва но je да je иде ја ре де фи -
ни са ња срп ско ал бан ских од но са основ
трај не ста би ли за ци је Ко со ва и Ме то хи је.
Без об зи ра на агре сив но и на ци о нал но
пре по тент но де ло ва ње ко сов ске ал бан ске
ели-те, срп ско-ал бан ски од но си не мо ра ју
ну жно да бу ду ис кљу чи во кон фликтни.
Кључ но обе леж је стра те ги је ре де фи ни са -

ња срп ско-ал бан ских од но са тре ба да бу -
де њен ду го роч ни и ком про ми сни ка рак тер
ко ји тре ба да ре а фир ми ше пра во на по се -
бан од нос срп ског на ро да пре ма Ко со ву и
Ме то хи је, али да не оспо ра ва не ке од ле -
ги тим них ин те ре са ко сов ских Ал ба на ца.
Но се ћи прин ци пи та кве стра те ги је мо ра ли
би да бу ду све о бу хват ност, ма сов ност, ду -
го трај ност и офан зив ност. Исто вре ме но,
кре и ра ње јед ног та квог до ку мен та под ра -
зу ме ва ло би раз ра ду под стра те ги ја ко је би
се од но си ле на област еко но ми је, без бед -
но сти, кул ту ре, по ли ти ке и ме ди ја.

Раз вој стра те шког до ку мен та та квог ка -
рак те ра та ко ђе би мо рао да бу де за сно ван
на прин ци пи ма аси ме три је, усме ре не пре -
ма ци ље ви ма, ре сур си ма и ри зи ци ма, у
си нер гиј ском при сту пу свих су бје ка та на -
ци о нал не мо ћи и ње них ин стру ме на та.
Аси ме трич ност под ра зу ме ва упо тре бу до -
ме на и ин стру ме на та на ци о нал не мо ћи
Ре пу бли ке Ср би је у ко ји ма по сто ји пре ва -
га и објек тив на до ми на ци ја, са ослонцем
на ком по нен те ме ке мо ћи. Стра те ги ја ко ја
би на аси ме три чан на чин омо гу ћи ла
офан зи ван при ступ ре ша ва њу пи та ња Ко -
со ва и Ме то хи је тре ба у се би да са др жи
ре ги о нал ни аспект, ја сну иден ти фи ка ци ју
ак те ра на свим ни во и ма, под сти ца је на
про мо ци је са рад ње, раз вој по тен ци ја ла
ци вил ног дру штва и по ли тич ке кул ту ре ка
при хва та њу одр жи вих ре ше ња. По себ но je
ука за но да та кав стра те шки при ступ не из -
о став но под ра зу ме ва раз вој об је ди ње не
стра те ги је ко му ни ка ци је ко ја би би ла плат -
фор ма за про мо ци ју ци ље ва и до ме та та -
квог стра те шког до ку мен та. На гла ше но je
да je зна чај но стра те шку ко му ни ка ци ју за -
сно ва ти на ре сто ра тив ној прав ди, про до ру
у ме диј ску струк ту ру до са да мо но лит ног
ми шље ња ал бан ског и ме ђу на род ног
ауди то ри ју ма ра ди при бли жа ва ња и при -
до би ја ња ал бан ског ста нов ни штва. Стра -
те шка ко му ни ка ци ја тре ба да бу де раз ви -
је на по сред ством ме диј ске, јав но ди пло -
мат ске, пре го ва рач ке и ло би стич ке под -
стра те ги је.

У том кон тек сту по себ но зна чај но ме сто
мо ра да има ака дем ска за јед ни ца сво јим
на уч ним до при но сом на су зби ја њу ква зи -
на уч них за кљу ча ка ко је про мо ви ше ал -
бан ска стра на. To под ра зу ме ва њен знат -
но ак тив ни ји ан га жман да на осно ва ма на -
уч но уте ме ље ног ис тра жи вач ког ан га жма -
на афир ми ше по зи ци ју срп ског на ро да пу -
бли ко ва њем ра до ва на на уч ним ин тер нет
плат фор ма ма, ино стра ним ча со пи си ма и
дру гим из да њи ма на ен гле ском је зи ку и
дру гим је зи ци ма.

На ве де ни ста во ви, ко је су уче сни ци на -
уч ног ску па пре зен то ва ли, има ју не спо ран
до при нос на објек ти ви за ци ји про бле ма ко -
ји се од но се на сву ком плек сност пи та ња
Ко со ва и Ме то хи је, као пи та ња свих пи та -
ња срп ског на ро да и Ре пу бли ке Ср би је.
Из ла га ње уче сни ка у це ли ни би ће об ја -
вље ни у по себ ном бро ју ча со пи са „Вој но
де ло“ у пр вој по ло ви ни на ред не го ди не,
чи ме ће вред ни ис тра жи вач ки на по ри би -
ти ста вље на на увид ши рој ака дем ској јав -
ност, под јед на ко и до ма ћа и стра ној.

Из вор: Од бра на
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Све ча ној са ли До ма Вој ске
Ср би је јав но сти је не дав но
пред ста вље на књи га  Аеро -

дром „Го лу бов ци” – од агре си је
до се це си је др Лу ке Ка стра то ви -
ћа, ге не рал-ма јо ра у пен зи ји.

О књи зи и ње ном ауто ру су го -
во ри ли рат ни ко ман дант РВ и
ПВО у вре ме агре си је НА ТО-а на
СРЈ ге не рал-пу ков ник у пен зи ји
Спа со је Сми ља нић, за тим ре це -
зен ти ге не рал-пот пу ков ник у
пен зи ји др Ра до ван То ма но вић и
пу бли ци ста Бра ни слав Ота ше -
вић и бив ши на чел ник Упра ве за
мо рал и ин фор ми са ње ГШ ВЈ
пу ков ник у пен зи ји Сло бо дан
Сто ја но вић. У име Ме ди ја цен -
тра ,,Од бра на“ о том из да њу го -
во ри ла је уред ни ца Мир ја на
Сан дић. Те жи ште књи ге усме ре -
но је на ана ли зу и опис до га ђа ја у
Цр ној Го ри 1999. го ди не, као и на
при пре му и сам чин се це си је.

О про фе си о нал ном пу ту ауто ра књи ге
на дах ну то је го во рио ге не рал-пу ков ник у
пен зи ји Спа со је Сми ља нић. Он је осли као
и све осо би не по ко ји ма се Лу ка Ка стра то -
вић ис ти цао у од но су на дру ге ста ре ши не.
У нај те жим тре ну ци ма у ко јој се на шла др -
жа ва (агре си ја НА ТО-а) Ка стра то вић је био
ко ман дант Ва зду хо плов не ба зе и Аеро -
дро ма, да би по сле ра та био по ста вљен
на ду жност на чел ни ка Сек то ра за ци вил ну
од бра ну у МО.

,,Ге не рал Лу ка Ка стра то вић био је не са -
мо су ди о ник и све док вој но-по ли тич ке си -
ту а ци је у Цр ној Го ри од агре си је до се це -
си је, не го и њен ис так ну ти уче сник. Оту да
и ње го во ка зи ва ње за на род Цр не Го ре и
Ср би је у овом ве о ма бур ном вре ме ну има
ве ли ки зна чај, али ће иза зва ти и нај ма ње
дво стру ке ре ак ци је: мно ги ће са ви со ким
сте пе ном по ве ре ња оце ни ти ве ро до стој -
ност тих са зна ња, но би ће и оних ко ји се
не ће сло жи ти са мно гим чи ње ни ца ма и су -
до ви ма ко је је аутор из нео у овом де лу“,
ре као је из ме ђу оста лог  др Ра до ван То ма -
но вић, ге не рал-пот пу ков ник у пен зи ји. 

То ма но вић је по себ но под ву као да је де -
ло ли ше но би ло ка кве при стра сно сти или
се лек ци је чи ње ни ца, не го и емо тив них и
јед но стра них оп сер ва ци ја о до га ђа ји ма у
Цр ној Го ри од 1998. до 2006. го ди не.

На стра ни ца ма овог де ла на ћи ће те све
оно што је Лу ка Ка стра то вић за бе ле жио о
се би и дру ги ма, она ко ка ко је он то ви део
и до жи вео. Сва ком је, пре ма за слу зи, уде -
лио део сво је па жње, а овај за пис са др жи

оби ље по да та ка, чи ње ни ца и ста во ва од
оп штег, дру штве ног, исто риј ског, на уч ног и
струч ног зна ча ја. Ча стан жи вот, са мо пре -
го ран рад, од го во ран и др жа во тво ран при -
ступ, бли ста ва вој нич ка ка ри је ра, а на да -
све скром ност, од ли ке су ауто ра овог де ла
чи ја ка зи ва ња, као све до ка и ак тив ног уче -
сни ка бур них де ша ва ња за вре ме ра та и
на кон ње га, има ју ве ли ки зна чај за на род
Ср би је и Цр не Го ре“, ре као је То ма но вић.

Пу бли ци ста Бра ни слав Ота ше вић на -
гла сио је да је др Лу ка Ка стра то вић, од го -
вор но при шао за да тој те ми са ци љем да
ши ро кој чи та лач кој пу бли ци и на уч ној јав -
но сти оста ви вре дан рад, пот кре пљен
број ним чи ње ни ца ма и нео спор ним до ку -
мен ти ма ко ји ма су до тан чи на об ја шње ни
до га ђа ји ко ји су пред мет овог на уч ног ис -
тра жи ва ња.

,,Има ју ћи иза се бе бо га ту офи цир ску ка -
ри је ру у овом де лу Ка стра то вић је ста вио
те жи ште на усме ре ну ана ли зу до га ђа ја у
Цр ној Го ри у то ку агре си је НА ТО-а. Но се -
ћи у се би па три о ти зам из род них Ва со је -
ви ћа, на о ру жан хра бро шћу, ча шћу, по ште -
њем, че сти то шћу, осло бо ђен ко ри сто љу -
бља и сва ке лич не ко ри сти, спре ман на
жр тво ва ње, у пре суд ним тре ну ци ма во ђа
и ко ман дант, у бор би за очу ва ње пле ме -
ни тих тра ди ци ја срп ске и цр но гор ске вој -
ске, вој не тра ди ци је, вој не про фе си је и за -
кле тве да те на ро ду, др жа ви и вој сци по ка -
зао је да је од бра на отаџ би не нај ве ће и
све то де ло чо ве ка“, ка зао је Ота ше вић. 

Ево ци ра ју ћи успо ме не на вре ме агре си -
је пу ков ник у пен зи ји Сло бо дан Сто ја но -
вић је на вео да је би ло ви ше ве о ма де ли -

кат них си ту а ци ја, опа сних по мир и жи во -
те љу ди. Го лу бов ци су би ли са мо јед на ло -
ка ци ја, али се он при се ћа озбиљ них ин ци -
де на та у Ник ши ћу, Це ти њу, Бе ра на ма, Би -
је лом по љу, пре во ју Кр стац из ме ђу  Мој -
ков ца и Ко ла ши на...

,,Књи ге по пут ове су дра го це не ра ди
осли ка ва ња и до ку мен то ва ња јед ног вре -
ме на. Исто ри ју мно ги пи шу или по ку ша ва -
ју да пи шу она ко ка ко ми сле или она ко ка -
ко им то не ко тра жи. Ре ви зи о ни сти исто -
ри је су на ве ли кој по зор ни ци, а исти на, ко -
ли ко год тр њем ла жи спу та ва на, на ћи ће
сво је ме сто.

Бу ду ће ге не ра ци је тре ба да спо зна ју
шта је би ло. Ко је био ко и ка ко се од но сио
пре ма на ро ду, др жа ви, не при ја те љу, агре -
со ру... Ове мо је ре чи су при зна ње ге не ра -
лу Ка стра то ви ћу и по зив дру ги ма ко ји раз -
ми шља ју да ура де не што слич но, то сва -
ка ко  чи не, по пут број них књи га ко је све -
до че о агре си ји НА ТО-а. То су чи ни ли Клуб
ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би је, Ме ди ја цен -
тар ,Од бра на’ и Упра ва за од но се са јав -
но шћу“, на гла сио је Сто ја но вић. 

При сут ни ма се обра тио и аутор ко ји је
за хва лио Ме ди ја цен тру „Од бра на“ као из -
да ва чу и об ја снио да је у књи зи хро но ло -
шки бе ле жио до га ђа је, ути ске и про ми -
шља ња о се би и сво јим са бор ци ма у том
пе ри о ду. Де ло је, ка ко ре че, по све тио при -
пад ни ци ма је ди ни ца на аеро дро му „Го лу -
бов ци“, хе ро ји ма ко ји су по ло жи ли жи вот у
од бра ни отаџ би не, али и гра ђа ни ма ко ји
су тих да на не се бич но по др жа ва ли и пру -
жа ли по моћ бра ни о ци ма.

З. П. 
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КУЛТУРА

Представљена књига Аеродром „Голубовци”
– од агресије до сецесије

ПРИЛОГ ПИСАНОЈ
ИСТОРИЈИ
Историјска дистанца дужа од две деценије пружила је могућност
некадашњем команданту Аеродрома да непосредно сведочи о
важним догађајима и уз помоћ анализе понуди читалачкој публици
и стручној јавности ваљане чињенице и поуздане аргументе

Уче сни ци про мо ци је су књи гу осве тле ли из ви ше угло ва



У
ве ле леп ном исто риј ском зда њу
Ку ће Кра ља Пе тра на Се ња ку,
ужој струч ној јав но сти пред ста -

вље на је књи га ,,Кра ље ви на Ср ба Хр -
ва та и Сло ве на ца и Грч ка 1919 - 1924,
Од срп ско грч ких ка ју го сло вен ско грч -
ким од но си ма”, др Алек сан дре М. Пе -
ћи нар, исто ри ча ра.

Но во из да ње Ме ди ја цен тра „Од -
бра наˮ, ко је је сво јом те ма ти ком сим -
бо лич но по ве за но са исто ри ја том про -
сто ра у ко ме је про мо ци ја одр жа на,
пред ста ви ли су проф. др Ду шко Ло -
пан дић, бив ши ам ба са дор при стал ној
ми си ји у Европ ској Уни ји и Ми о драг
Са вић, пу ков ник у пен зи ји.

Те ма књи ге за сно ва не на ори ги нал -
ним ар хив ским из во ри ма грч ке про ве -
ни јен ци је, ко ји су по пр ви пут пред-
ствље ни на шој јав но сти, од ви ја се у
хро но ло шким окви ри ма ме ђу рат ног
пе ри о да из ме ђу 1919. и 1924. го ди не.
Тај пе ри од ка рак те ри шу „ди пло мат ске
бор бе за гра ни це усло вље не вој ним
фак то ром”.

Књи га го во ри о тран зит ном вре ме -
ну, усло вље ном ра за ра њем ути цај них
цар ста ва, на кнад ном ре кон струк ци јом
Евро пе, Бал ка на и Сред њег ис то ка, те
по нов ним фор ми ра њем гра ни ца и
сфе ра ути ца ја.

У на ве де ном кон тек сту аутор је ис -
пи тао ско ро исто вре ме не про це са
ства ра ња и ја ча ња по зи ци је Кра ље ви -
не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца на -
спрам свог ју жног су се да Грч ке, узро -
ке ма ло а зиј ске екс пе ди ци је и грч ког
ан га жма на у њој, као де ла укуп не бри -
тан ске спољ но по ли тич ке кон цеп ци је у
ме ђу рат ном пе ри о ду, али и на ста нак
ру ске еми гра ци је и уло гу бољ ше вич -
ког фак то ра у ре де фи ни са њу по зи ци -
је ве ли ких си ла на на ве де ним про сто -
ри ма.

На ро чи та па жња по све ће на је ана -
ли зи спре ге ди пло мат ских про це са и
ком по нен те вој не мо ћи ко ја се по ја -
вљу је као не за о би ла зан пред у слов за
фор ми ра ње та да шње ге о по ли тич ке
ствар но сти Бал ка на, Ис точ ног Ме ди -
те ра на и Бли ског ис то ка.

На кон на дах ну тог уво да, пу ков ник у
пен зи ји Ми о драг Са вић пред ста вио је
го вор ни ке пу бли ци у ко јој су би ли
пред став ни ци Ме ди ја цен тра „Од бра -
на“, Срп ске пра во слав не цр кве, зва -
ни це кул тур ног и јав ног жи во та Бе о -
гра да и Ср би је.

Ам ба са дор Ло пан дић пред ста вио је
књи гу, а по ред ис црп ног уви да у са др -
жај и нај зна чај ни је про це се ко ји су у
њој ана ли зи ра ни, по себ но је ука зао на
зна чај ана ли зе ге о по ли тич ког дик сур -
са и на чи на при сту па те ми тра ди ци о -
нал но при ја тељ ских од но са Ср би је и
Грч ке. У свом кон ци зном из ла га њу
ука зао је на ва жност про у ча ва ња ори -
ги нал ног ар хив ског ма те ри ја ла ко ји
отва ра мо гућ ност но вих спо зна ја о,
са мо на о ко, до бро по зна тим ди пло -
мат ским и вој ним  од но си ма две зе -
мље.

Аутор књи ге, др Алек сан дра М. Пе -

ћи нар је, го во ре ћи о свом ра ду на
књи зи по све ће ној од но си ма Кра ље ви -
не СХС и Грч ке, по себ но на гла си ла
са вре ме ни кон текст об ра ђе них те ма
ука зу ју ћи на чи ње ни цу да су Евро па и
Бли ски ис ток да нас, као ре ги о ни ко ји
су ду го би ли под руч ја су прот ста вље -
них ре ли ги ја, иде о ло ги ја, на ци о на ли -
за ма и ам би ци ја - по но во су о че ни са
исто риј ским иза зо ви ма. Као и да је пе -
ри од мир не ево лу ци је ме ђу на род них
од но са на кон хлад ног ра та окон чан,
те да је ве о ма те шко пред ви де ти бу -
ду ћа сце на ри ја и у скла ду са њи ма
раз вој до га ђа ја на гло бал ној по зор ни -
ци. Ука за ла је на чи ње ни цу да услед
све ве ћих тен зи ја ме ђу во де ћим ге о -
по ли тич ким ак те ри ма у игри на ра ста -
ју ћег су ко ба из ме ђу Ис то ка и За па да -
Бал кан по но во до би ја на зна ча ју.

По себ но је ана ли зи ра на упо тре ба

тер ми на „тра ди ци о нал но срп ско-грч ко
при ја тељ ство”, јер су Ср би ја и Грч ка,
то ком чи та ве исто ри је сво јих од но са
би ле у ста њу да одр жа ва ју бли ске од -
но се чак и у вре ме ни ма у ко ји ма су,
због ме ђу на род них усло ва, би ле део
ши рих са ве за, пред во ђе них ве ли ким
су про ста вље ним си ла ма.

За вр ша ва ју ћи сво је из ла га ње др
Пе ћи нар је на ве ла: „Док се да нас свет
су о ча ва са нај ве ћом пре ра спо де лом
сфе ра ути ца ја од вре ме на Хлад ног
ра та, Ср би ја и Грч ка су за пе ча ти ле
свој при род ни исто риј ски са вез, пот -
пи су ју ћи За јед нич ку де кла ра ци ју о
стра те шком парт нер ству (11. де цем -
бра 2019. у Ати ни), ко ја да је осно ву не
са мо ме ђу соб ним, већ и ши рим ин те -
ре си ма Бал ка на и Ју го и сточ не Евро -
пе, до ка зу ју ћи та ко да нам исто ри ја
мо же по ну ди ти ко ри сне ана ло ги је.
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КУЛТУРА

Про мо те ри књи ге
из не ли су низ 
за ни мљи вих 
чи ње ни ца

Пу бли ка је 
с па жњом 
про пра ти ла 
из ла га ња 
про мо те ра 

Промоција издања Медија центра 
„Одбрана” у Кући Краља Петра Првог 

СРБИЈА И ГРЧКА 
1919 – 1924.
Књига говори о транзитном времену, условљеном 
разарањем утицајних царстава, накнадном
реконструкцијом Европе, Балкана и Средњег истока, 
те поновним формирањем граница и сфера утицаја
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Из МО Ћеле Кула

ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО

М
О Ће ле Ку ла ГО Ниш, јед на од нај број ни јих у ГО (169), одр -
жа ла је сед ни цу из бор не скуп шти ну на ко јој је иза бра но но во
ру ко вод ство. Скуп шти ни су при су ство ва ли пред сед ник ГО мр

Ми лу тин Пан те лић и пот пред сед ник Зо ран Ја шо вић. 
До са да шњи пред сед ник Иван Ми ло шев под нео је из ве штај о ра -

ду МО Ће ле Ку ла, са освр том на оте жа не усло ве ра да у вре ме ко -
ви да19 и на пра во вре ме но ин фор ми са ње чла но ва о ак тив но сти -
ма Удру же ња у  да ва њу по мо ћи обо ле ли ма и пред у зи ма њу пре -
вен тив них ме ра, као и ра да ВМЦ и Вој не бол ни це Ниш. 

Чла но ви су кроз ди ску си ју има ли са мо ре чи хва ле до са да шњем
пред сед ни ку Ива ну Ми ло ше ву и ис ти ца ли ка ко су пра во вре ме но
ин фор ми са ни о све му као и на ве ли ком тру ду у ор га ни за ци о ном
сми слу да МО оп ста не, као и при зна ња ко ја је МО до би ла од Цр -
ве ног кр ста за ху ма ни тар ну ак тив ност.

За но вог пред сед ни ка МО Ће ле Ку ла иза бран је Не бој ша Жив -
ко вић, а за за ме ни ка Ве ли бор Ву ло вић. У Ме сни од бор иза бра ни
су још Иван Ми ло шев, Ми лан ка Мла де но вић и Дра го Ву ко вић.
Чла но ви Скуп шти не су јед но гла сно пред ло жи ли да Зо ран Ја шо -
вић бу де пред сед ник ГО Ниш, а за ме ник Не бој ша Жив ко вић . За
Над зор ни од бор пред ло же на је Дра га Ву ко вић.                       И. М.

П
ред став ни ци Ме сне ор га -
ни за ци је УВП Ба тај ни ца су,
за јед но са де ле га ци ја ма

МО СУБ НОР-а и Удру же ња бо -
ра ца 1999. го ди не, 24 мар та у
цен тру тог на се ља ода ли по -
шту жр тва ма Агре си је НА ТО-а
и по ло жи ли вен це. 

Се кре тар МО СУБ НОР Ба тај -
ни ца Слав ко Бо гу но вић, ина че
члан УВП по здра вио је при сут -
не, ре кав ши да су се гра ђа ни
оку пи ли да ода ју по шту и ис ка -
жу по што ва ње пре ма жр тва ма
Агре си је НА ТО-а и по звао при -
сут не да ми ну том ћу та ња ода ју
по шту.

У име МО УВП Ба тај ни ца де -

ле га ци ја са ста ва Дра гош Бад -
њар, Гор да на Бож ћић и Слав ко
До ше но вић по ло жи ла је ве нац
на спо ме ник па лим бор ци ма са
Ко ша ра. Ми ле ва Ар сић, Мла -
ден Вој во дић и Мо мир Ко тла ја
по ло жи ли су ве нац на спо мен-
пло чу по ги ну лим пи ло ти ма пу -
ков ни ку Ми лен ку Па вло ви ћу и
ма јо ру Зо ра ну Ра до са вље вић. 

Уз де ле га ци је вој них пен зи о -
не ра вен це су по ло жи ли де ле -
га ци је МО СУБ НОР-а, Удру же -
ње ве те ра на 1999, МЗ Ба тај ни -
ца, Удру же ње ве те ра на Вој во -
ди не и чла но ви по ро ди ца по ги -
ну лих у агре си ји НА ТО-а.  

Р. Спа сић

М
а ли за бав ни ор ке стар, гу дач ки
квар тет и део Ме шо ви тог хо ра
Умет нич ког ан сам бла Ми ни -

стар ства од бра не „Ста ни слав Би -
нич ки” на сту пи ли су 7. марта у До му
Вој ске Ср би је на кон цер ту по све ће -
ном Да ну же на.

На про гра му кон цер та би ли су до -
ма ћи и стра ни евер грин хи то ви и
кла си ка за сва вре ме на, а мно го -
број ну пу бли ку у Све ча ној са ли До -
ма Вој ске кроз про грам је во дио и
див ним сти хо ви ма оду ше вио Вла ди -
мир Вје штић.

Бу ду ћи да је за ми шљен као осмо -
мар тов ски по клон свим да ма ма, на
кон цер ту је на сту пио са мо му шки
део Ор ке стра и Хо ра Умет нич ког ан -
сам бла Ми ни стар ства од бра не „Ста -
ни слав Би нич ки”, али су их ко ле ги -
ни це, ужи ва ју ћи у про гра му, по др жа -
ва ле из пу бли ке.

Ро ман тич но ве че је за по чео гу дач -
ки квар тет с му зи ком из фил ма „Ми -
рис же не“, а по том је усле ди ла ван -
вре мен ска ме ло ди ја ко ју је чу ве ни

Дра ган Стој нић ве о ма че сто пе вао
упра во уз прат њу Умет нич ког ан сам -
бла „Ста ни слав Би нич ки“ – „Би ла је
та ко ле па“.

Ис пра ће ни бур ним апла у зи ма пу -
бли ке, ре ђа ли су се хи то ви по пут
„Стра нац у но ћи“, „Тај но мо ја“, „Је -
дан чо век и јед на же на“, „So met hing
Stu pid“, „Оста ла си уви јек иста“, „Чи -
ја си“, „Pretty Wo man“, „Lo ve Me Ten -
der“, „It’s now or ne ver“, „По гле ди у та -
ми“, „Све још ми ри ше на њу“, „Fu ni -
cu li Fu ni cu la“, „Де вој ко ма ла“ и на
бис из ве де на ме ло ди ја „Ако те пи та -
ју“.

Пу бли ка, ко ју су ма хом чи ни ле да -
ме, ужи ва ла је у ша ро ли ком ре пер -
то а ру по пу лар них ме ло ди ја ко ји ма је
Умет нич ки ан самбл Ми ни стар ства
од бра не „Ста ни слав Би нич ки”, од
ове го ди не упот пу њен про фе си о -
нал ним хор ским са ста вом, по твр дио
свој ре но ме ка да је у пи та њу ра зно -
вр сност ре пер то а ра, али и енер ги ја
и емо ци ја ко ју пу бли ка го ди на ма
пре по зна је.

Драгош Бадњар, Гордана Божић и Славко Дошеновић

Осмомартовски концерт 
Ансамбла „Станислав Бинички“

РОМАНТИЧНО ВЕЧЕ

Aктивности МО УВП Батајница

ОДАТА ПОШТА ПОСТРАДАЛИМА

Програм је обухватио ,,за сваког по нешто“

Публика је уживала у доброј музици
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Интенданти на окупу

СЕЋАЊЕ НА ДАНЕ СЛАВЕ

С
и је сва ке го ди не тра ди ци о нал но се оку пља ју
на дан по чет ка агре си је НА ТО-а на Ср би ју
(СРЈ). Ово га 24. мар та у ре сто ра ну До ма ва -

зду хо плов ства оку пи ло се пе де се так под о фи ци ра
и офи ци ра те слу жбе.

При сут ни ма се обра тио је дан од бив ших на чел -
ни ка Ин тен дант ске упра ве пу ков ник у пен зи ји Ми -
ле Бог да но вић. Он је под се тио да су при пад ни ци
ин тен дант ске слу жбе у вре ме ра та има ли мно го -
број не за дат ке ко је су с успе хом оба ви ли, та ко да
је у Ге не рал шта бу Вој ске Ср би је про гла ше на за
нај у спе шни ју. Би ло је то вре ме пре га ла штва, али и
сла ве, за кљу чио је Бог да но вић.

З. П.

Језик наш насушни

РЕЧИ ТОКОМ 
ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА

П
ан де ми ја ко ви да 19 иза зва ла је озбиљ -
не по тре се у це лом све ту, ути ца ла је на
ста во ве и по на ша ња љу ди, па и на је -

зи ке ко ји ма они го во ре и ти ме из но ва по твр -
ди ла те зу да се дру штве не пр о ме не не ми -
нов но очи та ва ју и у је зи ку. Је зи ци се при ла -
го ђа ва ју но во на ста лој си ту а ци ји нај пре и
нај ви ше ре ор га ни за ци јом сво јих лек сич ких
си сте ма, и то на ви ше на чи на: та ко што ре -
чи пр о ди ру у оп шту упо тре бу са лек сич ке
пе ри фе ри је или из тер ми но ло ги је, за тим
не рет ко до ла зи до пр о ме не и пр о ши ре ња
зна че ња по сто је ћих ре чи, или пак до ла зи до
на стан ка но вих ре чи, до са да не ре ги стро -
ва них у си сте му. Да је по ја ва но вог ви ру са и
ње го во ши ре ње ути ца ло на пр о ме не у лек -
сич ком си сте му је зи ка ши ром све та до ка зу -
је све ве ћи бр ој лин гви ни стич ких ра до ва ко -
ји се ба ве је зи ком у до ба пан де ми је или на -
уч них ску по ва са та квом те мом. Та ко је у
ме ђу вре ме ну ви ше европ ских је зич ких ин -
сти ту та са чи ни ло он лајн реч ни ке но вих ре -
чи и из ра за ко ји су се пр о ши ри ли у овим је -
зи ци ма од пр о гла ше ња пан де ми је. Ме ђу
пр ви ма су се по ја ви ли Но ви реч ник ко ро на
пан де ми је (нем. Ne u er Wortschatz rund um
die Co ro nap han de mie) Ин сти ту та за не мач -
ки је зик (15.10.2020) и Пој мов ник ко ро на ви -
ру са Ин сти ту та за хр ват ски је зик и је зи ко -
сло вље (16.10.2020).

Ни на ши лек си ко ло зи ни су „се де ли скр -
ште них ру ку“. Та ко су пр оф. др Ма ри на Ни -
ко лић и др Све тла на Бје ли вук са ста ви ле
Реч ник пој мо ва из пе ри о да епи де ми је ко ви -
да, ко ји је на стао је као за се бан пр о јект Од -
се ка за стан дард ни је зик Ин сти ту та за срп -
ски је зик СА НУ. Ово је је дин ствен елек трон -
ски реч ник срп ског је зи ка у ко ме су по пи са -
не и опи са не ре чи у ве зи са епи де ми јом ко -
ви да 19, а на ла зи се на ин тер нет стра ни ци
Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ. 

У реч ни ку, за са да, има бли зу две сто ти -
не  пој мо ва и пре вас ход но при па да ју јав ном
дис кур су срп ског је зи ка. Ти пој мо ви су се ја -
вља ли у но вин ским тек сто ви ма, ра дио и ТВ
еми си ја ма, на пор та ли ма и дру штве ним
мре жа ма - нај че шће на Тви те ру и у раз го -
вор ном је зи ку, ода кле су и при ку пља ни. Из -
во ри ни су сме ли би ти ста ри ји од по чет ка
2020. го ди не, ка да је зва нич но у Ср би ји за -

бе ле жен пр ви слу чај осо бе за ра же не ко ро -
на ви ру сом САРС-КоВ-2 (по че так мар та
2020).

Нај че шће ко ри шће ни пој мо ви су би ли:
ко ро на - скра ће ни на зив за но во от кри ве -

ни ви рус из гру пе ко ро на ви ру са чи ји је зва -
нич ни на зив САРС- КоВ-2;

ви рус - ми кро ор га ни зам ко ји иза зи ва за -
ра зне бо ле сти, не ви дљив на обич ном ми -
кро ско пу, са ста вљен од ну кле ин ске ки се ли -
не (ДНК или РНК) у пр о те ин ском окло пу;

ви ру лент ност - спо соб ност за ра зних ми -
кро ор га ни за ма да иза зо ву бо лест, за ра -
зност;

ви ру лен ци ја - спо соб ност за ра зних ми -
кро ор га ни за ма да иза зо ву бо лест, за ра -
зност, ви ру лент ност;

иму ни тет кр да - ста ње, ста ди јум ка да се
иму ни тет на од ре ђе ну бо лест раз вио код
до вољ но љу ди та ко да се она пре ста не ши -
ри ти; 

ко лек тив ни иму ни тет - ста ње, ста ди јум
ка да се иму ни тет на од ре ђе ну бо лест раз -
вио код до вољ но љу ди та ко да се она пре -
ста не ши ри ти;

за ра за - бо ле сно ста ње ко је на ста је пр о -
до ром штет них ства ри, орга ни за ма, ви ру са
или бак те ри ја; 

ин фек ци ја - пр о ди ра ње и раз мно жа ва ње
за ра зних кли ца ко је иза зи ва ју обо ље ње по -
је ди них орга на или це лог орга ни зма; 

епи де ми ја: 1.за ра зна бо лест ко ја се ве о -
ма бр зо ши ри и за хва та ве ли ки бр ој ста нов -
ни ка у не кој обла сти, по шаст 2.бр зо ши ре -
ње не ке по ја ве или до га ђа ја;

ка ран тин: 1. за штит на ме ра за спре ча ва -
ње ши ре ња за ра зних бо ле сти, ко ја об у хва -
та при вре ме ну изо ла ци ју и за др жа ва ње бо -
ле сних осо ба и жи во ти ња из кра је ва за хва -
ће них за ра зном бо ле шћу  2. уста но ва на
гра ни ци у ко јој се др же изо ло ва на ли ца, жи -
во ти ње или ро ба ко ја би мо гла пре не ти за -
ра зу;

ка ран тин ка: 1.(по дру гљи во) осо ба жен -
ског по ла у ка ран ти ну узро ко ва ном епи де -
ми јом, 2.(по дру гљи во) - фри зу ра на ста ла у
кућ ним усло ви ма, ре зул тат ши ша ња од
стра не не ког од уку ћа на или са мо стал ног
ши ша ња;

ка ран ти нац - (по дру гљи во)  му шка осо ба
у ка ран ти ну узро ко ва ном епи де ми јом;

ко ви даш - (по дру гљи во) осо ба ко ја бо -
лу је од ко ви да;

ко ро на ча - (ша тро вач ки)  ко ро на ви рус;
ко рон зи ван – (не фор мал но) ко ји има по -

зи ти ван ре зул тат те ста на ко ро на ви рус; ко -
вид по зи ти ван;

ко ро на за кон - прав ни пр о пис ко ји се до -
но си да био се мо гле уве сти до дат не ме ре
ка ко би се спре чи ло ши ре ње за ра зе иза зва -
не ко ро на ви ру сом и олак ша ло су зби ја ње
бо ле сти ко вид 19;

ко ро на пра ви ла - пра ви ла ко јих се тре -
ба при др жа ва ти то ком епи де ми је ко ро на ви -
ру са;

ко ро на пр о фи тер - осо ба ко ја по ку ша ва
да стек не ко рист то ком кри зе пр о у зро ко ва -
не ко ро на ви ру са;

ин фо де ми ја - пре ве ли ка ко ли чи на,
углав ном ин фор ма ци ја на ин тер не ту ко је се
ти чу не ког пр о бле ма, чи је је ре ше ње оте жа -
но;

ко ви ди от - (по грд но) 1.осо ба ко ја иг но -
ри ше упо зо ре ња, смер ни це и пра ви ла о јав -
ној без бед но сти у ве зи са ко ви дом 19
2.осо ба ко ја не по треб но го ми ла на мир ни це
или за штит ну опре му; ко ро на иди от;

ла жне ве сти (енгл. fa ke news) - не тач не,
не по у зда не ин фор ма ци је у сред стви ма јав -
ног ин фор ми са ња; 

фејк њуз - ве сти ко је са др же и/или пре -
но се ла жне ин фор ма ци је; 

ви ро лог- на уч ник, струч њак ко ји пр о у ча -
ва ви ру се и бо ле сти ко је они иза зи ва ју, ви -
ру со лог; 

ви ро ло ги ња - жен ска осо ба, ви ро лог; ви -
ро ло шки ња, ви ру со ло шки ња;

ви ро ло шки ња - жен ска осо ба ви ро лог;
ви ро ло ги ња, ви ру со ло шки ња;

ви ру со ло шки - ко ји се од но си на ви ру со -
ло ги ју и ви ру со ло ге;

ви ру со ло шки ња - на уч ни ца ко ја пр о у ча -
ва ви ру се; ви ро ло ги ња, ви ро ло шки ња;

епи де ми о ло шки - ко ји се од но си на епи -
де ми о ло ги ју, и епи де ми о ло шки ња - жен -
ска осо ба, епи де ми о лог. 

Бр ој ре чи у реч ни ку ни је ко на чан, рад на
њи хо вом при ку пља њу и опи си ва њу не за -
вр ша ва се у овом тре нут ку. Све до чан ство о
пан де ми ји би ће до пу ње но у на ред ном  пе -
ри о ду, по себ но ре чи ма ко је се ти чу вак ци -
на ци је, ње них по бор ни ка и пр о тив ни ка. На -
ме на реч ни ка је сте пре ва зи ла же ње не ра зу -
ме ва ња до ко га до ла зи код гра ђа на при ли -
ком при ма ња ин фор ма ци ја и оба ве ште ња у
ве зи са ви ру сом и пан де ми јом. Осим по зна -
тих лек си ко ло га и лек си ко гра фа др Ма ри не
Спа со је вић и др Ђор ђа Ота ше ви ћа, ре цен -
зент ском ти му при кљу чен је и др Иван
Стан ко вић, кар ди о лог. Та ко је оства ре на ус-
пе шна са рад ња стру ча ка из обла сти је зи ка
и из обла сти ме ди ци не.

Здрав ко Зељ ко вић



С
р би су по но во про на шли сво ју ду шу
- уз вик нуо je сер Вин стон Чер чил 27.
мар та не где око по дне ва, ка да му je

Ро налд Кемп бел, по сла ник из Бе о гра да,
ја вио да je пуч де фи ни тив но ус пео. Вој ни
удар у Ју го сла ви ји ни је раз га лио са мо осе -
ћа ња бри тан ског пре ми је ра - при мљен je
са ус хи ће њем код свих ко ји су би ли или се
спре ма ли за рат про тив Хи тле ро вог но вог
по рет ка. Грч ки ,,Акро по лис“ je пи сао да
,,оно што се до го ди ло у Ју го сла ви ји пред -
ста вља је дан од нај сјај ни јих до га ђа ја у но -
вој исто ри ји, у ства ри, у чи та вој исто ри ји...“
Текст слич не са др жи не на на слов ној стра -
ни je об ја вио ,,Њу јорк хе ралд три бјун“. У
оку пи ра ној Фран цу ској су за бе ле же не про -
ју го сло вен ске де мон стра ци је. У јед ном
иле гал ном лет ку ко ји се по ја вио на оку пи -
ра ној те ри то ри ји, уз сли ку мла дог кра ља
Пе тра Дру гог, пи ше да су се ди гли му че ни -
ци да од бра не част до мо ви не, сло бо ду.
,,Де те се ус про ти ви ло, у ли це све моћ ном
Хи тле ру и Евро па je спа се на, a са њом и
ње на ци ви ли за ци ја, сло бо да и Фран цу ска.
Ср би ја вра ћа ма е страл но свој дуг Фран цу -
ској 1914-1918.“ 

У мар ту1941. Југославиja je би ла оп ко -
ље на. Не мач ке тру пе би ле су у Ру му ни ји и
Бу гар ској, a већ су би ле на пу ту да уђу и у
Грч ку. Фран цу ска je би ла па ла. За пад ни
са ве зни ци су отво ре но тра жи ли отва ра ње
фрон та на Бал ка ну. Ам ба са дор Кемп бел
je ту Чер чи ло ву по ру ку пре нео кне зу не по -
сред но по сле Бо жи ћа 1941 го ди не. По моћ
у оруж ју ни је спо ми њао. Ну дио je евен ту -
ал но је дан кор пус бри тан ске вој ске. Али je
за то био из да шан у су ге сти ја ма. Пред ла -
гао je да се Сло ве ни ја и Хр ват ска пре пу -
сте си ла ма Осо ви не. To je пo све му су де -
ћи би ла син хро ни зо ва на иде ја Лон до на и
Ва шинг то на. И Ру звелт je убе ђи вао ју го -
сло вен ског ам ба са до ра Кон стан ти на Фо -
ти ћа да je бо ље за Ср би ју да се ре ши тр -
ве ња са Хр ва ти ма и по ста не је дин стве на
др жа ва. Сре ди ном ја ну а ра 1941. ша ље за
Бе о град свог лич ног иза сла ни ка пу ков ни -
ка Ви ли је ма Џо зе фа До но ва на са за дат -
ком да про це ни ка кво je рас по ло же ње у
зе мљи за пру жа ње от по ра Нем ци ма. Све
то je са мо убе ђи ва ло кне за Па вла да би
на пу шта ње по ли ти ке не у трал но сти до ве -
ло до уни ште ња не са мо др жа ве, већ це -
ло куп ног срп ског на ро да.

Бер лин по ру чу је: стро га не у трал ност
ни је одр жи ва. Но во фор ми ра на тај на оба -
ве штај на слу жба Вој ске Кра ље ви не Ју го -
сла ви је до ла зи до фо то ко пи је до ку мен та
о пла ну на па да и рас пар ча ва њу зе мље
упра во она ко ка ко he и би ти рас ко ма да на
по сле Април ског ра та. Ју го сла ви ја je већ
би ла ста вље на на ,,елек трич ну сто ли цу“ и
као де се та жр тва Хи тле ро ве агре си је, оче -
ки ва ла je из вр ше ње смрт не ка зне, пa би -
ло по гну те или уз диг ну те гла ве и пр ко сно,
ка зна ће би ти из вр ше на. Из Мо скве сти жу
не по гре ши ве ин фор ма ци је на шег ам ба са -
до ра Ми ла на Га ври ло ви ћа: на пад Не мач -
ке на со вјет ску Ру си ју, нај ка сни је у ју ну. Да -
кле, тре ба још ма ло оду го вла чи ти и Ју го -
сла ви ја ће би ти са чу ва на.

Ма не вар ски про стор за до след но др жа -
ње прин ци па не у трал но сти би вао je све
ма њи. Па вле je по ку шао да под не се остав -
ку, у дво ру je на стао ха ос, са вет ни ци га
убе ђу ју да од у ста не јер ,,ни је вре ме за
остав ке, не го за те шке од лу ке“. Схва та да
не ма ко ме да оста ви др жа ву. Сва ки дан те
14941. го ди не по ста је пра во ди пло мат ско
бо ји ште. Беогрaд так ти зи ра, али бли жи се

тре ну так у ко јем ћe ко нач но мо ра ти да би -
ра. Обруч фа ши зма сте же се све ви ше. И,
ко нач но, из Бер ли на сти же зах тев: или са
Не мач ком, или про тив ње.

Во ђа Рај ха по звао je Дра ги шу Цвет ко ви -
ћа и Алек сан дра Цин цар Мар ко ви ћа у
Салц бург, 14. фе бру а ра. По сле ана ли зе
си ту а ци је у Евро пи, зах те вао je да Ју го -
сла ви ја од мах уђе у Трој ни пакт. Пред став -
ни ци Вла де ни су при хва ти ли, јер je то зах -
те ва ло по ли тич ку и вој ну са рад њу. Али,
Хи тлер од јед ном све збу њу је: не тра жи
вој ну са рад њу. He тра жи про лаз за тру пе,
не тра жи ни шта због че га би Ју го сла ви ја
угро зи ла не у трал ни ста тус. ,,Си ле Осо ви -
не га ран ту ју те ри то ри јал ни и по ли тич ки
ин те гри тет и не ће учи ни ти ни шта што би
угро зи ло Ју го сла ви ју и њен на ци о нал ни
по нос.“

До ко нач ног рас пле та си ту а ци је ,,очи у
очи“ до ла зи 1. мар та 1941. ка да je кнез Па -
вле био при ну ђен да лич но по се ти фи ре -
ра у ње го вом оми ље ном ле то ва ли шту
Бер хтес гар де ну. Том при ли ком у крај ње
не у год ном раз го во ру за кне за би ло му je
ре че но да ће на кон из ба ци ва ња бри тан -
ских сна га из Грч ке, Не мач ка на ле то на -
па сти СССР и уни шти ти бољ ше ви зам.
Два де сет пет да на ка сни је, 25. мар та, Ри -
бен троп и Цвет ко вић у хо те лу ,,Бел ве де -
ре“ у Бе чу пот пи су ју до ку мент о при сту пу
кра ље ви не Трој ном пак ту. To се у том тре -
нут ку мо же сма тра ти мак си мал ним ди пло -
мат ским успе хом ју го сло вен ске ди пло ма -
ти је у вр тло гу Дру гог свет ског pa ra. Че тр -
де сет и осам са ти доц ни је на бе о град ским
ули ца ма осва ну ла je па ро ла ,,Бо ље гроб,
не го роб“.

Да нас по сто ји до вољ но до ку ме на та ко ји
упу ћу ју да су бри тан ске, со вјет ске па и
аме рич ке тај не слу жбе има ле сво је пр сте
у мар тов ским до га ђа ји ма и да je при пре ма
пре вра та био пр ви исто риј ски ко рак у ка -
сни јем са ве зу за пад них си ла и СССР. И ту
за пра во ле жи ко рен њи хо вог са ве зни штва
у по бе ди над Хи тле ро вом ар ма дом.

У ле то 1940. го ди не из Бу ку ре шта у Бе о -
град сти же То мас Ма стер сон, ис ку сни
струч њак за ,,не џен тлмен ско ра то ва ње“.
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ЧЕРЧИЛ предлагао да се 
Словенија и Хрватска 
дају Немцима

СВАКИ дан те ‘41. године 
постаје право дипломатско
бојиште

Ка ко је пуч у Ју го сла ви ји 27. мар та 1941. 
при мљен са ус хи ће њем у Евро пи

ПРЕ ВРАТ НА РО ДА 
ЗА ОД БРА НУ ЧА СТИ, 

СЛО БО ДЕ И ДО МО ВИ НЕ
Уло га у вој ном уда ру бри тан ских, со вјет ских 

и аме рич ких слу жби

,,Боље рат него пакт, боље гроб него роб“, одјекивало је београдским улицама



Ма стер сон је у ју ну 1940. осно вао јед ну по-
т пу но не за ви сну но ви нар ску аген ци ју ко ја
je би ла по зна та као ,,Бри та но ва“. Ста вио
je под кон тро лу го то во све но ви не и ра дио.
Из Бе о гра да je под гре ва на ан ти не мач ка и
пре врат нич ка ат мос фе ра и ши ри ло се до -
бро рас по ло же ње пре ма Бри та ни ји и ње -
ним са ве зни ци ма. Де пе ша ко ју je дан по -
сле из ве де ног пу ча Хју Дал тон по спао
идеј ном твор цу ,,срп ског спа са ва ња ду ше“
Вин сто ну Чер чи лу, на нај бо љи на чин об ја -
шња ва уло гу Бри та на ца у мар тов ским до -
га ђа њи ма 1941. ,,Ја ну а ра ове го ди не од -
лу чио сам да по ша љем ма јо ра Џо на Теј -
ло ра на Бал кан ко ји га ве о ма до бро по зна -
је. Од свих ње го вих ак ци ја нај ва жни ја je да
je на ста вио до бро ухо да ни рад у Ју го сла -
ви ји на под сти ца њу ју го сло вен ских опо зи -
ци о них стра на ка да на Вла ду вр ше при ти -
сак у ко рист на ше зе мље. Од ка да сам
пре у зео SOE (Spe cial Ope ra ti ons Exe cu ti -
ve) у Ју го сла ви ји по тро ши ли смо нај ма ње
100.000 фун ти стер лин га... Ми слим да смо
до би ли до бру про тив вред ност за уло же ни
но вац! За хва љу ју ћи овом нов цу на ши
аген ти су би ли у мо гућ но сти да одр жа ва ју

при ја тељ ске ве зе са глав ним Ју го сло ве ни -
ма рас по ло же ним про тив си ла Осо ви не, a
на ше аген ци је за тај ну про па ган да не пре -
ста но су под сти ца ле на род ну же љу да
пру жи от пор.“

По ред Бри та на да и Ста љин je имао сво -
ју уло гу у мар тов ским до га ђа ји ма и оба ра -
њу кне за Па вла. При су ство Му ста фе Го лу -
би ћа, и ње го ве ак тив но сти од фе бру а ра
до ју на ка да je ухап шен, још ни је ис тра же -
но. За Дра ги шу Ва си ћа се зна да je са ра -
ђи вао са слу жба ма у ам ба са ди Вик то ра
Ан дре је ви ча Плот ки на, пр вог и је ди ног со -
вјет ског ди пло мат ског пред став ни ка у Кра -
ље ви ни Ју го сла ви ји. По себ но je Maлo по -
да та ка о Бо жи ну Си ми ћу да би се ра све -
тли ла ње го ва уло га. Зна се да га је кнез
Па вле по слао 1940. у Мо скву да би по сре -
до вао у ус по ста вља ну ди пло мат ских од -
но са са СССР.

Ми ни стар Дво ра Ми лан Ан тић за бе ле -
жио je по не што о Си ми ћу.

,,Учио je со вјет ског по сла ни ка Плот њи -
ко ва да игра ‘сан са’, не ра ди са ме игре,
већ ра ди кон спи ра ци је. При ли ком игре,
ме ша њем ка ра та, де ље њем, мо же да се

по ту ри шта се хо ће и са зна шта се хо ће...
Си мић je био искрен при ја тељ Со вје та.“

Ан тић je за пи сао и да je Си мић 26. мар -
та сти гао из Мо скве и да je за тра жио ауди -
јен ци ју код кне за Па вла. Ни је био при -
мљен. ,,Си мић je био у до слу ху са ге не ра -
лом Си мо ви ћем“, све до чи Ан тић. ,,По се -
тио га je и оба ве стио о со вјет ском рас по -
ло же њу да за кљу че спо ра зум са Ју го сла -
ви јом. Мо жда je то ути ца ло на ге не ра ла
Си мо ви ћа да те но ћи, из ме ђу 26. и 27.
мар та, из вр ши др жав ни удар.“

Од мах по сле пу ча, Си мић јe от пу то вао у
Мо скву и за јед но са ам ба са до ром Ми ла -
ном Га ври ло ви ћем и вој ним ата ше ом Жар -
ком По по ви ћем при су ство вао пот пи си ва -
њу пак та о при ја тељ ству са Со вјет ским
Са ве зом 6. апри ла 1941. нај ве ро ват ни је у
ча су ка да су не мач ки ави они већ по ле те -
ли на Бе о град. 

Иван Ми ла ди но вић
Из вор: Но во сти
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РАЗ ГО ВО РИ ДО НО ВА НА 
И ТИ ТА

Пу ков ник Ви ли јам До но ван, је дан је од
нај зна чај ни јих аме рич ких рат них оба -
ве шта ја ца, лич ни иза сла ник пред сед -
ни ка Ру звел та, у Ју го сла ви ју је сти гао
21. ја ну а ра 1941. Био је не за до во љан
раз го во ри ма са кне зом Па влом и пред -
сед ни ком вла де Цвет ко ви ћем. Срео се
са ге не ра лом Си мо ви ћем и пре нео му
став сво је вла де: ,,Аме ри ка, исти на,
ни је у ра ту, али она свим сред стви ма
по ма же Ен гле ску и ни ка да не ће при -
ста ти на не мач ку пре власт у Евро пи и
по це ну ра та. Си мо вић је том при ли -
ком До но ва на оба ве стио о при пре ма -
ма др жав ног уда ра (...) Иза сла ник је
за до во љан обе ћао пу ну мо рал ну и ма -
те ри јал ну по моћ.“ Он у Бе о гра ду ни -
шта ни је пре пу штао слу ча ју. Сту па у
кон такт са пред став ни ци ма Ко му ни -
стич ке пар ти је. Ви ли јан Сти вен сон у
књи зи   A Man cal led In tre pid (Нус тра -
шив чо век), ко ја је об ја вље на 1976,
опи сао је су срет До но ва на са Јо си пом
Бро зом. Те ма раз го во ра је би ла оне -
мо гу ћа ва ње при сту па ња Ју го сла ви је
на ци стич ком Трој ном пак ту. Броз је та -
да имао и фал си фи ко ва ни па сош на
име Спи ри дон Ме ка са, ка над ског др -
жа вља на грч ког по ре кла. 

Расплет: Кнез Павле и Хитлер

Усхићење: Демонстранти 
у Кнез Михајловој улици

Маневрисања: Драгиша Цветковић и
кнез Павле Карађорђевић



П
р ви ју тар њи су срет са сво јим ис -
кри вље ним ли ком у огле да лу и
бол ним осе ћа јем у ли цу мо же би -

ти ве ли ки шок за осо бу ко ја je до жи ве -
ла та ко зва ну па ре зу ми ши ћа фа ци ја -
ли са, ко ја се ис по ља ва као од у зе тост
јед не стра не ли ца и не мо гућ ност да се
по ме ре ми ши ћи обра за.

Др Ни но сла ва Ми хај ло вић, спе ци ја -
ли ста не у ро лог, об ја шња ва да je кри -
вац за та кво ста ње фа ци јал ни нерв,
ко ји инер ви ше ми ши ће јед не стра не
ли ца. Кад он „ис ко чи из стро ја“, оне -

мо гу ће ни су ми шић ни по кре ти ко ји ис -
ка зу ју све сне и не све сне из ра зе ли ца.

Бе ло ва па ра ли за
Да ље, на ша са го вор ни ца ка же, ка ко

тај нерв има нео бич но ком пли ко ван
ток: ви ју га из уну тра шњо сти ло ба ње
кроз сле по оч ну кост у уском ка на лу и
из ла зи у за у шну пљу вач ну жле зду,
гра на ју ћи се у сво је за вр шне гра не за
че ло, кап ке, обра зе, усне и врат. Број
ми ши ћа ко ји гу бе функ ци ју за ви си ће
од ме ста на ко јем je жи вац оште ћен.
Уко ли ко je за хва ће но глав но ста бло
жив ца, тр пе ће сви ми ши ћи ли ца, a
уко ли ко су оште ће не са мо по је ди не
гра не, гу би так по кре тљи во сти би ће
де ли ми чан. Код обо ље ња мо зга (кр ва -
ре ње, тром бо за) ја че су по го ђе ни ми -
ши ћи око уста, не го, ре ци мо, они у
пре де лу ока.

- По се бан об лик овог ста ња je Бе ло -
ва па ра ли за, чи ји узрок се че сто не
мо же об ја сни ти. Jaвља се ве ро ват но
као по сле ди ца иму ног од го во ра на ви -
ру сну ин фек ци ју, ка да до ла зи до ото -

ка жив ца у ко шта ном ка на лу и то за у -
ста вља нер вне им пул се. Па ци јен ти се
обич но пр во жа ле на нео д ре ђен бол
око ува, a углав ном ују тро за па жа ју да
се јед на по ло ви на ли ца не мо же вољ -
но по ме ра ти - об ја шња ва на ша са го -
вор ни ца и ру ши јед ну од оми ље них
пред ра су да код нас да je за ово ста ње
кри ва про ма ја.

Мо гу ћи узро ци ове од у зе то сти су и
пре ло ми ло ба ње и хро нич на обо ље -
ња ува (хо ле сте а том), a ре ђе обо ље -
ња нер вног си сте ма (кра ни јал на по ли -

не у ро па ти ја, мул ти пла скле ро за).
Симп то ми су обич но сле де ћи: за -

хва ће на по ло ви на ли ца je опу ште на,
че ло се не мо же на бра ти, гор њи ка пак
се не спу шта пре ко оч не ја бу чи це, до -
њи кaпак je из вр нут ка спо ља, су зе цу -
ре низ ли це јер не до се жу до су зног
ка на ла у кап ку, образ ви си, као и угао
уса на. Пљу вач ка не мо же да се за др -
жи у усти ма, при је лу се у обра зу на го -
ми ла ва хра на. Не осе ћа се укус на
пред њој тре ћи ни је зи ка, ја ки зву ци

сме та ју па ци јен ту.
Ме ђу тим, код Бе ло -
ве па ре зе че сто су
на ве де ни симп то ми
бла жи, мо гу се у то -
ку два-три да на по -
гор ша ти, a он да на -
сту па по бољ ша ње.
У ре ђим слу ча је ви -
ма, опо ра вак тра је и
ду же од шест не де -
ља, a у те шким слу -
ча је ви ма и до шест

ме се ци. Она об у хва та са мо јед ну по -
ло ви ну ли ца.

За ни мљи во je да се ово ста ње мо -
же ја ви ти у сва ком жи вот ном до бу. Код
де це се бо лест нај че шће ја вља као
по сле ди ца акут ног и те шког за па ље -
ња уха, као и код кр пељ ске бо ле сти -
бо ре ли о зе.

Бе ло ва па ра ли за по га ђа углав ном
мла ђе осо бе, из ме ђу 25. и 35. го ди не,
као и ста ри је по сле 60. го ди не што
ука зу је на мо гућ ност да иму ни тет игра
од ре ђе ну уло гу. Ста ри је осо бе мо гу

обо ле ти од хер пес зо сте -
ра, ви ру сног обо ље ња
слич ног ов чи јим бо ги ња -
ма, ка да до ла зи до ото ка
жив ца у кост ном ка на лу. У
том слу ча ју ток бо ле сти je
те жак, од у зе тост че сто не
про ла зи пот пу но, на во ди
на ша са го вор ни ца.

Оба ве зно пи та ње па ци -
је на та по сле пр вог су сре -
та с овим ста њем је сте да
ли ће по сле ди це би ти
трај не.

- Уко ли ко бо лест има
ду жи ток, зна чи пре ко
шест не де ља, мо же до ћи
до скра ће ња ма лих ми -
ши ћа ли ца. Ре ге не ри са на
влак на ка сни је до ла зе до
ми ши ћа, али овај ни је ви -
ше у ста њу да пре ци зно
из вр ша ва по кре те, пa по -
ло ви на ли ца мо же по ста -
ти ма ње по крет на. Мо же
до ћи и до гу бит ка спо соб -

но сти пре ци зног вољ ног по ме ра ња,
пa код за тва ра ња ка па ка ре а гу је и гор -
ња усна, a код „зви жда ња“ се де ли -
мич но за тва ра ка пак. Те ра пи ја ових
по сле ди ца зах те ва стр пљи во ве жба -
ње пред огле да лом и по себ ну би о -
фид бек те ра пи ју - ка же др Ми хај ло -
вић.

Да би се ди јаг но сти ко ва ла ова бо -
лест по треб ни су пре глед ува и не у ро -
ло шки пре глед, ка ко би се ис кљу чи ле
дру ге бо ле сти.

- Бе ло ва па ра ли за ле чи се ви со ким
или ве о ма ви со ким до за ма над бу бре -
жног хор мо на, кор ти зо на, ко ји се па -
ци јен ту да је од 14 да на до 21 дан, у
за ви сно сти од то ка бо ле сти. Ти ме се
сма њу је OTOK у кост ном ка на лу и ис-
то вре ме но се сти ша ва иму но ло шки
про цес у ор га ни зму ко ји je до тог ото -
ка до вео. Те ра пи ја кор ти ко сте ро и ди -
ма нај че шће се при ме њу је, али узрок
оште ће ња фа ци јал ног нер ва од ре ђу је
и вр сту те ра пи је. За све оста ле те ра -
пи је не по сто је на уч ни и ста ти стич ки
до ка зи да су де ло твор не. Не ка да че -
сто из во ђе на опе ра ци ја де ком пре си је
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Проблеми са изгледом

КАД СЕ ОБРАЗ ИСКРИВИ
Пацијенти се обично прво жале на неодређен бол око ува, a
ујутро запажају да се једна половина лица не може вољно

померати. Белову парализу не изазива промаја већ 
оштећење једног можданог нерва.

Бла га ма са жа мо же да 
по мог не и тре ба ми ши ће
за ду же не за ми ми ку обра -
за ма си ра ти, слич но као у 
ко зме тич кој ма са жи, 
по кре ти ма од о зго на го ре.
Обич но се пре по ру чу је да
то сам па ци јент ра ди код 
ку ће пред огле да лом

Др Ни но сла ва 
Ми хај ло вић



Недостатак магнезијума
у организму

ОД ДЕПРЕСИЈА 
ДО ИНФЕКЦИЈА 

М
аг не зи јум је ди рект но од го во ран
и за са став бе лан че ви на, ма сти,
угље ни ка, ко ји омо гу ћа ва ју гип -

кост ко сти ју, и по ма же усва ја ње кал -
ци ју ма.

Иако је то ли ко зна ча јан за ор га ни -
зам, маг не зи јум је нај ра њи ви ји ми кро -
е ле мент. Ла ко је раз гра дљив. Уз све
то, ре ги стро ва но је да у по след њих
100 го ди на хра ном уно си мо све ма ње
и ма ње ко ли чи не маг не зи ју ма. Не ка -

да је са мо је дан днев ни оброк са др -
жао по треб не ко ли чи не, а да нас га
има са мо у тра го ви ма. У дру гом пла ну
су, и не пра вил на ис хра на (днев но у
про ше ку уне се мо 175 мг, а по тре бе су
од 300-350 мг), бр за хра на, ути цај
стре са, ин тен зив ни ји на чин жи во та.

Бе ли хлеб и гла зи ра ни пи ри нач ко је
ко ри сти мо сва ко днев но „па те“ од не -
до стат ка маг не зи ју ма, па ако се на све
до да и ото фос фор на ки се ли на, је дан
од бит них са сто ја ка свих ко ла на пи та -
ка, пу ше ње и ал ко хол – за маг не зи јум
не ма жи во та.

Симп то ми не до стат ка маг не зи ју ма:
скло ност че стим де пре си ја ма; раз дра -
жљи вост; уз не ми ре ност; про ме не рас -
по ло же ња;  бу ђе ње у то ку но ћи уз гр -
че ве у ли сто ви ма, ти ко ви; осе ћај су -
во ће гр ла; скло ност ни ском крв ном
при ти ску уз по ја чан пулс; зеб ње и
стра хо ви; ни ска то ле ран ци ја пре ма
ви ру сним и бак те риј ским ин фек ци ја -
ма...

Ако сте у пе ри о ду ок то бар-април,
зна чи да је на сту пио маг не зи ју мов
слом, вре ме ка да ни во маг не зи ју ма
код ве ћи не на гло па да, и то на кри тич -
ну гра ни цу.

Они ко ји узи ма ју пре па ра те са до -
дат ком маг не зи ју ма углав ном их ла ко
под но се, јер би о ор ган ске со ли маг не -
зи ју ма не дра же же лу дац, а због нај -
че шће ком би на ци је са ви та ми ном Б6
про ди ре у сва ку ће ли ју и та мо оста не.
Има и спо соб ност да пре ве де Б6 из
не ак тив не у ак тив ну фор му, и за то ус-
пе ва да га одр жи у пра вој рав но те жи.

Из вор: Ло ве сен са.рс
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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

у кост ном ка на лу да нас je на пу ште на
на осно ву но вих са зна ња ко ја нам je
омо гу ћи ла мо дер на ди јаг но сти ка.
Опо ра вак тра је око че ти ри не де ље у
ла ким, a ду же од шест не де ља у сред -
ње те шким, a пре ко шест ме се ци у те -
шким слу ча је ви ма – ка же на ша са го -
вор ни ца.

Ма са жа и то пли облог
До да је да се у рет ким слу ча је ви ма

бо лест мо же вра ти ти, a мо гу ће je да
бу ду на из ме нич но за хва ће не обе
стра не ли ца.

У овој обла сти мно ги при бе га ва ју
на род ној или ал тер на тив ној ме ди ци -
ни, раз ли чи тим ма са жа ма. Ко ли ко je
то де ло твор но?

- Бла га ма са жа мо же да по мог не и
тре ба ми ши ће за ду же не за ми ми ку
обра за ма си ра ти, же не за ми ми ку об-
ра за ма си ра ти, слич но као у ко зме тич -
кој ма са жи, по кре ти ма од о здо на го ре.
Обич но се пре по ру чу је да то сам па -
ци јент ра ди код ку ће пред огле да лом.
Фи то те ра пи ја и об ло зи од па при ке де -
лу ју исто као и бла ги то пли об ло зи, до -
во де до по бољ ша ња цир ку ла ци је у
пре де лу од у зе тих ми ши ћа, пa не ким
па ци јен ти ма то по ма же - од го ва ра др
Ми хај ло вић, али ка же ка ко je за о крет
ка овим те ра пи ја ма из бор сва ког па -
ци јен та: не ко ме ће по мо ћи бла ге то -
пле обло ге, то мо же да бу де плат не на
вре ћи ца с угре ја ном со љу, што су на -
ше ба ке обич но чи ни ле, или угре јан
цреп, умо тан у пе шкир, тер мо фор или
об ло зи од па при ке.                     О. П.

Из вор: Ма га зин
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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

Због скупе хране увек је
добро имати ,,путера
на глави“

Кад пензионер крене на
пијацу,
задња рупа је на
свирали.

Пензија је за мене
и даље велики ребус.

Тржиште јесте сито
робе,
али пензионери нису
сити.

Бенседин узимам
пре и после пијаце.

Душан Старчевић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХIХ. Број 206. МАРТ, 2022.

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Звонимир Пешић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ УРЕДНИК

Милен Чуљић

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

ДОПИСНИЦИ

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

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

УНОС ТЕКСТОВА
Редакција

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

ШТАМПА
Пан-пласт, Београд

Адреса, Београд, Браће Југовића 19

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

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

Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарад-

њи закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београ-

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

„Иванијум“), тел. 011/2644384 и

064/1735395; Клијенте прима: утор-

ком: од 17.00-19.00 часова;

За потребе војних пензионера  оба-

вљаће следеће правне послове: да-

ваће бесплатне правне савете и пру-

жаће све остале адвокатске услуге уз

накнаду по важећој адвокатској тари-

фи умањеној за 30 одсто (адвокат

Ивана Јовановић). 

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧАСТИ 

ЗА САХРАНЕ
У београдском гарнизону

заказивање почасне јединице ради
одавања почасти преминулим
старешинама може се обавити

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

у ванрадно време: 011/206-4569

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

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

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

- организација и заказивање термина
за сахрану или кремацију,

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

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

-Умањење укупних трошкова за
висину рефундације

- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.

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

Дизајн насловне
стране:
Милен Чуљић
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