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З
а не ко ли ко да на сти же пен зи ја уве ћа -
на за де вет од сто. Да не ма ин фла ци -
је, би ла би то вест за исто ри ју. Ова ко

су осе ћа ња по ме ша на јер је ми ну лог ме -
се ца, на го ди шњем ни воу, ин фла ци ја до -
сти гла ни во од 15 од сто.  Из нос пен зи је од -
ре ђен је пре ма тзв швај цар ској фор му ли,
а по да ци, ко ји су по слу жи ли за ра чу ни цу,
од но се се на 2021. го ди ну. Окре ни обр ни,
мо же се ре ћи да се ка ска у од но су на ре -
ал ну си ту а ци ју, а те рет обез вре ђи ва ња
нов ца пре ли ва се, због ни ских при ма ња,
на ро чи то на пен зи о не ре. Чим пен зи је бу -
ду ,,ле гле“, ју ри шни ци ко ји све уну тра шње
про бле ме у про из вод њи и про це су од ви ја -
ња услу га по ку ша ва ју да сва ле на по тро -
ша че и ко ри сни ке услу га, по ку ша ће да по -
ме ре це не се би у при лог. И ми мо њих се
на ја вљу ју по ме ра ња це на еле трич не
енер ги је и дру гих по треп шти на. 

Д
е цем бар и ја ну ар ће би ти ин ди ка то ри
еко ном ских кре та ња у пр вој по ло ви ни
2023. го ди не. Иако су свет ски трен до -

ви у све му ја сни, јер се не у мор но ва ља
пла не тар на ин фла ци ја, по ме ра ња це на
не ће иза зва ти са мо то што се до га ђа на
гло бал ном пла ну. Вла да Ре пу бли ке Ср би -
је већ не ко ли ко ме се ци др жи ,,на ле ду“ це -
не основ них пре храм бе них ар ти ка ла, као
сво је вр сно си дро стан да р да ста нов ни -
штва, али то ду го роч но не мо же да бу де
пра ва ме ра јер се из бе га ва основ ни за кон
тр жи шта, то јест по ну да и по тра жња. 

П
ре ма ту ма че њу Фи скал ног са ве та Ср -
би је још од из би ја ња здрав стве не
кри зе 2020. на ко ју се на до ве за ла и

енер гет ска кри за, бу џет Ср би је бе ле жи
ван ред но ве ли ке де фи ци те. ,,Они су до -
брим де лом би ли по сле ди ца нео ор то док -
сних рас ход них по ли ти ка др жа ве (ве ли ке
суб вен ци је при вре ди, не се лек тив на да ва -
ња ста нов ни штву, по кри ва ње огром них гу -
би та ка јав них пред у зе ћа из енер гет ског
сек то ра и др). То, ме ђу тим, не мо же да
тра је нео гра ни че но и фи скал на по ли ти ка
мо ра да се вра ти у ко ло сек, што ре ви ди -
ра на Фи скал на стра те ги ја у осно ви и пред -
ви ђа. У пла ну је, на и ме, да се фи скал ни
де фи цит са 3,8% БДП-а, ко ли ко је пред ви -
ђе но да из но си у 2022, сма њи у не ко ли ко
ко ра ка на 1,4% БДП-а у 2025. го ди ни. Ова -
ква ста би ли за ци ја бу џе та ре зул ти ра ће
сма ње њем јав ног ду га са да шњих око 57%
БДП-а на 54% БДП-а у 2025. го ди ни. Пла -
ни ра на фи скал на ста би ли за ци ја по чи ва
пр вен стве но на ре ша ва њу про бле ма јав -
них пред у зе ћа у енер гет ском сек то ру. Гу -
би ци Ср би ја га са мо гу се ре ши ти са мо из -
ме ном по ли ти ке це на га са на до ма ћем тр -

жи шту, што Фи скал на стра те ги ја под ра зу -
ме ва ма да ниг де екс пли цит но не по ми ње.
Про бле ми у ЕПС-у, с дру ге стра не, мо гу да
се ре ше са мо све о бу хват ном и те мељ ном
ре фор мом, а не пар ци јал ним ме ра ма јер
пред у зе ће ви ше ни је у мо гућ но сти да про -
из ве де до вољ но елек трич не енер ги је за
до ма ће по тре бе. Иако план до сти за ња де -
фи ци та од 1,4% БДП-а до кра ја 2025. оце -
њу је мо кре ди бил ним, ана ли за кре та ња
по је ди нач них при ход них и рас ход них став -
ки по ка зу је од ре ђе не не кон зи стент но сти
ко је би тре ба ло ис пра ви ти. Ре форм ски
део Стра те ги је и по сле ње не ре ви зи је још
увек оста је сла би ји део овог до ку мен та,
али ипак до но си јед ну ва жну но ви ну – уво -
ђе ње но вих фи скал них пра ви ла, ко ја Фи -
скал ни са вет оце њу је као на чел но до бра и
ду го роч но одр жи ва“, ка же се у зва нич ном
до ку мен ту Фи скал ног са ве та Ср би је.

О
бра зла жу ћи ре ба ланс бу џе та не дав -
но у Скуп шти ни, ми ни стар фи нан си ја
је из ја вио да се по ве ћа ње пен зи ја од

де вет од сто за но вем бар у це ли ни по кри -
ва сред стви ма из из вор них при хо да Фон -
да, од но сно из на пла ће них до при но са за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње и да
др жа ва не ће мо ра ти да до ти ра ни је дан
ди нар за ис пла ту уве ћа них пен зи ја. За
1,65 ми ли о на пен зи о не ра ово је вр ло
охра бру ју ћа ин фор ма ци ја, а шта је до при -
не ло по зи тив ним кре та њи ма и фи нан сиј -
ској ста би ли за ци ји Фон да ПИО. 

Р
е ља Ог ње но ви ћем, за ме ник ди рек то -
ра Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње је из ја вио:

,,То ком 2022. го ди не, због бо ље упла те до -
при но са, од ма ја па до по след ње ис пла те
пен зи ја, из бу џе та ни су по вла че на не до -
ста ју ћа сред ства при ли ком ис пла те пра ва
за ка те го ри ју за по сле них. Да би се раз у -
ме ло ко ли ко је ва жна ова чи ње ни ца, под -
се ти ћу да 84,8 од сто укуп ног бро ја пен зи о -
не ра чи не пен зи о не ри из ка те го ри је за по -
сле них и има ју нај ви шу про сеч ну пен зи ју у
си сте му. Од ис пла те април ских пен зи ја до
по след ње ис пла те тран сфе ри са на су са -
мо сред ства као по др шка оства ре њу пра -
ва у скла ду са За ко ном о ПИО и по себ ним
про пи си ма (за кон ска оба ве за из бу џе та
пре ма Фон ду као ис пла ти о цу пра ва), а ни
је дан ди нар ни је до ти ран као не до ста ју ћа
сред ства за ис пла ту пен зи ја.

Б
у ду ћи да је на овај на чин из сред ста -
ва Фон да, од но сно из на пла ће них из -
вор них при хо да, обез бе ђе на ис пла та

пен зи ја за око 1,4 ми ли о на пен зи о не ра,
мо же мо го во ри ти о ста бил ном фи нан сиј -
ском ста ту су Фон да ПИО...

...Упла ће ни при хо ди од до при но са за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње у пе ри -
о ду ја ну ар – ок то бар те ку ће го ди не ви ши
су од пла ни ра них за 12,28 ми ли јар ди ди -
на ра, од но сно 2,32 од сто. Раз ло ге за по -
ве ћа не при хо де од до при но са за ПИО ви -
ди мо у но ми нал ном ра сту за ра да и у кон -
ти ну и ра ном ра сту ре ги стро ва не за по сле -
но сти, што је од раз ста бил не и от пор не
еко но ми је на ше зе мље“.

Ч
и ње ни ца је да је по ве ћа ње уче шћа
при хо да од до при но са у фи нан си ра -
њу рас хо да Фон да кон ти ну и ра но од

2012. го ди не и то је омо гу ћи ло да се сва ке
го ди не све ма ње сред ста ва из два ја из бу -
џе та за до та ци ју пен зи ја. Тач но пре де сет
го ди на не до ста ју ћа сред ства за ис пла ту
пен зи ја из но си ла су пре ко 48 од сто, што је
по кри ва ла др жа ва из бу џе та. Да нас је тај
про це нат јед но ци френ.

,,За 2022. го ди ну про це ње но је уче шће
тран сфе ра из бу џе та у ви си ни од 12,9 од -
сто, од но сно укуп но 101,2 ми ли јар де ди -
на ра. Од ових сред ста ва, 38,7 ми ли јар ди
ди на ра се од но си на тран сфе ре ко ји су по -
др шка оства ре њу пра ва у скла ду са За ко -
ном о ПИО и по себ ним про пи си ма, што др -
жа ва сва ка ко тран сфе ри ше без об зи ра на
при хо де Фон да. Пре о ста лих 62,5 ми ли јар -
ди ди на ра пла ни ра но је за не до ста ју ћа
сред ста ва при ли ком ис пла та пен зи ја. Ако
би по сма тра ли са мо тај део ко ји је до та ци -
ја за не до ста ју ћа сред ства за пен зи је, уче -
шће бу џет ских сред ста ва би за це лу 2022.
го ди ну из но си ло осам од сто у укуп ним
при хо ди ма и при ма њи ма Фон да“, ка же Ог -
ња но вић.

Ј
а ну ар ска пен зи ја ко ју ће ко ри сни ци
при ми ти по чет ком фе бру а ра, би ће
уве ћа на за но вих 12,1 од сто, што ће

по бољ ша ти фи нан сиј ски по ло жај пен зи о -
не ра, али са мо ако ин фла ци ја бу де за у -
зда та. Уко ли ко, пак, бу де до шло до зна чај -
ни јег по ве ћа ња тро шко ва жи во та, стан -
дард ће би ти на ниб зр ди ци. То ће отво ри -
ти но ви про блем, то јест по тре бу да се
пен зи је ускла ђу ју два пу та го ди шње или
мо жда и че шће.

З
а са да не ма на го ве шта ја да ће др жа -
ва пен зи о не ри ма да вра ти за ки ну ти
део при ма ња од 2014. до 2018. го ди -

не, а упра во та кав по тез у еко ном ским
окол но сти ма ко је вла да ју, био би спас, али
и прав до љу би ви гест. Ти ме би се ума њио
ефе кат ин фла ци је ко ја, осим еко ном ске,
све ви ше по при ма обе леж ја пси хо ло шке
ка те го ри је. Бор ба за бо љи жи вот и да ље
оста је у жи жи гра ђа на тре ћег до ба. 

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

ТРКА С ВРЕМЕНОМ
Већ неколико месеци грађани су упућени да у поплави измене цена траже место 

где ће обавити куповине по што повољнијим ценама. Пензије немају губер
да би могле да парирају инфлацији.  
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П
от пред сед ник Вла де и ми ни стар
од бра не Ми лош Ву че вић и на чел -
ник Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је

ге не рал Ми лан Мој си ло вић одр жа ли су
у Све ча ној са ли До ма Гар де на Топ чи -
де ру 10. но вем бра са ста нак са пред -
став ни ци ма удру же ња са ко ји ма са ра -
ђу је си стем од бра не.

Ми ни стар од бра не је го во рио о по ли -
тич кој и без бед но сној си ту а ци ји у зе -
мљи и ре ги о ну. По себ но је би ло ре чи о
ста њу на Ко со ву и Ме то хи ји, ко је се
про те же од Бер лин ског кон гре са, пре ко
При зрен ске ли ге до да нас. Ко смет је
по ли тич ки и без бед но сни иза зов за на -
шу зе мљу.

Ву че вић је пред ло жио да се са стан -
ци са пред став ни ци ма ор га ни за ци ја
одр жа ва ју по во дом Да на по бе де (9.
мај) и Да на при мир ја (11. но вем бар).

Ге не рал Мој си ло вић је пре до чио да
Вој ска Ср би је по кла ња ве ли ку па жњу и
да са ра ђу је са удру же њи ма и ор га ни -
за ци ја ма чи ји су про грам ски ци ље ви и
про јект не ак тив но сти усме ре ни ка очу -
ва њу сло бо дар ских и па три от ских

вред но сти, вој них тра ди ци ја и раз во ју
и афир ма ци ји ди сци пли на ко је има ју
при ме ну у вој сци. Вој ска Ср би је ре а ли -
зу је про јек те од обо стра ног ин те ре са
са 37 удру же ња, са ве за удру же ња, асо -
ци ја ци ја, клу бо ва и дру гих об ли ка ор га -
ни зо ва ња ко ја оку пља ју ви ше од 100
хи ља да гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је. Са -
рад ња се огле да у обе ле жа ва њу го ди -
шњи ца зна чај них исто риј ских до га ђа ја
и лич но сти, ор га ни зо ва њу струч них
ску по ва, три би на, скуп шти на, окру глих
сто ло ва и кон фе рен ци ја. На чел ник Ге -
не рал шта ба ВС је го во рио о нај зна чај -
ни јим ак тив но сти ма и прав ци ма да љег
раз во ја си сте ма од бра не.

Ге не рал-пот пу ков ник Же ли мир Гли -
шо вић го во рио је о без бед но сним
аспек ти ма у Ср би ји, ре ги о ну и ши ре.

Бри гад ни ге не рал Ми лан По по вић је
ин фор ми сао пред став ни ке о раз во ју
Вој ске и на о ру жа њу ко јим су зна чај но
по ве ћа не од брам бе не спо соб но сти си -
сте ма од бра не.

На ску пу је би ло ре чи о вој ним ве жба -
ма одр жа ним у су сед ним др жа ва ма, о

ме ђу на род ним сна га ма ко је се на ла зе
у Ја дра ну и оста лим без бед но сним пи -
та њи ма. При сут ни су оба ве ште ни и о
осам ме ђу на род них ми си ја у ко ји ма
уче ству је на ша вој ска (287 вој ни ка и
ста ре ши на).

У Вој ске Ср би је уве де но је ви ше од
240 но вих си сте ма, од опре ме за вој ни -
ке до са вре ме ног пе ша диј ског на о ру -
жа ња про из ве де ног у фа бри ка ма од -
брам бе не ин ду стри је. Из уво за је са мо
је 59 си сте ма. У на ред ном пе ри о ду на -
ста ви ће се са на бав ка ма ави о на, хе ли -
коп те ра, бес пи лот них ле те ли ца и дру -
гих са вре ме них сред ста ва за од бра ну
зе мље.                               О. По по вић

Захвалност министра
одбране на честитки
председника УВПС 

САРАДЊУ 
ПОДИЋИ НА 
ВЕЋИ НИВО

П
от пред сед ник Вла де и ми ни -
стар од бра не го спо дин Ми лош
Ву че вић упу тио је пред сед ни -

ку УВПС Љу бо ми ру Дра гањ цу пи -
смо за хвал но сти сле де ће са др жи -
не:

,,Пот пред сед ник Вла де и ми ни -
стар од бра не го спо дин Ми лош Ву -
че вић, нај ср дач ни је Вам се за хва -
љу је на че стит ки ко ју сте му упу ти -
ли по во дом сту па ња на но ву ду -
жност.

Уве рен сам да ће мо за јед нич ким
на по ри ма и у на ред ном пе ри о ду
ме ђу соб ну са рад њу и од но се по -
ди ћи на ви ши ни во у ко рист свих
гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је.

Же ли мо Вам до бро здра вље и
успех на лич ном и про фе си о нал -
ном пла ну“.

Министар Вучевић и генерал Мојсиловић 
са представницима удружења 

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ми ни стар Ву че вић и ге не рал Мој си ло вић о све му су го во ри ли отво ре но

За јед нич ки сни мак до ма ћи на са пред став ни ци ма ор га ни за ци ја



ДОГАЂАЈИ

И
з Краљева и подручја
Жичког среза у рат је оти-
шло више од 5.000 војни-

ка. Српски војници су остали у
униформама још три наредне
године, јер су борбе на поједи-
ним просторима новоформи-
ране државе Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца на-
стављени и након потписане
капитулације.

Срп ска вој ска је у Ве ли ком
ра ту уче ство ва ла од пр вог до
по след њег да на. Она је 1914.
го ди не, иако осла бље на и
ис цр пље на у бал кан ским ра -
то ви ма оства ри ла пр ве по бе -
де у Ве ли ком ра ту над над -
моћ ном Аустро у гар ском вој -
ском у слав ним бит ка ма на
Це ру и Ко лу ба ри. На ред не
1915. је усле ди ла офан зи ва
по сле ко је су се срп ска вој -
ска, Вр хов на ко ман да и Вла -
да по ву кли пре ко Ал ба ни је у
Грч ку од но сно на Крф и на тај
на чин спа сли вој ску од пот пу -
ног уни ште ња. Са ве зни ци
ви ше ни су ра чу на ли на срп -
ску вој ску. Би ло је чак и раз -
ми шља ња да се тај део
фрон та уга си. Успе шан и брз
опо ра вак, ре ор га ни за ци ја
вој ске и ве ли ки број до бро во -
ља ца из це лог све та до вео је
до фор ми ра ња Со лун ског
фрон та. Две го ди не су се во -
ди ле ро вов ске бор бе без по -
ме ра ња ли ни је фрон та. Из
тог пе ри о да по ти че и ве ли ко
при ја тељ ство из ме ђу срп ског
и грч ког на ро да ко је по сто ји и
дан да нас.

У сеп тем бру 1918. го ди не
де си ло се оно што су срп ски
вој ни ци ду го че ка ли - кре ну -
ло се у про бој Со лун ског
фрон та. Усле ди ла је не за др -
жи ва офан зи ва од но сно по -
вра так срп ских вој ни ка у
отаџ би ну. Срп ски пе ша дин ци
су под бор бом на пре до ва ли
бр же од фран цу ских ко ња ни -
ка. Је дан за дру гим осло ба -
ђа ни су гра до ви и це ла те ри -
то ри ја Ср би је. На тај на чин
Ср би ја је да ла ве ли ки до при -
нос по бе ди са ве зни ка, од но -
сно си ле Ан тан те у Пр вом
свет ском ра ту. 

Демографски колапс је
свакако највећа штета коју је
Србија претрпела: преко
400.000 погинулих војника,
скоро 850.000 погинулих ци-
вила и  више од 500.000 ин-
валида што је више од једне
трећине целокупне попула-
ције. Губици у броју нерође-
не деце се могу само наслу-
тити јер су међу погинулим у

највећем броју били млађи
људи. 

Као и прошле године цент-
рално обележавање, уз по-
лагање венаца је одржано у
градском парку у коме се на-
лази Ду хов ни цен тар „Све ти
вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро -
вић“. Ту је по ста вље но и 14
ка ме них спо ме ни ка-крај пу та -
ша ко је је при ку пио и об но -
вио За вод за за шти ту спо ме -
ни ка кул ту ре са ра зних ме ста
ка ко би се спа сли од про па -
да ња. Крај пу та ши су, ина че,
по ди за ни по сле бал кан ских и
Пр вог свет ског ра та јер су по -
ро ди це сма тра ле да ду ше
њи хо вих нај ми ли јих, чи ја те -
ла су оста ја ла на не по зна тим
ме сти ма и ни ка да ни су про -
на ђе на, по чи ва ју упра во у ка -
ме ну. Тек сто ви уре за ни на
њи ма су пу ни бо ла и ту ге за
њи хо вим нај ми ли јим, али
исто вре ме но и по но са што су
сво је жи во те да ли за сло бо -
ду и част сво је отаџ би не.
Спо ме ни ци су по ста вља ни
по крај пу те ва ка ко би љу ди
ко ји њи ма про ла зе про чи та -
ли име на и по мо ли ли се бо гу
за њи хо ве ду ше. 

У са вре ме но до ба нај ве ћи
број љу ди, по го то во мла ђих,
ће упра во у пар ку има ти при -
ли ке да те крај пу та ше ви де,

јер пу те ви ма где су ра ни је
би ли све ма ње љу ди про ла -
зи. По сло бод ној про це ни тих
крај пу та ша у кра ље вач ком
кра ју има још де се так, али их
је по треб но по пи са ти и скло -
пи ти до го вор са по том ци ма
да се пре ба це у град ски парк.

Цве ће и вен це уз крај пу та -
ше су по ло жи ли пред став ни -
ци гра да Кра ље ва, Ра шког
управ ног окру га, 2. бри га де
КоВ, По ли циј ске упра ве Кра -

ље во, бо рач ких и дру гих
удру же ња и ор га ни за ци ја.
Де ле га ци ју Град ске ор га ни -
за ци је УВПС Кра ље во је
пред во дио пред сед ник Ра -
до је То ма ше вић. 

Обе ле жа ва ње је ове го -
ди не из ве де но до ста
скром ни је не го прет ход не.
Из о стао је исто риј ски час и
драм ски про грам као и при -
су ство мла дих љу ди ко ји су
сва ка ко нај бит ни ји ако же -
ли мо да се се ћа ње на исто -

риј ске до га ђа је пре не се на
мла де и трај но уре же у њи -
хо во пам ће ње.

За хва љу ју ћи, пре све га
ан га жо ва њу пред сед ни ка
ГрОр УВПС Кра ље во при -
су ство вој них пен зи о не ра је
би ло нај број ни је у од но су
на све дру ге ор га ни за ци је,
што ће се уве сти као прак -
са и за сва дру га обе ле жа -
ва ња у на ред ном пе ри о ду. 

Јо ван Си мић

У Краљеву обележен Дан примирја 

ПОШТА НА КРАЈПУТАШИМА
Ниш

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПРИМИРЈА

Д
е ле га ци ја град ске
орга ни за ци је УВПС
Ниш ко ју су са чи -

ња ва ли Не бој ша Жив -
ко вић, пот пред сед ник
Гр Од УВПС Ниш, Иван
Ми ло шев, члан Гр Орг и
Мар ко То дић, пред став -
ник Удру же ња пен зи о -
ни са них под о фи ци ра
Ср би је по ло жи ла је ве -
нац на фран цу ском гр -
о бљу по во дом Да на
при мир ја, од но сно за -
вр шет ка Пр вог свет ског
ра та. 

Том до га ђа ју при су -
ство вао је и Зо ран Ста -
мен ко вић, пред сед ник
МО ,,Де лиј ски Вис“ и
члан Град ског од бо ра. 

Ср би ја је, пре ма по -
да ци ма ми ров не кон -
фе рен ци је у Па ри зу
1919. го ди не из гу би ла 28% ста нов ни ка. Од ра на и епи -
де ми је по ги ну ло је или умр ло 402.435 вој ни ка, а у то ку
ра та по ги ну ло је или стре ља но 845.000 же на, де це,
ста ра ца и не моћ них. Од епи де ми је пе га вог ти фу са
1914/15. го ди не умр ло је 360.000 љу ди.

У Ре пу бли ци Ср би ји се као глав ни мо тив за ам блем
овог пра зни ка ко ри сти цвет На та ли ји на ра мон да, угро -
же на вр ста цве та у Ср би ји. У бо та ни ци је по знат и као
цвет фе никс, ко ји увек вас кр са ва. У ам бле му је и тра ка
Ал бан ске спо ме ни це, ко ја се на ла зи из над цве та. Уста -
ље но је да се овај ам блем но си на ре ве ру, у не де љи ко ја
прет хо ди пра зни ку, а и на сам дан пра зни ка.              З. Ј.

На крај пу та ше су по ло же ни вен ци и цве ће
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Б
рој ним про гра ми ма Кру -
ше вља ни су обе ле жи ли
78 го ди на од осло бо ђе -

ња гра да у Дру гом свет ском
ра ту и Да на осло бо ђе ња у
Пр вом свет ском ра ту. Тим
по во дом, ма ни фе ста ци ја је
тра ди ци о нал но от по че ла по -
ла га њем цве ћа на спо ме ни -
ке по ги ну лим хе ро ји ма ко ји
су сво је жи во те да ли
за сло бо ду. 

Гра до на чел ник
Ја сми на Па лу ро вић
и пред сед ник Скуп -
шти не гра да Пре -
драг Ву ки ће вић по -
ло жи ли су вен це на
хум ке на Сло бо ди -
шту, Спо ме ни ку па -
лим при пад ни ци ма
вој ске, по ли ци је и
ре зер вног са ста ва
од 1991. до 1999. го -
ди не, Спо ме ник срп -
ским рат ни ци ма,
уче сни ци ма ра та
1912-1918. го ди не и
Спо ме ник ру ским
вој ни ци ма на Ра си ни.

Њи ма су се при дру жи ле
де ле га ци је Ра син ског управ -
ног окру га, СУБ НОР-а, Ор га -
ни за ци је РВС, Удру же ња вој -
них пен зи о не ра Кру ше вац,
РВИ и број них дру гих ор га -
ни за ци ја и удру же ња ко ја не -
гу ју осло бо ди лач ке тра ди ци -
је. Де ле га ци ју УВП пред во -

дио је пред сед ник Град ског
од бо ра Ду шан Са мар џић. 

По во дом Да на осло бо ђе -
ња Кру шев ца у Пр вом и Дру -
гом свет ском ра ту, у Кру ше -
вач ком по зо ри шту је одр жа -
на Све ча на ака де ми ја.

„Од ок то бра до ок то бра“ ,
сим бо лич но би се мо гао на -
зва ти филм у про дук ци ји
РТК, у ко ме су ре тро спек тив -
но при ка за на до стиг ну ћа по -
стиг ну та у свим обла сти ма
јав ног жи во та, а по себ но на
по љу ин фра струк ту ре – у
пе ри о ду из ме ђу два обе ле -
жа ва ња осло бо ђе ња гра да.

Зва ни це је по здра ви ла
гра до на чел ник Ја сми на Па -
лу ро вић: „14. и 15. ок то бар
су да ни осло бо ђе ња Кру -
шев ца, од но сно да ни сло бо -
де. Нај ве ћи иде ал жи во та
по је дин ца, др жа ве и на ци је
је упра во сло бо да. Кроз
исто ри ју, стал но смо се бо -
ри ли и под но си ли ве ли ке жр -
тве ра ди ње. Да нас, на Дан
осло бо ђе ња, же ли мо да упу -
ти мо по ру ку ми ра – да се ни -
кад и ни ко ме рат не де си,
већ да жи ви мо сло бод но у
ми ру и бла го ста њу. Хва ла
сви ма они ма ко ји су за на шу

да на шњу сло бо ду да ли
сво је жи во те, а ми ће мо
се по тру ди ти да тај мир
са чу ва мо за бу ду ће ге -
не ра ци је ко је до ла зе“.

На осно ву од лу ке Ор -
га ни за ци о ног од бо ра за
обе ле жа ва ње Да на ос-
ло бо ђе ња, овим по во -
дом на Ака де ми ји су до -
е ље не и За хвал ни це:

У умет нич ком про гра -
му су уче ство ва ли цр -
кве ни хор „Све ти кнез
Ла зар“, глум ци Кру ше -
вач ког по зо ри шта и КУД
„14.ок то бар“.

Мр А. С.

П
о во дом Да на при мир ја у Пр вом
свет ском ра ту, ко ји се обе ле жа ва
као др жав ни пра зник Ре пу бли ке

Ср би је, на спо мен пло чу у ка сар ни
,,Цар Ла зар” по ло же ни су вен ци. Све -

ча ност је организoвала Ко ман да гар ни -
зо на Кру ше вац. 

У име Ко ман де гар ни зо на ве нац је
по ло жи ла де ле га ци ја са пот пу ков ни ком
Ми ло њом Бу ба њом на че лу, а у име

гра да Кру шев ца гра до на чел ник Ја сми -
на Па лу ро вић и пред сед ник Скуп шти не
гра да Пре драг Ву ки ће вић. 

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

Кру ше вац пред во дио је
пред сед ник Ду шан Са мар -
џић. 

У Србији и свету се обе-
лежава Дан примирја, у
знак сећања на 11. новем-
бар 1918. године, када су
силе Антанте потписале
примирје са Немачком и ти-
ме окончале Први светски
рат. Примирје у Првом свет-
ском рату је потписано 11.
новембра 1918. године у
шуми код француског града
Компјења, у специјалном
вагону маршала Фердинан-
да Фоша, и било је на снази
све до закључивања конач-
ног мировног споразума у
Версају, 28. јуна 1919. годи-
не. Србија је у великом ра-
ту изгубила око 1,2 милио-
на становника (што војника,
што цивила) и имала огром-
на ратна разарања земље.

Мр А. Си мо нов скиДелегација Удружења војних пензионера Крушевца

Из Општинске организације УВП 
Крушевац

ОКТОБАРСКЕ СВЕЧАНОСТИ

Делегација УВП Крушевац полаже венац на Споменик руским војницима

У Крушевцу обележен Дан примирја 
у Првом светском рату

У СПОМЕН ЈУНАЦИМА
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Из нишке организације

УРУЧЕНА ПЛАКЕТА 
ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ

Г
рад ска ор га ни за ци ја УВПС Ниш раз ви ла је ве о ма до -
бру са рад њу са пред став ни ци ма оп шти не „Па ли лу ла“
у Ни шу.

Нa по зив Бра ти сла ва Вуч ко ви ћа, пред сед ни ка оп шти -
не „Па ли лу ла “ 25. но вем бра, одр жан је са ста нак са ру -
ко вод ством Гр.Орг. УВПС Ниш, на ко ме је би ло ре чи о ак -
тив но сти ма оп шти не и Гр.Орг. УВПС Ниш у на сту па ју ћој
го ди ни, пру жа њу по мо ћи и да љој са рад њи.

Ру ко вод ство УВПС Ниш, уру чи ло је том при ли ком
пред сед ни ку град ске оп шти не „Па ли лу ла“ Бра ти сла ву
Вуч ко ви ћу пла ке ту УВПС, по во дом да на Град ске ор га ни -
за ци је УВПС Ниш.

З. Ј.

Обележена годишњица 
Битке на Кадињачи

ХЕРОЈИ НЕ УМИРУ

Д
р жав ном це ре мо ни јом у окви ру спо мен-ком плек са
„Ка ди ња ча“ код Ужи ца, 29. но вем бра је обе ле же на
81. го ди шњи ца Бит ке на Ка ди ња чи у ко јој је 1941. го -

ди не стра да ло 270 бо ра ца Рад нич ког ба та љо на.
Код спо мен-ко стур ни це хе ро ји ма Ка ди ња че вен це су

по ло жи ли и ода ли по част ми ни стар за рад, за по шља ва -
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња Ни ко ла Се ла ко вић у
име Вла де Ре пу бли ке Ср би је, на чел ник Ге не рал шта ба
Вој ске Ср би је ге не рал Ми лан Мој си ло вић ко ји је пред во -
дио де ле га ци ју Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је,
пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве, СУБ НОР-а и удру -
же ња за не го ва ње тра ди ци ја осло бо ди лач ких ра то ва Ср -
би је.

Ме мо ри јал ни ком плекс на Ка ди ња чи све до чи о хе рој -
ским но вем бар ским да ни ма 1941. го ди не ка да су при пад -
ни ци Рад нич ког ба та љо на, као и бор ци 1. ба та љо на По -
сав ског од ре да и Ора шке че те 2. Шу ма диј ског од ре да
пру жи ли же сток от пор да ле ко над моћ ни јем не при ја те љу
ко ји је у том пе ри о ду спро во дио офан зи ву на осло бо ђе -
ну те ри то ри ју у исто ри ји по зна ту као Ужич ка Ре пу бли ка.

У
Пла вој са ли
До ма РВ и ПВО
30. но вем бра

одр жан је су срет
ста ре ши на 2. ар -
ми је ко јем је из ме -
ђу оста лог при су -
ство ва ло де вет ге -
не ра ла, а и бив ши
ми ни стар од бра не
Ве ли мир Ра до је -
вић. Про шло је де сет го ди на
од ка ко се са ста ла гру па ста -
ре ши на ко ји су фор ма циј ски
при па да ли том стра те гиј ском
са ста ву Вој ске Ју го сла ви је
(ВСЦГ) и од та да се одр жа ва
су срет ко ји је по стао тра ди ци -
о на лан. 

Уче сни ке су сре та по здра вио
је не ка да шњи ко ман дант 2.
ар ми је и ми ни стар од бра не
Цр не Го ре ге не рал-пу ков ник у
пен зи ји Бо жи дар Ба бић.

,,Дру же ње ци је ним као из -
раз дру гар ства, стал но учвр -
шћи ва ног и обо га ћи ва ног ду го

го ди на и де це ни ја, ра де ћи
онај по сао за ко ји смо се ра но
опре де ли ли, ста ју ћи свје сно у
строј бра ни ла ца сло бо де на -
ших на ро да и др жа ве у раз ли -
чи тим пе ри о ди ма ње ног по -
сто ја ња.

Да нас, на овом крат ком су -
сре ту, има мо при ли ку да се
под се ти мо на про те кли пе ри -
од на шег за јед нич ког ра да, на
љу де и до га ђа је, реч ју на ври -
је ме ка да су мно ги од нас би -
ли на ве ли ким ис ку ше њи ма,
али се ни кад ни су по ко ле ба ли,
сум ња ли у пра вил ност од лу ке
др жав ног ру ко вод ства да се
бра ни сло бо да. Ни ка да ни ко
ни је у све му то ме ука љао свој
мо рал ни и про фе си о нал ни
лик. За то смо и да нас, оно ли -
ко ко ли ко нас ов дје има, до -
шли ве дра че ла, по но сни на
све оно што смо и ка ко смо ра -
ди ли у пе ри о ду ка да смо би ли
на том про сто ру.

Дра го ми je да су, као и уви -
јек до са да на на шим су сре ти -

ма при сут ни ко ман дан ти 2.
Ар ми је, ге не ра ли Об ра до вић
и Сте ва но вић (и дру ги ге не ра -
ли), ко ман дан ти пу ко ва, бри -
га да, управ ни ци, ко ман ди ри
раз ли чи тих ар миј ских је ди ни -
ца и уста но ва. Ту су и на ши
гра ни ча ри ко ји су из вр ша ва ли
те шке оба ве зе на ни ма ло ла -
ком те ре ну и др. Сви ма за хва -
љу јем на при су ству дру гар -
ском ску пу.

По ред под сје ћа ња на ври је -
ме ка да смо про фе си о нал но
ра ди ли по сао, об но ви ће мо
лич не кон так те и, на дам се,

до го во ри ти за бу ду ће са ста ја -
ње и дру же ње“, ка зао је Ба -
бић.

Бив ши ко ман дант 2. ар ми је
је по хва лио Го ра на Ла ба на и
Зо ра на Вуч ко ви ћа што су ва -
ља но ура ди ли тех нич ки део
при пре ма за су срет

,,Ври је ме не про ла зи, већ
про ла зи мо ми. За то ко ри сти -
мо ова кве су сре те да обо га ћу -
ју ћи на ша сје ћа ња, сва ко од
нас одав де по ђе за до вољ ни ји
што се су срео са дра гим дру -
го ви ма и при ја те љи ма. Сви ма
же лим да се по но во срет не -
мо“, ре као је ге не рал Ба бић
по же лев ши сви ма до бро здра -
вље.

У фи нал ном де лу су сре та
пу ков ни ци у пен зи ји Ми лу тин
Цу па ра и Мо мир Том чић су уз
гу сле от пе ва ли нај леп ше еп -
ске пе сме срп ског на ро да, што
су, по пут хо ра, при хва ти ли и
дру ги. Гу сле су, ина че, кроз ис-
то ри ју ис пе ва ле мно га ју на -
штва и ју на ке.                  З. П.

Сва ке го ди не се ода је по шта хе ро ји ма Ка ди ња че

Пла ке та УВПС је у пра вим ру ка ма

Сусрет старешина Друге армије

СЕЋАШ ЛИ СЕ РАТНИ ДРУЖЕ
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Рапорт 
из палилулске 
организације

НАДМУДРИЛИ 
КОРОНУ

Д
ан осни ва ња ор га ни за ци -
је УВПС у оп шти ни Па ли -
лу ла је на при го дан и

све чан на чин обе ле жен у
про сто ри ја ма Оп штин ског
од бо ра. 

Има ју ћи на уму чи ње ни цу
да је због пан де ми је ко ро не у
ду жем вре мен ском пе ри о ду

ни је би ло оку пља ња чла но -
ва, рад се од ви јао у ве о ма
сло же ним и ре ду ко ва ним
окол но сти ма. За хва љу ју ћи
упор но сти и до ви тљи во сти
чла но ва про на ђе ни су пу те -
ви за од ви ја ње ак тив но сти,
па су из вр ше ни го то во сви
за да ци. Не ки у це ло сти, а не -
ки ре ду ко ва но.

Пред сед ник па ли лул ске
ор га ни за ци је Ђор ђе Мар ко -
вић уру чио је захвслни це Ра -
ду Ра да ко ви ћу и Ми ле ни Ми -
ла ди но вић, а Пла ке ту УВПС
и Ми лан ку Та си ћу. 

Дру же ње је на ста вље но уз
при го дан кок тел.

Ђ. М.  

Премијера документарног филма

ПОВРАТАК 
ТРАДИЦИЈАМА

П
ремијера документарног филма ,,Подвиг светих исце-
литеља Дамјана и Козме“ одржана је 15 новембра у
комплексу Војне болнице Ниш а била је посвећена бо-

гослужбеном простору у тој здравственој установи. 
По речима пуковника др сци. мед. Вељка Милића,

управника Војне болнице Ниш, значај овог документарног
филма je велики: „Војна болница je добијањем овог бого-
службеног простора значајно унапредила услове за рад и
медицинских радника, a и услове за обављање богослуж-
бене вере како би пацијенти могли да испоље своја вер-
ска осећања у току хоспитализације. Богослужбени про-
стор je отворен 2018. године. Јуче je био пети пут да про-
слављамо нашу славу Светог Козму и Дамјана, a јако je
битно да je тај простор постао једно од централних места
у Војној болници где ми препознајемо и наше порекло и
традицију и налазимо неку инспирацију у вези са лечењем
болесника“.

Мила Недељковић, референт за информисање Војне
болнице Ниш и сценариста филма, каже да je након
враћања богослужбеног простора у његову првобитну на-
мену и освећења на празник Свети Врачи 2018. године,
добила задатак од управника Војне болнице да простор
учини доступним свим људима у вери и да се о њему ста-
ра.

„Из тог свакодневног рада родила се идеја да за петого-
дишњи период, колико je прошло од првог освећења, на-
правимо један документарни филм који би остао као све-
дочење о томе шта смо све урадили од тренутка када смо
простор вратили у његову првобитну намену“, рекла je Ми-
ла Недељковић. Она je додала да ће овај филм остати као
клица будућим генерацијама да све оно што су претходне
генерације урадиле чувају.

Филм je израђен у продукцији Војнофилмског центра
„Застава филм“ Министарства одбране: редитељ, монта-
жер и аниматор Драгана Милошевић, директор фотогра-
фије и сниматељ дроном Драган Ћорђевић, дизајнер зву-
ка Теодора Ћурковић, организатор Александра Живковић,
асистент камере и возач Александар Ђорђевић.

Директор ВФЦ „Застава филм“ пуковник Горан Иконић и
начелник продукције мајор Бојан Павић, присуствовали су
премијери филма. Пуковник Иконић је истакао да je ВФЦ „
Застава филм“ у својој традицији дугој 74 године сачувао
и овековечио многе догађаје везане за рад припадника на-
ше војске, да ће то радити и у годинама које следе, на очу-
вању и неговању наше традиције.“

М. Недељковић

Обележен Дана општинске 
организације Вождовац - С. Венац

ДРУГАРСТВО ТРАЈЕ

П
про сто ри ја ма Mесне за јед ни це ,,Ба њи ца”, 29.но вем бра
одр жа на је све ча на сед ни ца ОпОр, на ко јој је пред сед ник
те ор га ни за ци је До бри во је Ди ми три је вић ин фор ми сао

при сут не чла но ве УВПС и го сте о ак ту ел ним пи та њи ма ко ја
се од но се на жи вот и рад ор га ни за ци је, као и то ме шта је за
вој не пен зи о не ре учи ње но у ми ну лих 29 го ди на по сто ја ња.

Све ча но сти је
при су ство вао члан
Над зор ног од бо ра
УВПС Го ран Ла -
бан.

У дру гом де лу
све ча но сти, уз ћа -
ска ње,. ста ри дру -
го ви при се ти ли су
се за јед нич ких да -
на про ве де них у је -
ди ни ца ма вој ске
на ра зно вр сним
за да ци ма, а по себ -
но дру же ња у то
вре ме

За све при сут не
ор га ни зо ван је
при го дан кок тел и
дру же ње.

Д. Д.

Имали су шта 
да кажу једни 
другима

Добитници признања

На премијери је говорио 
пуковник др сци. мед. Вељко Милић
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У Нишу обележен Дан РВС 

ОБУКА 
СРЕДЊОШКОЛАЦА

У
са ли До ма Вој ске Ниш 26. ок то бра обе ле же на је
го ди шњи ца од осни ва ња Ор га ни за ци је ре зер вних
вој них ста ре ши на. Том до га ђа ју при су ство ва ли су

пред сед ник ре зер вних вој них ста ре ши на Ср би је проф.
др Ми лој ко Ни ко лић, пред сед ник оп шти не Ни шка Ба -
ња Ду шан Жив ко вић, пред став ни ци оста лих оп шти на,
ди рек то ри јав них пред у зе ћа, те пред сед ни ци град ских
и оп штин ских Ор га ни за ци је ре зер вних вој них ста ре -
ши на из бор не је ди ни це 5 ( југ-2 ), на чел ник Ре ги о нал -
ног цен тра Ниш пу ков ник Не над Мар ко вић, пред став -
ник Коп не не вој ске пу ков ник Дра ган Љу бић, пред став -
ни ци дру гих је ди ни ца Вој ске Ср би је, ге не ра ли у пен -
зи ји Вла ди мир Ла за ре вић и Мир ко Ста че вић и дру ги.

Пред сед ник ОРОП Ниш, ре зер вни пу ков ник До бри -
во је Ста ни ми ро вић је ис та као „да жи ви мо у
те шким и дру го ја чи јим вре ме ни ма, ка ко ка жу
у ,но вој ре ал но сти’, где се у пет не де ља до -
го ди као не ка да за пет го ди на. Свет око нас
је пан де ми ја, с њом смо се ско ро оро ди ли и
на ви кли на њу, а рат у Укра ји ни до во ди пла -
не ту до ис ку ше ња на ка квих до са да ни ка да
ни је би ла.“ 

Пред сед ник Ста ни ми ро вић је на вео да је
пре три го ди не об но вљен рад ове ор га ни за -
ци је ко ја је фак тич ки пре ста ла да по сто ји
због ма те ри јал но-фи нан сиј ских и дру гих про -
бле ма. По моћ у по нов ном фор ми ра њу пру -
жи ли су Са вез ОРВС Ср би је, Ко ман да Коп -
не не вој ске Ср би је, Ре ги о нал ног цен тра МО
Ниш, али и де ла ло кал не са мо у пра ве, пре
све га Град ске оп шти не Цр ве ни Крст и од ре -
ђе ни бро ји јав них пред у зе ћа. 

У за вр шним раз ре ди ма сред њих шко ла
уве де на је на ста ва о од бра ни и за шти ти, у
чи ју ре а ли за ци ју су по ред при пад ни ка Ре ги -
о нал ног цен тра МО Ниш укљу че не и ре зер -
вне вој не ста ре ши не.                  З. Ја шо вић

Н
е дав но је ма ња гру па не -
ка да шњих пи то ма ца 15.
кла се ВА КоВ, у До му ВС у

Бе о гра ду, обе ле жи ла 60-го ди -
шњи цу од за вр шет ка шко ло ва -
ња и до би ја ња пр вог офи цир -
ског чи на, чи ме је по че ла њи -
хо ва про фе си о нал на ка ри је ра
офи ци ра ЈНА.

Пр вог но вем бра 1962. го ди -
не, у при су ству иза сла ни ка вр -
хов ног ко ман дан та  мар ша ла
Ти та, на ве ли кој све ча но сти у
Вој ној ака де ми ји КоВ, про чи -
тан је указ вр хов ног ко ман дан -
та ко јим се у чин пот по руч ни ка
уна пре ђу је 373 офи ци ра 15.
кла се ВА КоВ.

Тај не за бо рав ни до га ђај у
сва ком од нас зна чио је да смо
по сле шко ло ва ња оспо со бље -
ни да рав но прав но са на шим
ста ри јим офи ци ри ма, по но сно
и струч но ра ди мо на оспо со -
бља ва њу број них је ди ни ца
ЈНА за од бра ну зе мље. Тај по -
нос и оп ти ми зам ни је се мо гао
опи са ти. Остао је и то ком це -
ло куп не на ше ка ри је ре.

По че так ра да ујед но је зна -
чио стал ну бор бу за по сти за -
ње ре зул та та, не пре кид но за -
ла га ње за да ље уса вр ша ва ње
и до ка зи ва ње. Че тр де сет го ди -
на ра да у је ди ни ца ма ЈНА, до -
ка зи ва ње, на пре до ва ње и нај -
зад, и за слу же на пен зи ја.

Уз ове на по ре ко је зах те ва
про фе си ја офи ци ра, на ше фа -
ми ли је ни кад ни су би ле за по -
ста вље не. Бри га о по ро ди ци
ни ка да ни је би ла у дру гом пла -
ну, иако су пре ко ман де по ро -

ди ца ма ства ра ле ве ли ке про -
бле ме. Сна ла зи ли смо се ка ко
смо мо ра ли и ка ко је би ло мо -
гу ће. Ускла ди ти оба ве зе и бри -
гу о по ро ди ци у на шој про фе -
си ји би ло је сло же но.

Уочи пр вог но вем бра 2022.
го ди не за хва љу ју ћи Бран ку
Ба љу и Б. Ба би ћу ус пе ло се у
оба ве шта ва њу 17 дру го ва,
бив ших пи то ма ца 15. кла се ВА
КоВ о за ка за ном ску пу. Ни је
мо гло ма сов ни је. Том ску пу су
се ода зва ли: Бран ко Баљ, Ми -
лан Не дељ ко вић, Бран ко Ко -
сић, Ју хо На кић, Вла ди мир
Ше пец, Рад ми ло Ми ло са вље -
вић, Бра ни слав Де сни ца, Ра -
до слав Ан дрић, Ву ка шин Ћа -
ла сан, Ми о драг Ан ђе лић, Ра -
до ван Ма ти ја ше вић, Ми о драг
Ни ка че вић, Вла до Ан тић и
аутор овог при ло га. 

И ка ко ка жу, че та ма ла, али
ат мос фе ра и рас по ло же ње на
ви си ни без при пре мље них го -
во ра, у опу ште ном ви ше ча сов -
ном дру же њу. Под се ћа ње на
раз не тре нут ке из за јед нич ког
и лич ног жи во та, раз ме на
адре са ко је су ко зна где по гу -
бље не и, нај зад, до го вор о на -
ред ном су сре ту 2023. го ди не,
са же љом да се оку пи ви ше
кла си ћа. И да сви при сут ни бу -
ду до бро и здра во.

Ра ста нак дру гар ски и по ма -
ло ту жан, јер је ипак би ло не -
до вољ но вре ме на да се раз -
ме не лич не и дру ге ин фор ма -
ци је. А те ма је би ло на пре тек.

Бо жи дар Ба бић

Шездесет година 15. класе ВА КоВ

ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ТЕМА 

НАПРЕТЕК



У
ко ман да ма, је ди ни ца ма и уста но ва ма
Вој ске Ср би је све ча но су обе ле же ни
Дан ви да Коп не не вој ске и Дан ро да

пе ша ди је, у спо мен на 16. но вем бар 1914.
го ди не, ка да је по че ла Ко лу бар ска бит ка.
По во дом пра зни ка, уру че не су за слу же не
на гра де нај бо љим по је дин ци ма и је ди ни -
ца ма у Коп не ној вој сци, су ми ра ни су ре -
зул та ти ра да у го ди ни за на ма и по ло же ни
вен ци и цве ће на спо мен-обе леж ја по све -
ће на уче сни ци ма осло бо ди лач ких и од -
брам бе них ра то ва Ср би је.   

У освр ту на по стиг ну те ре зул та те ис так -
ну то је да при пад ни ци Коп не не вој ске ча -
сно, од го вор но и про фе си о нал но ре а ли зу -
ју све по ста вље не за дат ке,  пре све га дуж
ад ми ни стра тив не ли ни је са Ко со вом и Ме -
то хи јом и у ми ров ним опе ра ци ја ма, чи ме
по твр ђу ју да су је дан од нај ва жни јих фак -
то ра за очу ва ње ми ра и без бед но сти Ре -
пу бли ке Ср би је.

На све ча но сти одр жа ној у До му ВС у Ни -
шу го во рио је ко ман дант КоВ ге не рал-пот -
пу ков ник Ми ло сав Си мо вић.Он је на ка зао
да је свет 1914. го ди не от пи сао Ср би ју као
не за ви сну др жа ву. Та ко је би ло и ра ни је.
Ви зан тиј ци су за ро бље ног и ве за ног Сте -
фа на Не ма њу, во ди ли ули ца ма Ца ри гра -
да. Тур ци су по сле по ро бља ва ња Сме де -
ре ва, ми сли ли, да ће Ср би као на род не -
ста ти. Бож јом во љом, Сте фан Не ма ња по -
стао је ро до на чел ник нај слав ни је срп ске
ди на сти је – Не ма њи ћа, а Ђор ђе Пе тро вић
Ка ра ђор ђе про нео је бар јак сло бо де од
Бе о гра да до Ни ша, ка да се по но во осе тио
дух срп ства.

За кле тва је све ти ња
,,На сту па ју ћи сво јим тру па ма кроз Ср -

би ју, Аустро у гар ска је би ла уве ре на, да чи -
зме ње них вој ни ка га зе по след ње остат ке
срп ске са мо стал но сти. Ка да је пла ни ра ла,
да све ча ним де фи ле ом тру па, про сла ви
осва ја ње Бе о гра да, краљ Пе тар са си но -
ви ма и пу шком у ру ци, у ши рем ре јо ну Ко -
лу ба ре, си шао је у блат ња ви ров, за клон
за ва тре но деј ство и за шти ту, код умор них
вој ни ка. Њих је раз ре шио ду жно сти - за -
кле тве да бра не ње га, али ни ка ко ни је мо -
гао да их раз ре ши за кле тве, да бра не Ср -

би ју. За кле тва срп ских офи ци ра, под о фи -
ци ра и вој ни ка, би ла је све та све ти ња. За -
кле тва нас ов де при сут них офи ци ра срп -
ских, под о фи ци ра, вој ни ка и ци вил них ли -
ца да нас тре ба би ти све ти ња над све ти -
ња ма. Ре чи ста рог кра ља, дир ну ле су ду -
ше мла дих вој ни ка и про бу ди ле инат, ко ји
је не ка да на ша ма на, а не ка да на ша вр ли -
на. По сле раз ре ше ња и не раз ре ше ња од
за кле тве, уз ја ку ар ти ље риј ску при пре му
на па да, срп ски пе ша дин ци у опан ци ма, са
ко ман дан том, ге не ра лом Жи во ји ном Ми -
ши ћем на че лу, оте ра ли су осва ја ча и на -
не ли му: ве ли ке гу бит ке у људ ству и бор -
бе ној тех ни ци, сра мо ту и гу би так вој нич ке
ча сти.

То ком ове го ди не Коп не на вој ска је из -
ве ла 136 ве жби, а нај зна чај ни је су здру же -
но так тич ке ве жбе са бо је вим га ђа њем:
,,Ва тре ни штит” и ,,Се ве рац”, и Здру же на
ве жба ,,Ма не ври”. Из ве де но је и 1747 га -
ђа ња из на о ру жа ња ро до ва, укљу чу ју ћи и
га ђа ња из са вре ме ног бор бе ног про ти во -
клоп ног си сте ма ,,Кор нет”. При пад ни ци
Коп не не вој ске, су по ка за ли и по ка зу ју,
струч ну и мо рал ну спрем ност, да бу ду та -
мо где је те шко и та мо где мо же би ти нај -

те же за срп ски на род, же ле ћи да са чу ва ју
Ср бе и све гра ђа не Ср би је од При зре на до
Су бо ти це и од Ло зни це до Кла до ва“.

По том је ге не рал Си мо вић го во рио о то -
ме да се упра во на вр ша ва де це ни ја од по -
нов ног уво ђе ња вер ске слу жбе Коп не ној
вој сци. Ево ци рао је успо ме не на те да не,
на во де ћи уче сни ке и до га ђа је.

,,Го спо до офи ци ри, под о фи ци ри и вој -
ни ци. При јат но је чу ти при свој не при де ве
и ре чи: срб ски вој ник, срб ска од бој ка, срб -
ско ви но. Не ки ма у Ср би ји сме та ју, при -
свој ни при де ви: срп ски, срп ска, срп ско.
Ако ве ћи ни љу ди у Ср би ји не сме та ју при -
свој ни при де ви за све оста ле др жа ве и ве -
ћин ске на ро де у њи ма, за што не ко ме у Ср -
би ји сме та ју - на ши при свој ни при де ви:
срп ски, срп ска, срп ско? Ко искре но, из ср -
ца и ду ше, из го ва ра при свој не при де ве и
ре чи: срп ски, срп ска, срп ско, све јед но да
ли је са сло вом п или б, иако је леп ше и
по но сни је са сло вом б, тај во ли свој срп -
ски род али и ве о ма по шту је све оста ле
на ро де, на ци је, ве ре и на ци о нал не ма њи -
не у Ср би ји. Да ће Бог, да се јед ног да на и
Вој ска Ср би је зо ве Срб ска вој ска.

По ред по ро ди ца, Ср би ма и свим гра ђа -
ни ма Ср би је, Ср би ја тре ба да бу де: ис -
пред све га, из над све га и пре ча од све га.
Ми Ср би, по не кад смо ве о ма чуд ни: Не ким
Ср би ма, не сме та, ка да то ком про сла ве
Све тог Па три ка, у Њу јор ку мар ши ра ју аме -
рич ки вој ни ци. Не ким Ср би ма, сме та, ка да
то ком про сла ве Спа сов да на, у Бе о гра ду,
мар ши ра ју срп ски вој ни ци? Не ки Ср би у
Бе о гра ду, ви ше го во ре 31. ок то бра о Но ћи
ве шти ца, не го су тра дан 1. но вем бра о див
ју на ци ма Ду нав ске ди ви зи је Срп ске вој ске
ко ји су осло бо ди ли Бе о град. Не ки Ср би
ви ше во ле Аме ри ку од Ср би је? Не ки Ср би
ви ше во ле Ру си ју од Ср би је? Да ли је то
нор мал но? 

Нај те жа је бор ба са со бом
...Љу ди смо од кр ви и ме са. Бо ри мо се и

не бо ри мо. Вла да мо осе ћа њи ма и не вла -
да мо. Во ли мо и не во ли мо. Пра шта мо и не
пра шта мо, а тре ба ли би да пра шта мо. Мр -
зи мо не мр зи мо, ма ње мр зи мо, а не би смо
тре ба ли да мр зи мо. Че сто се раз о ча ра мо
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бојевим гађањем: ,,Ватрени штит” и ,,Северац”, и Здружена вежба ,,Маневри”. Изведено је и 1747 
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Команданат КоВ
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Милосав Симовић



у не ке љу де, обич но оне у ко је смо нај ви -
ше ве ро ва ли, из не ве ре и раз о ча ра ју. Нај -
те жа бор ба је бор ба са со бом, бор ба у ко -
јој спо зна је мо и по бе ђу је мо се бе и сво је
сла бо сти. Док тра је та бор ба, код свих нас
до ла зи дру га бор ба, то је бор ба са ви дљи -
вим и не ви дљи вим не при ја те љи ма. У тој
бор би оп ста ју са мо они ко ји зна ју ко су,
шта су и шта же ле, са мо они ко ји су спрем -
ни на од ри ца ња, жр тве и му ке“, ре као је
Си мо вић.

,,Че сто по ми слим: на раз вод ни ке, де се -
та ре, мла ђе вод ни ке, вод ни ке, под о фи ци -
ре, пот по руч ни ке и по руч ни ке, вој не на ме -
ште ни ке и вој не слу жбе ни ке. По ми слим на
њи хо ве не до вољ не ме сеч не пла те, на њи -
хо во че сто од су ство од по ро ди ца, због
оба ве за на по слу. Знам ко је су и ка кве вој -
нич ке му ке. Осе ћам их, че сто и пред о се -
ћам. Ка да по там не не бо и зе мља, по там -
ни и на ша вој нич ка ду ша, об у зме је ту га и
му ка. Али ка кав је то вој ник ко ји се пре да -
је а не бо ри, да ли је до сле дан: сво јих пре -
да ка, сво је де це, сво је по ро ди це, да ли је
до сле дан стар ца Ву ја ди на, Ми ло ша Оби -
ли ћа, Сте ва на Син ђе ли ћа, Вељ ка Пе тро -
ви ћа, Ми ха и ла Ка та ни ћа, Ко сте Во ји но ви -
ћа, Ди ми три ја Бе го ви ћа, Ву ка По по ви ћа,
Во ји сла ва Тан ко си ћа, Мом чи ла Га ври ћа,
Ми лун ке Са вић, Ву ка ши на Ман дра пе,
Бран ка Бје го ви ћа, Ве се ли на Ми си те, Ми -
ла на Те пи ћа, Сто ја ди на Мир ко ви ћа, Бор -

ка Ни ки то ви ћа да ли је до сто јан свих пре -
жи ве лих хе ро ја и по ги ну лих ју на ка са Ко -
ша ра и Па штри ка.

Бу ди мо она кви, ка кви су би ли на ши пра -
де до ви Со лун ци: ча сни, хра бри и по жр тво -
ва ни. Ко ри сти мо и да ље са вре ме на до -
стиг ну ћа, мо бил не те ле фо не, ра чу на ре.
Учи мо стра не је зи ке и са ра ђуј мо са ко ле -
га ма из ино стран ства, али, вра ти мо се: ве -
ри и Бо гу, вра ти мо се је ван ђе љу, ми ри су
та мја на и по ро ди ци. Ко ли ко су нам ја ке и
здра ве по ро ди це, то ли ко ће нам би ти ја ка
вој ска и др жа ва. Вра ти мо се по ште ним и
до брим љу ди ма, без об зи ра ка ко се зо ву,
ко је су ве ре и из ко је су по ли тич ке пар ти је.
Вра ти мо се вред ним срп ским до ма ћи ни ма
и вра ти мо се до сто јан стве ним срп ским ин -
те лек ту ал ци ма, ко ји ма су по сао,  по ро ди -
ца и др жа ва пре чи од свих ово зе маљ ских
бла го де ти и ла год но сти. 

Ми смо љу ди од до сто јан ства, ча сти,
хра бро сти, ко ји по шту ју хи је рар хи ју, суб -
ор ди на ци ју, не за ви сни, про ми шље ни, на -
чи та ни, љу ди ко ји су спрем ни да из вр ша -
ва ју на ре ђе ња, са мо ди сци пли но ва ни и ди -
сци пли но ва ни. Иако нас пла ћа ју, др жа ва и
на род, ми ни смо пла ће ни ци. Као што отац
ни је слу га, а слу жи сво јој де ци, и ми ни смо
пла ће ни ци и не ра ди мо овај по сао са мо
због ме сеч не пла те. Офи ци ри, под о фи ци -
ри и вој ни ци срп ске вој ске ни су пла ће ни -

ци, они су слу жи те љи Ср би ји у ми ру и ра -
ту, на гла сио је ге не рал Си мо вић и на ста -
вио: 

Бри ни мо о срп ском вој ни ку
,,По ла ко а си гур но, на ша на му че на Ср -

би ја, би ће еко ном ски ста бил на зе мља. Ин -
те ре си ве ли ких си ла, кре и ра ње сва ко -
днев ног жи во та на ку гли зе маљ ској од
мул ти на ци о нал них ком па ни ја и пре бо га -
тих не љу ди ко ји вла да ју пла не том зе -
мљом из сен ке, свет ске и ре ги о нал не ге о -
по ли тич ке ак ту ел но сти, по ли тич ко без бе -
до но сна си ту а ци ја у зе мљи и окру же њу,
рат, по ску пље ња жи вот них на мир ни ца, ин -
фла ци ја, енер гет ска кри за - све то, ути че
на по ја ча ва ње при ти ска на на шу зе мљу и
ства ра ње не за до вољ ства, зеб ње, стра ха
и не си гур но сти код гра ђа на Ср би је, а ми
вој ни ци, ми смо пре све га гра ђа ни Ср би је,
по но сни гра ђа ни Ср би је. Мо лим Бо га, да у
све ту, на Бал ка ну, у Ср би ји, бу де мир и
бла го ста ње, а шта ће би ти, ви де ће мо. Тре -
ба чи ни ти све да се одр жи мир. Го спо до
офи ци ри, под о фи ци ри, вој ни ци, од ба ци мо
од се бе ла го дан жи вот. Бу ди мо спрем ни на
те жи жи вот, бу ди мо спрем ни на ве ћа од ри -
ца ња, на ве ће му ке, на ве ће жр тве. Бу ди -
мо увек спрем ни да бра ни мо отаџ би ну и
др жа ву Ср би ју. 

Љу ди, ако по ште но ра ди мо свој по сао,
ако се ме ђу соб но по шту је мо, ако смо је -
дин стве ни, ако не за ви ди мо јед ни дру ги -
ма, ако по шту је мо оне ко ји су нај спо соб -
ни ји и нај ча сни ји и не пра ви мо им сми ца -
ли це, ако су на ше ду ше уз Бо га, ако су нам
ср ца са на шим по ро ди ца ма, ако нам је
сна га, ако нам је на ша част и ако нам је на -
ше до сто јан ство, уз др жа ву, мај ку и отаџ -
би ну Ср би ју, све не да ће и све бе ло свет ске
пре ва ре, по бе ди ће мо ићи ће мо на пред,
на пред и са мо на пред. Наш вој нич ки хлеб
има твр ду ко ру, али ни је гре шан. Он је ос-
ве штан му ком, кр вљу и зно јем. Че сто је го -
рак и сув. Али се је де, је де се јер је по -
штен, јер је по ште но ство рен и не за ста је
у гр лу. Го спо до офи ци ри, под о фи ци ри, вој -
ни ци и ци вил но ли це, Би жо наш, на чел ни -
че До ма вој ске. Во ли мо срп ског вој ни ка,
во ли мо срп ског вој ни ка као бли жњег свог,
бри ни мо о срп ском вој ни ку очин ски, брат -
ски, ста ре шин ски. У ње му је сна га Стра хи -
ње Ба но ви ћа. Ње го во око је око Дра гу ти -
на Ма ти ћа. У ње му би је ср це: Дра га на Ро -
ди ћа, Ра шуо Ми ли во ја, Пу ши ца Ми о дра га,
Зо ра на Ор чи ћа, Га љак Го ра на, Ге нов Ста -
ме на, Сич Јо си па, Дра га на Иг ња то ви ћа,
Вла ди ми ра Ра до и чи ћа, Љу би са ва Сто ја -
но ви ћа, Дра га на Лу ки ћа, Алар Жељ ка,
Ста ме нов Дим че та, Ми лен ков Ни но сла ва,
Алек сан дра По по ви ћа, Сло бо да на Мир ко -
ви ћа, Ба ти це Па у но ви ћа, Де ја на Ман чи ћа,
Пре дра га Ми ла но ви ћа, Дра га на Ја сни ћа,
Го ра на, Ср ђа на и Бо ба на Ми ли ћа, Кру но -
сла ва Иван ко ви ћа, Пре дра га Ле ов ца, Ти -
бо ра Цер не, Љи ља не Жи кић Ка ра ђор ђе -
вић, Сла ђа не Стан ко вић, Ни ко ле По по ви -
ћа, Зо ра на Ми ја то ви ћа, Ива на Ва со је ви ћа,
Ву чељ На се ра, Бо шка Ле ми ћа, Бо ја на Де -
ни ћа, Вла да на Ми ки ће ви ћа, Ан ту на Мар -
ти но ви ћа, За им Ибре, Вла сти ми ра Ста но -
је ви ћа, Гла ди шев Ми о дра га, Ра до сла ва
Ба ло ви ћа, Зо ра на До ста ни ћа и мно гих на -
ших срп ских ју на ка и хе ро ја. Чу вај мо срп -
ског вој ни ка као зе ни цу ока свог. Док је ње -
га, би ће и Ср би је“. 

Спо ми ња њем ју на ка од бра не од агре си -
је 1999. го ди не, ко ман дант КоВ је завршио
обраћање.                                   З. Пе шић 
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ва зду шног про сто ра. По след њи ис ко рак
на овом по љу је сте раз вој ми ни-дро но ва,
а по себ но тзв. дро но ва-ка ми ка за, ко ји су у
елек тро маг нет ном спек тру је два ви дљи ви,
пре ци зни и убо ји ти. Од го вор си сте ма ПВО
за ви си од спо соб но сти пра во вре ме ног от -
кри ва ња и за хва та та квих прет њи, као и
из вр ше ња пре ци зних ва тре них и/или елек -
трон ских деј ста ва по њи ма. Раз вој сред -
ста ва за на пад из ва зду шног про сто ра
пра ти и раз вој на о ру жа ња и вој не опре ме,
чи ја је основ на на ме на бор ба са свим об -

ли ци ма угро жа ва ња из ва зду шног про сто -
ра. Са вре ме на осма трач ка сред ства од ли -
ку ју се спо соб но шћу ак тив не и па сив не де -
тек ци је ма ло ра змер них ци ље ва, по ве ћа -
ним до ме том и ква ли тет ном об ра дом сиг -
на ла, а АРС(РС) за ПВД ви со ком мо бил -
но шћу, ви ше ка нал но шћу, ком би на ци јом
па сив них и ак тив них сен зо ра, мо гућ но шћу
ко ри шће ња ви ше си сте ма и ме то да во ђе -
ња и от пор но шћу на елек трон ске смет ње.
Си стем ПВО мо ра би ти це ло вит, са ста -
вљен од не ко ли ко под си сте ма – ко ман до -
ва ња, ва зду шног осма тра ња и ја вља ња,
ар ти ље риј ско-ра кет них је ди ни ца за ПВД,
ло вач ке ави ја ци је, и оно што је у овом ча -
су по себ но ва жно, под си сте ма елек трон -
ског из ви ђа ња и про ти ве лек трон ских деј -
ста ва. Са мо ускла ђе ним ра дом свих ових
под си сте ма, ко ји ће у свом са ста ву има ти
по тре бан број сред ста ва, еше ло ни ра них
по вр сти, на ме ни, објек ти ма и прав ци ма,
мо же се оче ки ва ти да си стем ПВО у пот -
пу но сти од го во ри свим иза зо ви ма.

По ме ну ли сте ФК-3, шта уво ђе ње
овог си сте ма ки не ске про из вод ње зна -
чи за ВС?

Опре ма ње ра кет ним си сте мом ФК-3
има ве ли ки зна чај за бри га ду, али и за Вој -
ску Ср би је. Има ти је дан та ко мо ћан си -
стем зна чај но ме ња по глед на ор га ни за ци -
ју си сте ма ПВО. До на бав ке ФК-3 на ши си -
сте ми има ли су мак си мал ни до мет од 20
до 25 ки ло ме та ра, а са да има мо ви ше ка -
нал ни си стем ко ји уни шта ва ци ље ве на
да љи на ма до сто ки ло ме та ра. Осим то га,
овај си стем има мо гућ ност да га ђа и про -
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С
у тра обе ле жа ва мо ва жан ју би леј –
шест де це ни ја од фор ми ра ња 250.
ра кет ног пу ка, пр ве ра кет не је ди ни це

про тив ва зду хо плов не од бра не (ПВО) у та -
да шњој ЈНА. Та да шње др жав но и вој но ру -
ко вод ство ви зи о нар ски је уочи ло по тре бу
за оса вре ме њи ва њем си сте ма ПВО, ко ји
се до та да ба зи рао на про тив а ви он ској ар -
ти ље ри ји. На ша исто ри ја је ис пи са на ра -
дом ве ли ког бро ја љу ди, ко ји су сво јим
зна њем и по све ће но шћу је ди ни цу чи ни ли
узда ни цом на ше про тив ва зду хо плов не од -
бра не. Ге не ра ци је ра ке та ша по и сто ве ти ле
су свој жи вот са је ди ни цом, а мно ги су за -
по че ли и за вр ши ли сво ју слу жбу у њој.
Због све га то га, 24. но вем бар је ва жан да -
тум, ка же у ин тер вјуу за „По ли ти ку” бри -
гад ни ге не рал Ти о сав Јан ко вић, ко ман -
дант 250. ра кет не бри га де за про тив ва зду -
хо плов на деј ства (ПВД) Вој ске Ср би је.

„Да на шњи тре ну так, на не ки на чин, под -
се ћа на по чет ке од пре шест де це ни ја. У
по след ње две го ди не до би ли смо два но -
ва си сте ма, ’пан цир С-1’ и ФК-3, ре а ли зо -
ва на је пре о бу ка љу ди и до шло је до од -
ре ђе них про ме на у ор га ни за ци ји бри га де.
Пре ки ну ли смо ви ше де це ниј ску стаг на ци ју
у опре ма њу и ухва ти ли ко рак са но вим
тех но ло ги ја ма, по себ но ако се узме у об -
зир да је по след ње сред ство у бри га ду,
пре до ла ска ’пан ци ра С-1’, при мље но дав -
не 1983. го ди не. Обе ле жа ва ју ћи ју би леј,
има мо шта да ка же мо и чи ме да се по хва -
ли мо. Све сни смо по што ва ња и угле да ко -
ји ужи ва мо, али и свих за да та ка ко ји су
пред на ма. У ми ру су кључ ни за да ци кон -
тро ла и за шти та су ве ре ни те та ва зду шног
про сто ра и од вра ћа ње од агре си је из ва -
зду шног про сто ра. Спрем ни смо да у слу -
ча ју угро жа ва ња су ве ре ни те та ва зду шног
про сто ра упо тре би мо све сво је сна ге и
упо тре би мо на ше на о ру жа ње. Има мо ка -
дар ко ји је оспо со бљен и мо ти ви сан да
као и увек до са да бу де га рант мир ног и
без бед ног не ба Ср би је”, ис ти че Јан ко вић.

Све до ци смо вој не упо тре бе ко мер -
ци јал них и та ко зва них дро но ва-ка ми ка -
за, ко ли ки су иза зов та ма ла сред ства
за ПВО?

За ПВО по се бан иза зов су увек би ли ци -
ље ви ма лих ди мен зи ја и од ра зне по вр ши -
не, бр зи по ни ру ћи ци ље ви, и ци ље ви ко ји
ле те на ма лим ви си на ма. Оно што је очи -
глед но да се упра во на тим ка рак те ри сти -
ка ма и те ме љи да љи раз вој на пад них
сред ста ва из ва зду шног про сто ра. Оно
што је у ва зду хо плов ном сми слу обе ле жи -
ло по след ње де це ни је и го ди не, сва ка ко је
упо тре ба бес пи лот них ле ти ли ца, пр во за
по тре бе из ви ђа ња из ва зду шног про сто ра,
а по том и за из во ђе ње пре ци зних уда ра из

Бригадни генерал Тиосав Јанковић, командант 250. ракетне
бригаде за противваздухопловна дејства

ПВО СИСТЕМИ ФК-3 
СУ НА БОРБЕНИМ ДЕЖУРСТВИМА

Од тренутка када је ФК-3 приказан јавности, он је оперативно употребљив. 
Наше јединице наоружане ФК-3 ушле су у систем контроле и заштите суверенитета
ваздушног простора, што значи да је техника исправна и функционална, а да људи

имају потребан ниво обучености за успешно руковање и употребу система.

Бригади генерал Тиосав Јанковић

Панцир С 1 је хибридни сисетем ПВО какав нам је ндостајао



јек ти ле ва здух–зе мља. У ком би на ци ји са
дру гим си сте ми ма мо же у пот пу но сти да
од го во ри за да ци ма ПВО те ри то ри је, од -
бра ни ве ли ких и ва жних обје ка та на те ри -
то ри ји и сна га Вој ске Ср би је и до при не се
по сти за њу пре вла сти у ва зду шном про -
сто ру.

Ка ко је из гле да ла обу ка за ФК-3 
у Ки ни?
Обу ка за ова кве ра кет не си сте ме тра је

ви ше ме се ци, ве о ма је ин тен зив на, има
свој те о риј ски и прак тич ни део, ко ји се за -
вр ша ва бој ним га ђа њем ци ље ва у ва зду -
шном про сто ру. За ова кав за да так би ра мо
нај бо ље љу де, оне ко ји ће ла ко и бр зо са -
вла да ти но ву тех ни ку, усво ји ти но ве тех но -
ло ги је и до не ти зна ња ко ја ће омо гу ћи ти
упо тре бу но вих сред ста ва рат не тех ни ке,
али и на ста вак обу ке мла ђих ста ре ши на и
вој ни ка. Бо је во га ђа ње има дво ја ку уло гу,
с јед не стра не да се но ви си стем те сти ра,
а с дру ге да утвр ди мо у ко јој ме ри су на ши
љу ди овла да ли зна њи ма и ве шти на ма да
са мо стал но упо тре бља ва ју но ва сред ства.
Га ђа ња су осми шље на та ко да се про ве ре
гра нич не мо гућ но сти си сте ма, га ђа ње ци -
ља на сред њој ви си ни и мак си мал ном до -
ме ту, око сто ки ло ме та ра, као и га ђа ње ци -
ља ма лих ди мен зи ја и од ра зне по вр ши не,
на ја ко ма лој ви си ни. Ре зул та ти су би ли

од лич ни. Све де кла ри са не так тич ко-тех -
нич ке ка рак те ри сти ке су по твр ђе не.

Ко је су то ма ле и сред ње ви си не на
ко ји ма су га ђа ни ци ље ви?

Ка да ка же мо сред ње ви си не, ми сли се
на ви си не од 500 ме та ра до 16 ки ло ме та -
ра, а ма ле ви си не под ра зу ме ва ју лет ци -
ља на ви си на ма ис под 500 ме та ра.

Да ли је си стем ФК-3 у си сте му бор -
бе ног де жур ства?

Од тре нут ка ка да је ФК-3 при ка зан јав -
но сти, он је опе ра тив но упо тре бљив. На -
ше је ди ни це на о ру жа не ФК-3 ушле су у си -
стем кон тро ле и за шти те су ве ре ни те та ва -
зду шног про сто ра, што зна чи да је тех ни ка
ис прав на и функ ци о нал на, а да љу ди има -
ју по тре бан ни во об у че но сти за успе шно
ру ко ва ње и упо тре бу си сте ма.

У бор бе ним де жур стви ма је и си стем
„пан цир С-1”, ру ске про из вод ње. По че -
му је ово сред ство спе ци фич но?

„Пан цир С-1” је хи брид ни ар ти ље риј ско-
ра кет ни си стем, не пре ва зи ђен у ка те го ри -
ји си сте ма ма лог до ме та. Има до мет до 20
ки ло ме та ра по да љи ни, 15 ки ло ме та ра по
ви си ни. Спе ци фич но за овај си стем је то
што је раз ви јен да би био од го вор на кла -
сич не прет ње, као што су ави о ни, хе ли коп -

те ри и кр ста ре ће ра ке те, али пре све га на
ати пич не прет ње из ва зду шног про сто ра,
бес пи лот не ле ти ли це свих вр ста и ва зду -
хо плов на убој на сред ства ви со ке пре ци -
зно сти. По себ но је ди зај ни ран за ци ље ве
из у зет но ма лих ди мен зи ја и од ра зне по вр -
ши не и ци ље ве ве ли ких бр зи на. Вре ме ре -
ак ци је му је ја ко крат ко, има из у зет не мо -
гућ но сти осма тра ња ва зду шног про сто ра,
ви со ку тач ност пра ће ња ра дар ским и оп -
то е лек трон ским ка на лом и ви со ку пре ци -
зност во ђе ња ра ке та и деј ства про тив а ви -
он ским то по ви ма. Сва ко бор бе но во зи ло
има ве ли ку ауто но ми ју бор бе них деј ста ва,
то је са мо стал на ва тре на је ди ни ца, ефи -
ка сна и жи ла ва, ко ја са бор бе ним ком пле -
том ра ке та и му ни ци је мо же да на не се ог-
ром не гу бит ке не при ја те љу. Кључ ни иза -
зов за ПВО да нас су и на ле ти ве ли ке гу -
сти не, са мно го ци ље ва у крат ком вре мен -
ском ин тер ва лу и на ма лом про сто ру. За
све ста ри је си сте ме, јед но ка нал не по ци -
љу, то је ве о ма сло жен за да так. За ви ше -
ка нал не ра кет не си сте ме, ка кав је „пан цир
С-1”, то је уоби ча јен, ла ко ре шив за да так.

Ка ква је бу дућ ност ста ри јих си сте ма
„куб” и „не ва” у бри га ди?

И је дан и дру ги си стем су про шли кроз
од ре ђе ни ни во мо дер ни за ци је. На „не ви”
је овај про цес за вр шен, у то ку је мо дер ни -
за ци ја „ку ба”, и ја ко смо бли зу тре нут ка ка -
да ће мо има ти пот пу но мо дер ни зо ван ди -
ви зи он „ку ба”. Мо дер ни за ци ја под ра зу ме -
ва убр за ње и ауто ма ти за ци ју про це са из -
вр шног ко ман до ва ња и суп сти ту ци ју пре -
ва зи ђе них ком по нен ти и под си сте ма, тех -
но ло шки на пред ни јим. „Куб” и „не ва” су и
да ље упо тре бљи ви и ко ри сти ће мо их до -
кле год бу де мо успе ва ли да обез бе ди мо
за до во ља ва ју ћу ис прав ност, а она је у
овом тре нут ку пот пу на. Има мо и до во љан
број ра ке та ко је су на по треб ном ни воу ис -
прав но сти, кон ти ну и тет у обу ци и одр жа -
ва њу, ко ји под ра зу ме ва и бој на га ђа ња, та -
ко да ови си сте ми има ју сво је ме сто у на -
шем си сте му ПВО и у на ред ним го ди на ма.

Би ли сте као мла ди пот по руч ник део
по слу ге „не ве”, ко ја је то ком НА ТО агре -
си је обо ри ла аме рич ки Ф-16. Ко ли ко су
ис ку ства из тог ра та да нас ак ту ел на?

Прет ње из ва зду шног про сто ра зна чај но
су про ме ње не у од но су на тај пе ри од. С
тим у ве зи, по глед на ПВО да нас мо ра би -
ти дру га чи ји. С дру ге стра не, не ка на че ла
ПВО оста ла су не про ме ње на. Да нас тре -
ба тра жи ти и но ва сред ства и дру га чи је на -
чи не, али не за бо ра вља мо ис ку ства ко ја
мо гу би ти при мен љи ва и да нас, а ти чу се
пре све га ма ски ра ња, про ти ве лек трон ске
за шти те, кре та ња, ма не вра... Ми слим да
су сва ис ку ства ко ја смо ми сте кли дра го -
це на. На ше по и ма ње ПВО сва ка ко се ба -
зи ра на по ме ну тим ис ку стви ма, али пра ти -
мо све што је но во и дру га чи је и спрем ни
смо да ор га ни за ци ју на ше ПВО не пре кид -
но при ла го ђа ва мо са вре ме ном окру же њу.

Милан Галовић
Извор Политика
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Систем ФК-3 погађа циљеве до сто километара на даљину

Лансирање ракете из система ФК-3



У
пра во ис ти че дру га 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 је 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 жи их 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.

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.

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, пa 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 no 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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друштво

Трендови на тржишту рада

ПРОДУКТИВНЕ 
ОСАМДЕСЕТЕ

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

Рад по сле 
пен зи о ни са ња 
зна ча јан је 
до пун ски 
при ход

Но ве 
тех но ло ги је 
омо гу ћа ва ју 
и рад од ку ће



К
од рас кр сни це По ја те–Кру ше вац бу ди
ме во зач Дра ган и пи та ко јим пу тем ће -
мо за При шти ну. Од го ва рам: „Нај бе -

збед ни јим и ко јим се бр зо сти же на Ко -
смет“. Кре нуо је пу тем пре ко Кру шев ца.
Без про бле ма и нео че ки ва но бр зо сти же -
мо у Бе ло љин, ва ро ши цу на рас кр сни ци
пу те ва за Про ку пље и Кур шу мли ју. Због
по ру ше них мо сто ва на ре ка ма То пли ци и
Ко са ни ци, код се ла Крч ма ре, оби ла зни цом
про ла зи мо ју жно од Кур шу мли је и по но во
из ла зи мо на ма ги страл ни пут. Код се ла
Ви со ка по но во скре ће мо на оби ла зни цу
пу та и пре ко при вре ме ног мо ста пре ла зи -
мо ре ку Ко са ни цу. Гле дам по ру ше не мо -
сто ве на ре ци и раз ми шљам са ка квом
пер фид но шћу ави ја ци ја ру ши мо сто ве ко -
ји по ве зу ју Ср би ју са Ко сме том. 

На пре во ју Мер да ре, пре над во жња ка
ко ји сим бо лич но озна ча ва ад ми ни стра тив -
ну ли ни ју са Ко со вом и Ме то хи јом, на ре -
ђу јем во за чу да ста не. Хо ћу да ви дим учи -
нак деј ства НА ТО ави ја ци је по се лу Мер -
да ре и са мом пре во ју. Ви дим ужас. До овог
тре нут ка ни сам ви део то ли ко кра те ра ави -
он ских бом би на јед ном ме сту. На ас фалт -
ном пу ту зја пи огро ман кра тер. На дну се
ви де крил ца не ек спло ди ра не ави он ске ра -
ке те. Ви ше де се ти на ку ћа у се лу Срп ско
Мер да ре срав ње но са зе мљом. То су ку ће
од тро шног ма те ри ја ла. Од њих су оста ле
са мо го ми ле зе мље из ко јих ви ри по не ка
гре да или ко ма ди на ме шта ја. У јед ној од
њих по ги ну ла је и јед на бе ба. На по ља ни
ис под пу та, и све до се ла, ле же на сто ти -
не мр твих пти ца. Се тих се из ве шта ја Ко -
ман де 354. пе ша диј ске бри га де, у ко ме је
пи са но о уби је ним пти ца ма. Пра ти лац
Дра ган, ко ји рет ко про го ва ра ка же: „НА ТО
уби ја и пти це“.

„Ве ро ват но су ту но ћи ле или су, упла ше -
не од екс пло зи је, по ле те ле да по бег ну“,
од го ва рам.

По го ди ли два ави о на
у ре јо ну гра ни це

По ку ша вам да ви дим „Мер дар ски ту -
нел“, на пру зи ис под са мог пре во ја, ко ји је
за ру шен при ли ком бом бар до ва ња. Ви дим
део оште ће не пру ге  и го ми лу об ру ше не
зе мље. Кре ћем пре ма во зи лу. Из обли жње
шу ме из ла зе два вој ни ка и кре ћу пре ма
ме ни. Ре а гу ју љу ди из обез бе ђе ња. На ре -
ђу јем да их пу сте код ме не. При ла зе без
вој нич ког по здра ва. Схва там да не зна ју ко
сам, а на уни фор ми не мам озна ке чи но ва.
Ме ђу тим, ве ро ват но прет по ста вља ју да се
ра ди о не ком од офи ци ра са ви со ким чи -
ном. Због прат ње. Обра ћа ју се при стој но и
пре но се упо зо ре ње да је опа сно за др жа -
ва ти се на том ме сту, због не ек спло ди ра -
ног ави он ског про јек ти ла и ве ли ког бро ја
ра су тих ка сет них бом би. Ту су на ду жно -
сти. Не ко их је по ста вио да упо зо ра ва ју
све ко ји про ла зе тим пу тем на опа сност.
При хва там упо зо ре ње и кре ћем ка во зи лу.
„Го спо ди не,  ге не ра ле! Из ви ни те ни смо
Вас пре по зна ли“, ре као је је дан од њих.
„Не ма ве зе,  мом ци, чу вај те се. По здра ви -
те ста ре ши ну и срећ но“, од го ва рам и ула -
зим у ауто. Из ауто мо би ла гле дам пре ма
њи ма. Сто је у ста ву мир но и по здра вља ју.
Ве ро ват но их је не ко из прат ње упо зо рио
о ко ме се ра ди, па су та ко ре а го ва ли. 

Зо вем Ла за ре ви ћа и упо зо ра вам да сам
на при ла зу По ду је ву. Од го ва ра да је пред -
у зео ме ре и да је фор ми ра на бор бе на гру -
па ко ја обез бе ђу је про лаз на ших во зи ла на
тој де о ни ци. Ка жем му за бом бу на пу ту
код над во жња ка. Од го ва ра да зна и да је
већ пред у зео ме ре на ре ша ва њу тог про -
бле ма. 

На Ко манд но ме сто „Ки шни ца“ сти жем
не што пре 20.00 ча со ва. Ла за ре вић је
упра во при мио из ве штај да је на ша ПВО
по го ди ла два ави о на у ре јо ну ма ке дон ске

гра ни це. Док ми при ла зи, ка же: „Ови на ши
из гле да да су по го ди ли ави он А-10, ко ји је
пао не где код Ско пља“. По здра вља мо се.
Ла за на ру чу је ка фу и по чи ње да ре фе ри -
ше да је, од 14.15 до 14.50 ча со ва, ави ја -
ци ја деј ство ва ла са осам про јек ти ла по ва -
тре ном по ло жа ју Бри гад не ар ти ље риј ске
гру пе „243“, у ре јо ну се ла Гр ли ца и са два
по ла жним по ло жа ји ма Бри гад ног про ти -
во клоп ног од ре да „243“, у ре јо ни ма се ла
Ва рош Се ло и Не ко дин. Том при ли ком су
ра ње ни је дан под о фи цир и је дан вој ник,
ко ји су пре ба че ни у Вој но ме ди цин ски цен -
тар При шти на. Оште ћен је БОВ и јед но
мо тор но  во зи ло. Од 12.35 до 14.30 ча со -
ва, са по че ти ри про јек ти ла га ђа ни су ста -
ци о нар на чво ри шта ве зе „Бу то вач ки брег“
и „Ста ри Трг“, без по сле ди ца. За вр ше на је
про тив те ро ри стич ка ак ци ја „Же го вац“ на
раз би ја њу те ро ри ста Опе ра тив не гру пе
„Ка ра даг“. Ан га жо ва њем Од ре да за спе ци -
јал на деј ства  ста би ли зо ва но је ста ње на
фрон ту, из ме ђу ка ра у ла „Мо ри на“ и „Ко ша -
ре“, уз ве ли ке гу бит ке. Не ма тач не по дат -
ке о гу би ци ма. За вр ше на је мо би ли за ци ја
и до во ђе ње је ди ни ца 175. и 354. пе ша диј -
ске бри га де. Из при хват ног цен тра Пр ве
ар ми је при мље но је 116 до бро во ља ца,
ме ђу ко ји ма и  два Ру са и је дан По љак. 

Ге не рал Ла за ре вић ин фор ми сао је да су
на ши ор га ни елек трон ским из ви ђа њем от -
кри ли да ШТС ин тен зив но кон тро ли шу са -
о бра ћај и ак тив но сти на ших сна га на ко -
му ни ка ци ји По ду је во–При шти на и ка Ба -
тлав ском је зе ру и да је ло ци ра на иле гал -
на ра дио ста ни ца „Сло бод но Ко со во“, на
за пад ним па ди на ма Го ле ша, у ре јо ну се ла
Стан ков це.

Ша лим се са Ла за ре ви ћем и ка жем да
су те ро ри сти ве ро ват но сни ми ли и мој
про ла зак на ко му ни ка ци ји По ду је во–При -
шти на.
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Из Ратног дневника генерал-пуковника
Небојше Павковића

АВИЈАЦИЈА 
УБИЈА И ПТИЦЕ

Ваздухоплови НАТО-а готово непрекидно надлетали су 
простор Косова и Метохије тражећи циљеве за дејство. 

Мада су преоравали насеља и лажне положаје наших 
јединица, ефекат бомбардовања био је веома мршав, често

се сводећи на помор птица.

Авиони НАТО-а
сејали су бобме
често и без
уочених циљева



Ухап ше на тро ји ца 
вој ни ка
Ла за ре вић ме из ве шта ва да ће у то ку

су тра шњег да на део је ди ни ца 252. оклоп -
не бри га де би ти ан га жо ван  на по др шци
сна га МУП-а у раз би ја њу ШТС у ре јо ну се -
ла За трић, на пла ни ни Ми ла но вац. Циљ
МУП-а је да се спре чи из вла че ње ШТС у
до ли ну ре ке Бе ли Дрим. Пре гле дам „Кар -
ту од лу ке“ за ову ак ци ју и схва там Ла за ре -
ви ће ву иде ју. Ме ђу тим, упо зо ра вам га да
252. оклоп на бри га да до са да ни је из во ди -
ла про тив те ро ри стич ка деј ства и да тре ба
да од ре ди гру пу ста ре ши на из Ко ман де
Кор пу са ко ја ће пру жи ти по моћ 252. оклоп -
ној бри га ди.

На кра ју, ин фор ми ше ме да су ухап ше -
на тро ји ца вој ни ка из 52. ар ти ље риј ско-ра -
кет не бри га де ПВО због сум ње да су из вр -
ши ли кри вич но де ло про тив до сто јан ства
лич но сти и мо ра ла. Они су око 10.00 ча со -
ва у се лу Цр мља не, се вер но од Ђа ко ви це,
упо тре бом си ле и прет њи, по ку ша ли да
при ну де на об љу бу две же не ал бан ске на -
ци о нал но сти. Ухап ше ни су и ис тра га је у
то ку. 

Не ко мен та ри шем слу чај, већ на ре ђу јем
да се, без об зи ра на рад пра во суд них ор -
га на, утвр ди и од го вор ност прет по ста вље -
них ста ре ши на ових вој ни ка, као и да ли
су вој ни ци би ли упо зна ти са на ре ђе њи ма,
ко ја су упу ће на је ди ни ца ма у ве зи са кр -
ше њем пра ви ла и оби ча ја ра то ва ња.

Тек што сам за вр шио раз го вор са Ла за -
ре ви ћем, ја вља се ге не рал Ни ко лић. Ре -
фе ри ше о ју тра шњим деј стви ма по ре јо ну
од бра не 78. мо то ри зо ва не бри га де и по
ка сар ни у Вра њу. Ка же да је ави ја ци ја
агре со ра у 18.55 ча со ва са два про јек ти ла
га ђа ла ре јон од бра не 135. од ре да 135. пе -
ша диј ске бри га де у ре јо ну Ма на сти ра Про -
хор Пчињ ски, без по сле ди ца.

Од мах за тим ја вља се ге не рал Сто ји ми -
ро вић. Из ве шта ва о oбиласку Ис ту ре ног
ко манд ног ме ста „3“ и да је за вр ше на из -
ра да бор бе них до ку ме на та Тре ће ар ми је,
пре ма до пу на ма и из ме на ма Ди рек ти ве
ШВК. Го во ри ми и нај но ви је ин фор ма ци је
о ак тив но сти ма сна га НА ТО на те ри то ри ји
Ма ке до ни је ко је су ан га жо ва не на обез бе -
ђе њу гра ни це пре ма на шој зе мљи. На по -
ја ча ном обез бе ђе њу гра ни це ан га жо ва не
су и 11. гар диј ска бри га да и 15. бри га да
ма ке дон ских ору жа них сна га у ре јо ни ма
се ла Бла це, Зло ку ћа не, Со пот и Та ба нов -
це код гра нич ног пре ла за. 

По сле ње га ја вља се по моћ ник за по за -
ди ну, ге не рал-ма јор Мла де но вић. Ре фе ри -
ше да се у је ди ни ца ма Ар ми је на ла зи 19
еки па: осам из По за дин ске ба зе, се дам из
Тех нич ког ре монт ног за во да и три из пред -
у зе ћа, са укуп но 97 ме ха ни ча ра ко ји ра де
на оправ ци бор бе не тех ни ке, и да је са 20
шле пе ра и 17 мо тор них во зи ла ра се ље на
ин тен дант ска опре ма из 238. ин тен дант -
ског скла ди шта 201. по за дин ске ба зе и
247. ин тен дант ско скла ди ште 202. по за -
дин ске ба зе.

У Опе ра тив ном цен тру  по здра вљам
ста ре ши не Ис ту ре ног ко манд ног ме ста
„3“, ге не ра ла Ђа ко ви ћа и пу ков ни ке Вра -
ни ћа, Са ви ћа, Ра до ва но вић и Жив ко ви ћа..
Сва ко од њих има не ку ин фор ма ци ју или
зах тев за ме не. Да јем Ђа ко ви ћу по шту ко -
ју сам до био у Бе о гра ду и за ка зу јем са ста -
нак за 30 ми ну та.

У мо јој со би, на сто лу, по шта ко ју је на -
чел ник Ка би не та Са вић оста вио за ме не.
По вр шно пре гле дам до ку мен та. У бор бе -

ном из ве шта ју ко ји је по слат ШВК су ме ни
већ по зна те ин фор ма ци је. Од оста лих, ви -
дим да су вој на ту жи ла штва при Тре ћој ар -
ми ји при ми ла у рад 196 при ја ва, под не ла
18 зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге и оп ту -
жи ла јед но ли це. 

При ме на 
ме ђу на род ног пра ва
По сле кра ћег осве же ња, у за ка за но вре -

ме сти жем у Опе ра тив ни цен тар. Крат ко
ин фор ми шем ста ре ши не Ар ми је са ак тив -
но сти ма ко је сам имао у Бе о гра ду, а за тим
да јем реч пу ков ник Ра до ва но ви ћу, глав -
ном оба ве штај цу Тре ће ар ми је. Упо зо ра -
вам га да сам про чи тао све ње го ве ин фор -
ма ци је и да тре ба да са оп шти са мо нај но -
ви је, ако их има. Ре фе ри ше да је НА ТО ак -
ти ви рао слу жбу за тра га ње и спа са ва ње
пи ло та СТС; да је на те ри то ри ји Ал ба ни је
на ста вље на ху ма ни тар на опе ра ци ја „Ду -
га“ у чи ји са став је ушло 2.000 при пад ни ка
ору жа них сна га Ита ли је; да ће лу ка Ан ко -
на у Ита ли ји би ти јед на од глав них по за -
дин ских НА ТО ба за. За кљу чу је да НА ТО
вр ши ин тен зив не при пре ме за коп не ну
агре си ју.

Ге не рал Ђа ко вић ре фе ри ше о на ре ђе -
њи ма и те ле гра ми ма ко ји су сти гли из
ШВК. Јед но на ре ђе ње од но си се на пре -
пот чи ња ва ње три оклоп на тран спор те ра
При штин ском кор пу су, ти па БТР-50 ПУ, са
во за чи ма. Оклоп ни тран спор те ри ће би ти
пре ве зе ни вуч ним во зо ви ма до Ли пља на,
а Ко ман да Тре ће ар ми је има за да так да
из вр ши при хват тран спор та у По ду је ву.
По че так пре во же ња је пред ви ђен за 17.
април 1999. го ди не у 8.00 ча со ва.

Дру го на ре ђе ње од но си се на при ме ну
од ре да ба ме ђу на род ног рат ног пра ва,
спре ча ва њу свих об ли ка кри ми нал них
рад њи у је ди ни ца ма, кон тро лу ра се ља ва -
ња рат них ма те ри јал них ре зер ви и сла ње
из ве шта ја ШВК до 18. апри ла 1999. го ди -
не.

Од до ку ме на та за пот пис, Ђа ко вић ми
да је три. Јед но, ко је  се од но си  на до пу ну
ва тре ног си сте ма; дру го, за пред у зи ма ње
ме ра за спре ча ва ње оти ца ња тај них по да -
та ка ко ри шће ња ра зних вр ста ве за; тре ће,
у ве зи са мо би ли за ци јом рат них је ди ни ца
Вој ног окру га Ниш.

Због зна ча ја „На ре ђе ња о до пу ни ва тре -
ног си сте ма“, на ре ђу јем Ђа ко ви ћу да про -
чи та. У пре ам бу ли је на пи са но да се на -

ста вља ју при пре ме за ор га ни зо ва но уба ци -
ва ње ја чих ШТС из Ал ба ни је на про стор Ко -
со ва и Ме то хи је ко је ће би ти по др жа не деј -
ством  НА ТО ави ја ци је и ору жа них сна га
Ал ба ни је. Ор га ни зо ван на пад оче ку је се од
19. апри ла 1999. го ди не, а нај ве ро ват ни је
20/21. апри ла 1999. го ди не.

У ци љу спре ча ва ња из не на ђе ња, по ди -
за ња ни воа бор бе не го то во сти и спрем но -
сти је ди ни ца за од бра ну од агре си је на ре -
ђе не су број не ме ре. 

Пот пи су јем акт и на ре ђу јем да се од мах
упу ти свим је ди ни ца ма. 

Дру го на ре ђе ње од но си ло се на пред у -
зи ма ње ме ра за спре ча ва ње оти ца ња тај -
них вој них по да та ка. У ње му је пред ви ђе но
да се због ин тен зив ног из ви ђа ња си сте ма
ве за ВЈ, а у ци љу спре ча ва ња оти ца ња по -
да та ка и от кри ва ња ми кро ло ка ци ја ко ман -
ди и је ди ни ца, пр вен стве но ко ри сте жич не
и се лек тив не ра дио-ре леј не ве зе, а ра дио-
те ле фон ске, са мо ка да не функ ци о ни шу
оста ле вр сте ве за, уз одо бре ње ко ман дан -
та Тре ће ар ми је. У свим вр ста ма ве зе оба -
ве зно ко ри сти ти до ку мен та крип то за шти те.
Пот пи су јем и ово на ре ђе ње.

У тре ћем на ре ђе њу ре гу ли са на је де ли -
мич на мо би ли за ци ја је ди ни ца Вој ног окру -
га  Ниш: 145. вој но те ри то ри ај лна че та и 25.
вој но те ри то ри јал ни од ред За је чар Вој ног
од се ка За је чар; 17. вој но те ри то ри јал ни од -
ред Вој ног од се ка Пи рот. По че так мо би ли -
за ци је у 8.00 ча со ва 17.  апри ла 1999. го ди -
не.

По сле пот пи си ва ња на ре ђе ња, на чел ник
ар ти ље ри је пу ков ник Вра нић ре фе ри ше о
из вр ше ној ко рек ци ји „На ре ђе ња ар ти ље ри -
је Тре ће ар ми је“ и рас по ре да ар миј ских ар -
ти ље риј ских гру па.

Гру пи са ње ар ти ље ри је
На ре ђе њем је ре гу ли са но да се гру пи са -

ње ар миј ске ар ти ље ри је и обра зо ва ње ар -
миј ских ар ти ље риј ских гру па из вр ши по
сле де ћем:

Ар миј ска ра кет на гру па „1“, са ста ва ра -
кет ни ба цач ра ке та Р-65 „Лу на“. Ко ман дант
гру пе,  ко ман дант ме шо ви тог ра кет но-ар ти -
ље риј ског ди ви зи о на 38. ра кет но-ар ти ље -
риј ске бри га де. Ва тре ни по ло жај у ре јо ну
се ло Су вај ни ца, се ло Је ла шни ца, се ло Ду -
гој ни ца, ју жно од Вла ди чи ног Ха на за 20 ки -
ло ме та ра. Ла жни ва тре ни по ло жај у  ре јо ну
се ла Не ра до вац, се ла Строп ско, се ла Ка -
тун, ју жно од Вра ња, за шест ки ло ме та ра.
Ко манд но ме сто у се лу Је ла шни ца. Ва тре -
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на зо на у кру жној зо ни деј ства.
Ар миј ска ар ти ље риј ска гру па „3“, са ста -

ва је дан ар ти ље риј ски ди ви зи он 130 мм
203. ме шо ви те ар ти ље риј ске бри га де. Ко -
ман дант гру пе, ко ман дант ди ви зи о на. Ва -
тре ни по ло жај у ре јо ну Кур шу млиј ска Ба ња,
Пре по лац, Ку так, се вер но од По ду је ва за 20
ки ло ме та ра. Ва тре на зо на: де сно, се ло Па -
лат на – Гла веј (к. 1.424); ле во, се ло Ку тло -
во –Мар ле тов врх, тт 713. Осма трач ни ца у
ре јо ну За бељ (тт 818). Ко манд но ме сто у
ре јо ну Кур шу млиј ске Ба ње.

Ар миј ска гру па ви ше цев них ба ца ча ра ке -
та „1“ „Ор кан“. Ко ман дант ба те ри је са мо -
ход них лан се ра ра ке та „Ор кан“. Оче ку ју ћи
по ло жај у се лу  Ко мо ра не. Ко манд но ме сто
у се ло Ко мо ра не. Ла жни по ло жај „1“ у ре јо -
ну се ла Гра ба ни ца, се ло До лац, ју жно од
Кли не за че ти ри км. Ва тре на зо на кру жна.
Ла жни по ло жај „2“ у ре јо ну Остро зуб, се -
вер но од Ора хов ца. Ва тре на зо на кру жна.

Ар миј ска гру па ви ше цев них ба ца ча ра ке -
та „2“ ,,Ко ша ва’’, са ста ва ба те ри ја са мо ход -
них лан се ра ра ке та „Ко ша ва“. Ко ман дант
ко ман дир ба те ри је са мо ход них лан се ра ра -
ке та „Ко ша ва“. Оче ку ју ћи основ ни по ло жај
у ре јо ну се ла Су ви До, се ве ро за пад но од
Ли пља на за шест ки ло ме та ра. Ко манд но
ме сто у  ре јо ну се ла Су ви До. Ва тре на зо на
кру жна.

Ар миј ска гру па ви ше цав них ба ца ча ра ке -
та „3“ „Огањ“, са ста ва: ба те ри ја са мо ход них
ви ше цев них ба ца ча ра ке та „Огањ“ 203. ме -
шо ви те ар ти ље риј ске бри га де. Оче ку ју ћи
по ло жај, основ ни, у се лу Ста ро Град ско, ју -
жно од Ли пља на. Ко манд но ме сто у се лу
Ста ро Град ско. Ва тре на зо на кру жна.

На ре ђе њем је пред ви ђе но да се из вр ши
при до да ва ње ар ти ље ри је Ко ман ди Ни шког
кор пу са Пр ве ме шо ви те ар ти ље риј ске бри -
га де Пр ве ар ми је, Дру гог ди ви зи о на 203.
ме шо ви те ар ти ље риј ске бри га де и ди ви зи -
о на са мо ход них ви ше цев них ба ца ча ра ке -
та „Огањ“(1 ба те ри ја) за све вре ме из вр ше -
ња за дат ка.

У На ре ђе ње на чел ник ар ти ље ри је, пу -
ков ник Вра нић, „угра дио“ је све мо је зах те -
ве.

У тач ки „11“, по ред оста лог, на ре ђе но је
да се „нај стро же за бра њу је деј ство ар ти -
ље ри је по на се ље ним ме сти ма и ци вил ном
ста нов ни штву“, као и за бра на за отва ра ње
нео сма тра них ва три.

На чел ник Ка би не та, пу ков ник Вој кан Са -
вић, под се ћа ме да је за су тра за ка зан ин -
тер вју за При штин ски ра дио. Ка же ми да је
глав ни и од го вор ни уред ник ра ди ја, Ми ки
Ми хај ло вић , звао не ко ли ко пу та да про ве -
ри мој до ла зак.

Про па ган да НА ТО-а
По сле за вр ше ног са стан ка са ста ре ши -

на ма Ар ми је, до ла зи Ла за ре вић, и ка же:
,,Гле дај те шта ови слеп ци ба ца ју“. Да је ми
ле так ис пи сан на срп ском је зи ку. На ње му
су две по ру ке на ме ње не на шим вој ни ци ма. 

Пр ва по ру ка је „Стра шна смрт“, у ко јој по -
ру чу ју вој ни ци ма ВЈ да хе ли коп тер „Апач“
рас по ла же спе ци јал ним ра ке та ма зва ним
„па кле на ва тра“, ко је при уда ру ства ра ју
млаз рас то пље ног ме та ла, ко ји про ди ре
кроз оклоп ме те, про у зро ку ју ћи ва тру и екс -
пло зи ју, ко ја уну тар во зи ла иза зи ва ју пот пу -
но са го ре ва ње љу ди и тех ни ке. На кра ју
тек ста је по ру ка: „Вра ти те се жи ви сво јим
по ро ди ца ма. На пу сти те сво ју је ди ни цу и
сво је бој но сред ство. На пу сти те Ко со во и
Ме то хи ју док ни је доц кан“.

И у дру гом тек сту је упо зо ре ње је ди ни ца -

ма ВЈ да на пу сте Ко со во. У тек сту лет ка
НА ТО про па ган ди сти су на пи са ли: ,,Ма ло -
час вас је бом бар до вао ави он Б-52, ко ји
упо тре бља ва МК-82 (225 кг) бом бе. Сва ки
Б-52 мо же да но си ви ше од 50 ова квих бом -
би. Ови ави о ни ће се вра ћа ти по вас, све
док не ис те ра ју ва шу је ди ни цу са Ко со ва и
Ме то хи је и спре че вас у вр ше њу звер ства.
Ако хо ће те да пре жи ви те и да опет ви ди те
фа ми ли ју, оста ви те сво ју је ди ни цу и бој но
сред ство и од мах на пу сти те је ди ни цу, НА -
ТО’’.

Упо зо ра вам Ла за ре ви ћа да мо ра мо
пред у зе ти ме ре да спре чи мо ши ре ње де -
фе ти зма и па ни ке у је ди ни ца ма и су ге ри -
шем да се он обра ти вој ни ци ма и ста ре ши -
на ма ин фор ма ци јом о про паг над ној ак тив -
но сти НА ТО-а.

Осим о НА ТО лет ку, Ла за ре вић ме из ве -
шта ва да је је ди ни ца ма по слао на ре ђе ње у
ве зи са за шти том ци вил ног ста нов ни штва
на Ко со ву и Ме то хи ји и по зи ва ме да при су -
ству јем при пре ми за су тра шњу ак ци ју „За -
трић“.

У Опе ра ти вом цен тру са слу шао сам ин -
фор ми са ње за по ме ну ту ак ци ју. Прак тич но,
Ко ман да При штин ског кор пу са је за вр ши ла
пла ни ра ње ак ци је и из ра ди ла бор бе на до -
ку мен та. Циљ је раз би ја ње гру па ци је ШТС
у цен трал ном де лу зо не од бра не 252.
оклоп не бри га де, у се ли ма Дре но вац, Ко -
зник, За трић, Пу сто Се ло и Пет ко вић. Те ро -
ри сти из ових се ла из во де те ро ри стич ке ак -
ци је на је ди ни це оклоп не бри га де. Нај ја ча
кон цен тра ци ја је у се лу За трић, на са мом
гре бе ну пла ни не Ми ла но вац, и у се лу Дре -
но вац. За ми сао за из во ђе ње ак ци је је ус по -
ста вља ње бло ка де на ли ни ји Мо чи на (к.
496-тт 490), обје кат Тр ше ви на – обје кат Ре -
зи на, к. 447-обје кат Бо ка – обје кат Гра ди на,
тт 626. 

За да так је ди ни ца При штин ског кор пу са
је да по др же сна ге МУП-а у бло ка ди и раз -
би ја њу те ро ри ста, спре че из вла че ње из
ових се ла на пла ни ну Ми ла но вац и обез бе -
де ко му ни ка ци је у зо ни од бра не 252. оклоп -
не бри га де. 

Сна ге МУП-а из во де на па де на прав ци -
ма се ла Пет ко вић–се ло Пу сто Се ло–се ло
Дре но вац  и обје кат Гра ди на–се ло Ко -
зник–се ло За трић и раз би ја ју ШТС у се ли -
ма За трић и Дре но вац и спре ча ва ју из вла -
че ње у до ли ну ре ке Бе ли Дрим.

И нас је Бог по гле дао
По др шку у про тив те ро ри стич кој ак ци ји

вр ши Кор пу сна ар ти ље риј ска гру па „2“ по
зах те ву ко ман дан та 252. оклоп не бри га де.

Пред ви ђе но је да се ак ци ја из ве де 17.
апри ла 1999. го ди не у 6.00 ча со ва. Ја сна
ми је за ми сао за ову ак ци ју и циљ ко ји  њо -
ме тре ба по сти ћи. Оста вљам Ла зу да ра -
ди са Шта бом. Из ла зим ван згра де на
свеж ва здух. У ва зду шном про сто ру из над
Ко со ва и Ме то хи је не ма ави о на агре со ра.
Над Ко сме том вла да чуд ни и уз не ми ра ва -
ју ћи мир. Ни шта се не чу је. Ни шта се не
де ша ва. По чи ње да ду ва ве тар. Па да ју пр -
ве ка пи ки ше. Вре ме се по гор ша ва. Ве ро -
ват но је то ути ца ло да ави ја ци ја агре со ра
пре ки не уби лач ке ак тив но сти. Ула зим на
Ко манд но ме сто и ка жем: ,,Љу ди,  по чи ње
ки ша’’. Не ко у са ли од го ва ра: „И нас је Бог
по гле дао“. Тра жим од опе ра ти ва ца вре -
мен ску прог но зу за ноћ и су тра шњи дан.
Ра ду јем се ки ши и по гор ша њу вре ме на,
иако знам да не пред ста вља ју огра ни че -
ња за тех ни ку са ко јом рас по ла же НА ТО.
По сле де се так ми ну та  до би јам из ве штај
ме тео-слу жбе РВ и ПВО: „Вре мен ска си -
ту а ци ја у Ју го и сточ ној Евро пи, и на Бал -
кан ском по лу о стр ву, на гло се по гор ша ва,
пра ће на ки шом. Та кво вре ме за др жа ће се
не ко ли ко на ред них да на“, пи са ло је.

За до во љан сам овом ин фор ма ци јом,
јер знам да ће и је дан дан би ти до во љан
да је ди ни це пре дах ну и да се љу ди од мо -
ре од сва ко днев них по кре та. На дам се да
ће ло ше вре ме ду же по тра ја ти. Ни ка да се
ни сам ви ше ра до вао ки ши не го са да.

Пре по но ћи до би јам днев ни Из ве штај о
гу би ци ма. У то ку овог да на по ги ну ло је 12,
ра ње но 19, а не ста ло 6  при пад ни ка Ар ми -
је. Два на ест при пад ни ка При штин ског кор -
пу са Тре ће ар ми је, два на ест ју на ка по ги -
ну ли су у бор ба ма са те ро ри сти ма ОВК, на
др жав ној гра ни ци, у ре јо ну Ко ша ра. Од
њих два на ест, пе то ри ца су до бро вољ ци. У
Днев ни ку сам за пи сао. „То су хе ро ји  ко је
вој ска и на род не сме ју да за бо ра ве“.

Че кам Ла за ре ви ћа. Ка да је сти гао,  да -
јем му Из ве штај о гу би ци ма. Чи та и ка же
ми: „Ре као сам да има мо гу бит ке на Ко ша -
ра ма“. Пи там за вод ни ка Ми ти ћа. Шта је
све пред у зе то да се из ву че са по ло жа ја.
Ка же да је пред у зе то све. Све што се мо -
гло ура ди ти. Вој ни ци су се про би ли до ме -
ста на ко ме је остао ра њен, али га ни су на -
шли. „Оста је нам да се на да мо да се из ву -
као из бор бе, и да ће се по ја ви ти“, ре као
је Ла за.

„Пре о ста је нам да се мо ли мо Бо гу“, од -
го во рио сам.
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Мердаре су у време рата гађали авиони западног војног савеза



са чи нио си стем лу па (пре те ча ми кро ско па
или пр ви ми кро скоп) пре ко ко је га је у ка пи
уста ја ле во де 24. апри ла 1676. от крио по -
сто ја ње ми кро ор га ни за ма. Ме ђу тим, пр ву
си сте мат ску сту ди ју о бак те ри ја ма и њи хо -
вој струк ту ри из вр шио је дан ски зо о лог
О.Ф. Ми лер 1786. го ди не, а 50 го ди на ка -
сни је, 1838. Ехрен берг је об ја вио пр ву кла -
си фи ка ци ју бак те ри ја. 

Оцем мо дер не бак те ри о ло ги је сма тра
се не мач ки ле кар Ро берт Кох (1843-1910)
ко ји је уте ме љи вач екс пе ри мен тал них ис -
тра жи ва ња ко ји ма се ус по ста вља од нос
из ме ђу ка рак те ри сти ка бак те ри ја и по ја ве
за ра зних бо ле сти. Он је пр ви ус пео да
1877. го ди не изо лу је ба цил ан трак са код
бо ле сни ка и да убри зга ва њем од га је не
кул ту ре, иза зо ве ан тракс код екс пе ри мен -
тал не жи во ти ње. Ти ме је де фи ни тив но
утвр ђе но да све за ра зне бо ле сти узро ку ју
бак те ри је, од но сно ми кро ор га ни зми. На -
кон то га сле де епо хал на број на от кри ћа у
овој обла сти као што су: изо ло ва ње ба ци -
ла ту бер ку ло зе 1893. (Ро берт Кох), Клебс
опи су је ба цил диф те ри је 1883., а Ле флер
успе ва да га исте го ди не изо лу је, пне у мо -
ко кус окри ва Френ кел 1886. и та ко ре дом.
Ри ке ци је као узроч ни ке за ра зних бо ле сти
су от кри ли Ри кец и Вон Про ва цек 1909. го -
ди не, док је ви рус по ли о ми е ли ти са пр ви
пут иден ти фи ко ван елек трон ским ми кро -
ско пом 1955. го ди не.

Би о ло шки рат је рат у ко јем би, по ред
кла сич ног оруж ја, до шло до јед но стра не
или ме ђу соб не ор га ни зо ва не отво ре не
или при кри ве не упо тре бе би о ло шког
оруж ја, ра ди на но ше ња гу би та ка не по -
сред но људ ству или сла бље ња осно ва
жи вот не ег зи стен ци је, уни шта ва њем биљ -
ног или жи во тињ ског све та. У би о ло шком
ра ту мо гу би ти при ме ње ни би о ло шки аген -
си са мо за љу де, са мо за жи во ти ње, за
љу де и жи во ти ње и за уни шта ва ње би ља -
ка. У при пре ми за би о ло шки рат укљу че не
су на уч не ди сци пли не: ми кро би о ло ги ја,
па то ло ги ја, мо ле ку лар на би о ло ги ја и ге не -
ти ка. За хва љу ју ћи њи ма, до би је ни су со је -
ви па то ге них ми кро ор га ни за ма са про ме -

О
снов ну ком по нен ту би о ло шког оруж ја
пред ста вља ју би о ло шки аген си ви со -
ке за ра зно сти, при леп чи во сти и ви ру -

лент но сти, на ме ње ни за уни шта ва ње или
оне спо со бља ва ње љу ди, жи во ти ња или
би ља ка, иза зи ва њем за ра зних обо ље ња.
За отво ре ни би о ло шки на пад ко ри сте се
спе ци јал не би о ло шке ва зду хо плов не бом -
бе, хе миј ски при бо ри (по ли ва ње из ва зду -
шног про сто ра), ра ке те, ар ти ље риј ска му -
ни ци ја, во зе ћи (но се ћи) рас пр ши ва чи и
слич но. За при кри ве ни (ди вер зант ски) би -
о ло шки на пад упо тре бља ва ју се ми ни ја -
тур на сред ства: ам пу ле, за ра же ни пред -
ме ти за сва ко днев ну упо тре бу или рас пр -
ши ва чи у ви ду спре јо ва и слич но. Отво ре -
на при ме на би о ло шког оруж ја, зва нич но
ни је до ка за на, док је тај на и огра ни че на
упо тре ба утвр ђе на у ви ше слу ча је ва (Нем -
ци у Пр вом свет ском ра ту ди вер зант ским
пу тем иза зи ва ју са ка ги ју у Ру му ни ји и
Фран цу ској, у Дру гом свет ском ра ту за ра -
жа ва ли су со вјет ске за ро бље ни ке пе га вим
ти фу сом, Ја пан ци су ши ри ли за ра зу ку ге у
Цен трал ној Ки ни, Мон го ли ји и Ман џу ри ји,
САД у ра ту у Ко ре ји ти фус, ку гу и ко ле ру
итд). 

Упо тре ба би о ло шког оруж ја у ра ту за -
бра ње на је ва же ћим уго вор ним и оби чај -
ним ме ђу на род ним пра вом. Кон вен ци ја из
1975. за бра њу је упо тре бу би о ло шког
оруж ја, ње го ву про из вод њу и на уч на ис -
тра жи ва ња у тој обла сти. Она про пи су је и
ин сти ту ци о на ли зо ва ни си стем кон тро ле
за по што ва ње за бра не.

Би о ло шки аген си су про у зро ко ва чи за -
ра зних бо ле сти љу ди, жи во ти ња и би ља -
ка. По је ди не вр сте би о ло шких аген са иза -
зи ва ју вр ло бр зо ма сов на за ра зна обо ље -
ња и смрт, те су од зна ча ја за во ђе ње ра -
та, а мо гу се при ме њи ва ти као би о ло шко
оруж је. Нај ва жни је вр сте би о ло шких аген -
са су бак те ри је, ви ру си, ри ке ци је и гљи ви -
це.

По јам бак те ри о ло шког оруж ја усво јен је
у то ку Пр вог свет ског ра та а по сле Дру гог
свет ског ра та по јам је про ши рен у ,,би о ло -
шко оруж је“. Оно је од лу ком ОУН 1947. го -
ди не свр ста но у оруж ја за ма сов на уни -
шта ва ња, за јед но са ну кле ар ним и хе миј -
ским оруж јем.

По јам би о ло шког оруж ја се не ка да про -
ши ру је и на ток си не (про дук те ми кро ор га -
ни за ма, жи во ти ња и би ља ка), ин сек те, не -
ке вр сте жи во ти ња и пти ца. По не ким ми -
шље њи ма оно чи ни све што не спа да у
,,ме та ле, ва тру и отро ве“.

Та бу те ма
Би о ло шки фак то ри пред ста вља син таг -

му ко ја под ра зу ме ва по ја ву спон та них при -
род ним пу тем на ста лих за ра зних бо ле сти
љу ди, жи во ти ња и би ља ка, у ми ру и ра ту. 

Кон вен ци је о за бра ни би о ло шког оруж ја
ути ца ле су на на гли пад пу бли ка ци ја о овој
те ма ти ци, ко ја је та бу те ма и код нас и у
све ту.

До 17. ве ка, узроч ни ци за ра зних бо ле -
сти ни су би ли по зна ти па су се епи де ми је
сма тра ле бо жи јом ка зном. Хо лан ђа нин
Ан тон Вон Ле вен хук (1632-1723) је пр ви

ње ним би о ло шким свој стви ма, са ве ћом
ин фек тив ном спо соб но шћу, от пор ни на
спољ не ути ца је, хе ми ка ли је и ле ко ве. То у
би о ло шком ра ту омо гу ћа ва из не на ђе ње
чи ме се оте жа ва би о ло шка де тек ци ја и ле -
че ње. По ред из не на ђе ња би о ло шки рат би
се од ли ко вао ма сов ном при ме ном би о ло -
шког оруж ја по ци ље ви ма као што су ве -
ли ки гра до ви, ин ду стриј ски и са о бра ћај ни
цен три, ре јо ни за обу ку и од мор, објек ти
ПВО и дру го. Сем та квих опе ра тив но-стра -
те гиј ских ци ље ва тен ден ци ја је да се уса -
вр ша ва њем ре цеп ту ра би о ло шких аген са
и из бо ром сред ста ва за при ме ну, деј ству је
и на ци ље ве опе ра тив но-так тич ког зна ча -
ја (дру ги еше ло ни, ре зер ве, по за дин ске је -
ди ни це, ва зду шни де сан ти у ре јо ни ма за
при пре му и укр ца ва ње). На тај на чин би о -
ло шки рат би се мо гао во ди ти огра ни че но
по вре ме ну и про сто ру. 

Ис тра жи ва ња ве ли ких си ла
Упо тре бом узроч ни ка бо ле сти ко ји се не

пре но си са чо ве ка на чо ве ка мо гућ но је из -
бе ћи ши ре ње епи де ми је и по сти ћи без -
бед ност на па да че вих је ди ни ца што по ве -
ћа ва ве ро ван то ћу во ђе ња би о ло шког ра -
та. Ме ђу на род ним пра вом би о ло шки рат
је за бра њен, али због ре ла тив но ла ке про -
из вод ње би о ло шког оруж ја и мо гућ но сти
кр ше ња ме ђу на род них до го во ра, све са -
вре ме не ар ми је се при пре ма ју за од бра ну
у слу ча ју би о ло шког ра та. Во ђе ње би о ло -
шког ра та за ра ће не стра не ни су при зна ва -
ле и по ред мно гих ин ди ци ја о упо тре би би -
о ло шког оруж ја.

У исто ри ји ра то ва ња, би о ло шки фак то -
ри и би о ло шки аген си ко је ов де де фи ни -
ше мо као би о ло шко оруж је, ре дов но су би -
ли при сут ни и зна чај но су ути ца ли на ис -
ход ра то ва, би ло да су се у тим усло ви ма
ја вља ле ма сов не епи де ми је за ра зних бо -
ле сти, би ло да су ве штач ки иза зва не у
про тив нич ким ре до ви ма, за шта нај че шће
ни је би ло до ка за.

По зна то је да су ве ли ке си ле као и ар -
ми је дру гих зе ма ља ин тен зив но ра ди ле на
ис тра жи ва њу и про из вод њи би о ло шког
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Пише:
др Владимир Пејак,

генерал-мајор у пензији

Биолошко оружје

ТИХИ УБИЦА
Појам бактериолошког оружја усвојен је у току Првог светског рата,

а после Другог светског рата појам је проширен у ,,биолошко
оружје“. Оно је одлуком ОУН 1947. године сврстано у оружја за

масовна уништавања, заједно са нуклеарним и хемијским оружјем.

Нај ва жни је вр сте би о ло шких аген са су бак те ри је, ви ру си, ри ке ци је и гљи ви це



оруж ја од 1930. до 1970. го ди не. На осно -
ву ин тен зив них ак тив но сти јав ног мње ња
и ге не рал ног се кре та ра ОУН, У Тан та, по -
кре ну та је ини ци ја ти ва за за бра ну про из -
вод ње и упо тре бе би о ло шког оруж ја и уни -
ште ња по сто је ћих за ли ха. На кон ду гих
пре го во ра и јед но стра ног ста ва САД да се
од рек не би о ло шког оруж ја а да по сто је ће
за ли хе уни шти, 1972. го ди не је са чи њен
на црт кон вен ци је ко ја је при хва ће на апри -
ла 1975. го ди не. Овом кон вен ци јом се за -
бра њу је раз вој, про из вод ња и ла ге ро ва ње
би о ло шког оруж ја и ток сич ног оруж ја. На
жа лост, не ке зе мље, чла ни це ОУН, ни су
при хва ти ле ову кон вен ци ју, а је дан број зе -
ма ља ко је су је при хва ти ле и ра ти фи ко ва -
ле су на ста ви ле са ис тра жи ва њи ма и про -
из вод њом но вог, по тен ци јал ног би о ло шког
оруж ја, углав ном за при кри ве ну (тај ну)
упо тре бу у ди вер зант ско-те ро ри стич ким
деј стви ма, ка ко у вре ме ми ра (тај не опе -
ра ци је, спе ци јал на деј ства, агре си ја би о -
ло шким аген си ма), та ко и у ра ту. 

При ме на би о ло шког оруж ја у са вре ме -
ном ра ту би ла би вр ло ефи ка сна, пре ма
ми шље њу мно гих струч ња ка. Њи хо ва до -
зи ра на, од ме ре на, тај на упо тре ба, као и
ре ла тив но ла ка и јеф ти на про из вод ња су
јед не од ње го вих нај бит ни јих осо би на као
оруж ја. Би о ло шко оруж је ни је се јав но при -
ме њи ва ло ни у јед ном ра ту до да нас, та ко
да се ствар не по сле ди це ње го ве при ме не
те шко мо гу про це ни ти и пред ви де ти.

Сна жно пси хо ло шко деј ство
Би о ло шко оруж је је свр ста но од стра не

ОУН у оруж ја за ма сов на уни ште ња из че -
га про ис ти чу и ње го ве осо би не:

(1) Про стор ност и ма сов ност уни шта ва -
ња и оне спо со бља ва ња љу ди, жи во тињ -
ског и биљ ног све та и жи вот не сре ди не на
про сто ру јед не зе мље или у ши рим раз ме -
ра ма, чак и ин тер кон ти нен тал ним, ши ре -
њем пан де ми ја за ра зних бо ле сти;

(2) Екс пло зив ност и трај ност ши ре ња
за ра зних бо ле сти или уни шта ва ње биљ -
них кул ту ра и одр жа ва ње по сле ди ца у ви -
ду ен дем ских жа ри шта;

(3) Сна жно пси хо ло шко деј ство у ви ду
стра ха, па ни ке и дез ор га ни за ци је код ста -
нов ни штва, због бр зог ши ре ња за ра зних
бо ле сти, ви со ке смрт но сти и не мо гућ но -
сти пру жа ња от по ра агре со ру у ра ту;

(4) Трај ност кон та ми на ци је во де и хра не
ко ји по ста ју из вор и пут ши ре ња за ра зе;

(5) По сто ја ње ин ку ба ци о ног пе ри о да у
ко ме се бо лест ши ри али се не мо гу от кри -
ти узроч ни ци и пред у зе ти ме ре за шти те;

(6) Због ових осо би на би о ло шко оруж је
се свр ста ва у ред ,,ти хог и под му клог“
оруж ја ко јим се во ди рат без ра за ра ња,
тај но и углав ном са дис тан це; 

(7) Би о ло шко оруж је се не мо же от кри ти
чу ли ма јер је не ви дљи во, без ми ри са и
уку са а не от кри ва се ни ин стру мен ти ма;

8. Би о ло шки агенс има од ло же ни ефе -
кат (ин ку ба ци ја) ко ја се ме ри да ни ма, а
код упо тре бе ток си на, са ти ма;

(9) Ово оруж је је ди но има спо соб ност да
се спон та но ре про ду ку је и ши ри; 

(10) Про из вод ња овог оруж ја је нај јеф -
ти ни ја (про ра чу ни аме рич ких струч ња ка
из 1969. го ди не).

Да би се не ки би о ло шки агенс мо гао ко -
ри сти ти као би о ло шко оруж је мо ра ис пу -
ња ва ти од ре ђе не усло ве и ви ше стро гих
зах те ва:

(1) Да у то ку про из вод ње и ла ге ро ва ња
за др жа ва сво ју агре сив ност - ви ру лен ци ју

(крат ка и ујед на че на ин ку ба ци ја); 
(2) Да без оште ће ња из др жи не по вољ не

усло ве лан си ра ња (при ме не); ви со ку тем -
пе ра ту ру, на глу про ме ну ат мос фер ског и
осмот ског при ти ска при екс пло зи ји про јек -
ти ла, ул тра ви о лент но зра че ње, не по вољ -
на вла жност сре ди не и ПХ сре ди не у ко ју
до спе ва;

(3) Да у до вољ ној до зи (ин фек тив на до -
за) про дру у ор га ни зам (ни ска до за за иза -
зи ва ње же ље ног деј сва); 

(4) Да на и ђу на нео т по ран ор га ни зам на
узроч ни ка бо ле сти; 

(5) По год ност за ефи ка сну и ла ку при -
ме ну;

(6) Да су по сто ја ни у иза зи ва њу же ље -
ног ефек та;

(7) Да се ма сов но и ла ко мо гу про из во -
ди ти;

(8) Да има ју ви со ку ин фек тив ност (што
ма ња до за) и кон та ги о зност (агре сив ност,
при јем чи вост);

(9) Да је агре сор ко ји ко ри сти би о ло шко
оруж је обез бе дио си гур ну за шти ту соп -
стве них тру па;

(10) Пер зи стен ци ја аген са по сле при ме -
не тре ба да је огра ни че на, са крат ким пре -
жи вља ва њем у спољ ној сре ди ни ра ди лак -
шег за по се да ња на пад ну те те ри то ри је
(оруж је так тич ке на ме не);

(11) Да се те шко мо гу от кри ва ти и иден -
ти фи ко ва ти;

(12) Да има ју спо соб ност про ди ра ња у
ор га ни зам на ви ше ула зних ме ста (вра та)
и на ви ше на чи на;

(13) Не мо гућ ност про фи лак се про тив
при ме ње ног аген са.

При кри ве на при пре ма
Као јед ну од при хва тљи вих по де ла из -

но си мо трој ну по де лу би о ло шког оруж ја:
1. Ге не рич ка по де ла по вр сти:
- Па то ге ни ми кро ор га ни зми за љу де, жи -

во ти ње и биљ ке из гру пе ви ру са, ри ке ци -
ја, бак те ри ја, про то зоа и гљи ви ца;

- Ток си ни - хе миј ски отро ви би о ло шког
по ре кла: бо ту ли нус, ста фи ло кок ни ток син,
ен те ро ток син Б и ми ко ток си ни;

- Не ки ин сек ти у уло зи век то ра узроч ни -
ка за ра зних обо ље ња (ко мар ци, ва ши, кр -
пе љи, бу ве);

- Не ке жи во ти ње и пти це као би о ло шки
век то ри.

Опе ра тив но-так тич ка по де ла пре ма на -
ме ни и ци љу

- Так тич ко-ди вер зант ска
- Опер тив но-так тич ка
- Стра те гиј ска
При ме на им је на чел но тај на и при кри -

ве на без об зи ра на ни во.
Пре ма ефи ка сно сти деј ства де ле се на:
- Смр то но сне би о ло шке аген се са ле та -

ли те том бо ле сти од 10-100%
- Не смр то но сне би о ло шке аген се са ле -

та ли те том до 10%
- Би о ло шке ин ка па ци тан те, од но сно

услов но оне спо со бља ва ју ћа сред ства

Па то ге ни ми кро ор га ни зми 
као оруж је
Па то ге ни ми кро ор га ни зми су они из гру -

пе ви ру са, ри ке ци ја, бак те ри ја, про то зоа и
гљи ви ца ко ји мо гу да иза зо ву ин фек ци ју и
обо ље ње код љу ди, жи во ти ња и би ља ка
(њи хо вих при род них до ма ћи на). Па то ге -
ност је на след на и не про ме њи ва спо соб -
ност не ког ми кро ор га ни зма да се у ор га ни -
зму до ма ћи на раз мно жа ва и иза зи ва ин -
фек ци ју.

Ви ру лен ци ја из ра жа ва сте пен па то ге но -
сти и про ме њи ва је осо би на, ка рак те ри -
стич на за од ре ђе ни сој ми кро ор га ни зма а
не за вр сту у це ли ни. 

Ви ру си спа да ју у нај про сти је аце лу лар -
не је ди ни це жи ве ма те ри је. На зив во ди од
ла тин ске ре чи ви рус, што зна чи отров жи -
во тињ ског по ре кла и што је у ве зи cа њи -
хо вим штет ним деј ством у ор га ни зму.

Гра ђа им је ве о ма јед но став на и са ста -
вље на од ну кле ин ских ки се ли на и про те и -
на ор га ни зо ва них као ма кро мо ле ку ли.
Има ју спо соб ност ре про дук ци је (раз мно -
жа ва ња) пу тем про сте де о бе, од но сно они
се ауто ре про ду ку ју и екс при ми ра ју свој ге -
нет ски про грам са мо у сло же ним жи вим
си сте ми ма. Као аце лу лар не струк ту ре они
не ма ју спо соб ност про ме та и тран сфор -
ма ци је ма те ри је па хран љи ве са стој ке и
енер ги ју по треб ну за жи вот и де о бу ко ри -
сте из ће ли ја у ко је су се на ста ни ле. Пре -
ма ор га ни зму у ко ме па ра зи ти ра ју де ле се
на: ви ру се бак те ри ја (бак те ри о фа ги),
вирусe би ља ка и вирусe љу ди и жи во ти -
ња. Ви ру си се ла ко адап ти ра ју у ор га ни -
зму раз ли чи тих жи во тињ ских вр ста и чо -
ве ка (нпр. ви рус гри па). Под ути ца јем раз -
ли чи тих фи зич ких и хе миј ских сред ста ва
ме ња ју сво ју ге нет ску струк ту ру (ан ти ге на
свој ства), та ко да мо гу из гу би ти ви ру лент -
ност што се при ме њу је код из ра де вак ци -
на или по ве ћа ти ви ру лент ност ја вља ју ћи
се у ви ду но вих до та да не ве ри фи ко ва них
ти по ва. Ве о ма су от пор ни на ни ске тем пе -
ра ту ре и ису ши ва ње. Осе тљи ви су на деј -
ство ул тра ви о лент них зра ка, а не што ма -
ње на рент ген и га ма-зра че ње. Бе та зра ци
има ју зна ча јан ви ру ли ци дан ефе кат. Ви со -
ке тем пе ра ту ре бр зо уни шта ва ју ви ру се.
Иако су ви ру си из ра зи ти па ра зи ти и не мо -
гу се раз мно жа ва ти ван жи вих ор га ни за ма,
већ ду же вре ме по сто је раз ра ђе не ме то де
њи хо вог ве штач ког га је ња и раз мно жа ва -
ња на ве штач ким хран љи вим под ло га ма.
Нај ве ћи број ви ру са ко ји се на овај на чин
га је и раз мно жа ва ју су па то ге ни за љу де и
жи во ти ње код ко јих иза зи ва ју опа ке за ра -
зне бо ле сти (ве ли ке бо ги ње, осип не гро -
зни це, по ли о ми е ли тис, ви ру сни ен це фа -
ли тис, епи де мич ни хе па ти тис, из ве сне об -
ли ке ту мо ра, грип или ин флу ен цу итд.).
Иако су ви ру си нај ве ро ват ни је нај ста ри ја
фор ма жи во та на зе мљи, оста ли су не по -
зна ти чо ве ку све до про на ла ска елек трон -
ског ми кро ско па.

Ви ру си су узроч ни ци го ве ђе ку ге,
африч ке свињ ске ку ге, свињ ске ку ге, ку га
пе ра ди, сли нав ке, ша па, ан трак са, бру це -
ло зе, са ка ги је, кју гро зни це, коњ ског ен це -
фа ли ти са и дру го.

За ра зне бо ле сти жи во ти ња мно го бр же
се ши ре не го код љу ди. Ве ћи број ових бо -
ле сти мо же се пре но си ти и на љу де.

По ја ве ко је опо ми њу
Биљ не ште то чи не и узроч ни ци бо ле сти

зна чај но сма њу ју и бит но угро жа ва ју про -
из вод њу жи та ри ца и дру гих усе ва још у
ми ру а ви ше стру ко би се умно жи ли у то ку
ра та. При но си би се мо гли сма њи ти од 10-
50% што би био ве ли ки гу би так за еко но -
ми ју зе мље.

1. Би о ло шки аген си чи је при су ство до
са да ни је ре ги стро ва но у на шој зе мљи су:
узроч ни ци бак те риј ског уве ну ћа ку ку ру за,
уги ну ћа кром пи ра; узроч ни ци пр сте на сте
тру ле жи кром пи ра; узроч ни ци бак те риј ске
пла ме ња че во ћа и уве ну ћа ку ку ру за.

2. Би о ло шки аген си при сут ни у на шој
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зе мљи ко ји угро жа ва ју жи та ри це: узроч -
ни ци рђе на жи ти ма, глав ни це жи та, га ри
жи та, пе пел ни це жи та, пру га во сти ли шћа
јеч ма, жит ни бо дљар и жит не сте ни це. 

3. Штет ни аген си во ћа: узроч ни ци ви -
ро зе во ћа; ча ђа ве кра ста во сти ја бу ка; пе -
пел ни це ја бу ке и ви но ве ло зе; рђе шљи ва;
пла ме ња че шљи ва и ви но ве ло зе и дру го.

4. Штет ни аген си крм ног би ља: ви ли -
на ко си ца, лу цер ки на бу ба ма ра и бу ба,
ста бљи ки на не ма то да. 

5. Штет ни аген си ускла ди ште них про -
из во да: жит ни жи жак, жит ни мо љац, бра -
шне ни мо љац, па су љев жи жак и дру го.

6. Штет ни гло да ри: те ку ни ца, хр чак,
во лу ха ри ца, би зам ски па цов, сле по ку че,
раз не вр сте ми ше ва и па цо ва.

Би о ло шко за раз ли ку од оста лих оруж ја,
са др жи жи ву ма те ри ју и у свом деј ству
укљу чу је ин тер ак ци ју два жи ва ор га ни зма
(узроч ник и на пад ну ти ор га ни зам), а ако се
пре но си пре ко жи вих век то ра укљу чу је и
тре ћи ор га ни зам што пред ста вља би о е ко -
ло шки сло жен си стем ин тер ак ци ја. 

Са вој ног аспек та, би о ло шко оруж је у
од но су на оста ла оруж ја има од ре ђе не
пред но сти али и зна чај не не до стат ке:

- Про из вод ња би о ло шког оруж ја знат но
је еко но мич ни ја и до ступ ни ја и ма ње раз -
ви је ним зе мља ма, зах те ва ма ње тех нич -
ких уре ђа ја и мо гућ но сти.

- Ме ђу тим, по што се ра ди о жи вој ма те -
ри ји, век му је огра ни чен, а чу ва ње, пре -
но ше ње и при ме на сло же ни и под ло жни
број ним ути ца ји ма. 

- Деј ство би о ло шког оруж ја на жи ву си -
лу, за раз ли ку од оста лих оруж ја, ис по ља -
ва се по сте пе но и сук це сив но, та ко да вре -
ме при ме не у зо ни на па да не мо ра да бу -
де не по врат них са ни тет ских гу би та ка.

- Ефи ка сност би о ло шког оруж ја у зна -
чај ној ме ри за ви си од ме те о ро ло шких ути -
ца ја, ако се ра ди о на па ду би о а е ро со лом.

- Мо гу ћа гре шка из ме ђу же ље ног и
оства ре ног ефек та мо же да бу де зна чај на. 

Вре ме ин ку ба ци је
По тен ци јал на ток сич ност - би о ло шко

оруж је има у те жин ском сми слу ве ћу по -
тен ци јал ну моћ за ви ше ре до ва ве ли чи не
ко ја се ме ри пи ко гра ми ма (10-12 гра ма).
Са ста но ви шта ка па ци те та про из вод ње,
тран спор та и на чи на при ме не је зна чај на
пред ност овог оруж ја.

Бр зи на де ло ва ња - би о ло шки аген си, да
би ис по љи ли деј ство тре ба да се раз мно -
же за шта је по треб но од ре ђе но вре ме (ин -
ку ба ци ја) ко је је рет ко кра ће од 1-2 да на а
мо же тра ја ти ви ше сед ми ца. 

Тра ја ње деј ства - ако ни су не по сред но
смр то но сни би о ло шки аген си про у зро ку ју
обо ље ња љу ди, жи во ти ња или би ља, ко ја
тра ју да ни ма и не де ља ма, а опо ра вак се
ме ри ме се ци ма. 

Спе ци фич ност деј ства - би о ло шка
оруж ја де лу ју спе ци фич но на фи зи о ло шке
жи вот не про це се. Нај ве ћи број би о ло шких
аген са мо же да иза зо ве обо ље ње са мо
јед не вр сте (чо ве ка) или ма лог бро ја вр -
ста (чо ве ка и не ких жи во ти ња). 

Ре зи ду ал ни (на кнад ни) ефек ти - за ви -
сно од по сто ја но сти, пер зи стен ци је, и спе -
ци фич но сти, ре зи ду ал ни ефек ти би о ло -
шког оруж ја мо гу да бу ду ве ли ки и трај ни.
Не ки би о ло шки аген си мо гу да се уста ле и
да трај но оста ну на од ре ђе ном под руч ју
(трај но би о ло шки кон та ми ни ра на под руч -
ја). За раз ли ку од би ло ког дру гог оруж ја
мо гу ће је спон та но ра се ја ва ње на дру га,

па и уда ље на под руч ја.
У игри и ме те о ро ло ги ја
По ред од ре ђе них пред но сти по сто је и

број ни тех нич ки, прав ни, пси хо ло шки, мо -
рал ни али и чи сто вој ни раз ло зи ко ји мо гу
би ти од ути ца ја на уз др жа ва ње од упо тре -
бе би о ло шког оруж ја, та ко да оно ни је раз -
ра ђе но до кра ја да би ле ги тим но би ло свр -
ста но у си стем оруж ја.

Њи хо ва ствар на вред ност и ефи ка сност
ни су ни ка да по твр ђе ни у ма сов ној при ме -
ни. Мо рал ни и по ли тич ко-прав ни раз ло зи
су од бит ног ути ца ја на мо гу ћу при ме ну
овог оруж ја. Њи хов зна чај је не јед нак за
по је ди не зе мље и дру штве не си сте ме, али
рет ко ко ће же ле ти да окре не про тив се бе
свет ско јав но мње ње, па чак и по тен ци јал -
но при ја тељ ских зе ма ља при ме ном овог
не ча сног оруж ја. Ове чи ње ни це су ве ро -
ват но олак ша ле до но ше ње Kонвенције о
за бра ни би о ло шког оруж ја. 

Вој но-тех нич ки фак то ри ко ји огра ни ча -
ва ју упо тре бу и ефи ка сност би о ло шког
оруж ја су зна чај ни и број ни:

1. За ви сност од ме те о ро ло шких усло ва
2. Од ло же ни а не не по сред ни ефе кат
3. Не по у зда но кон тро ли са ње ефи ка сно -

сти
4. Мо гу ће ре тро ак тив но деј ство
5. Кон тро ла над би о ло шким оруж јем за

раз ли ку од оста лих бор бе них си сте ма зах -
те ва и упли та ње ра зних струч ња ка из ван
вој них струк ту ра

6. Све ово чи ни да је би о ло шки рат не -
до вољ но раз ра ђен вид бор бе них деј ста -
ва.

7. Из во ђе ње опе ра ци је би о ло шким опе -
ра ци ја ма је сло же но, зах те ва по себ ну обу -
ку и по себ не ме ре пре до стро жно сти.

8. Мо гу ћи су не пред ви ди ви ефек ти ко ји
мо гу да умак ну кон тро ли над тим оруж јем.

9. Те шко је од ре ди ти про стор не и вре -
мен ске гра ни це на пад ну тог под руч ја. 

10. При ме на би о ло шког оруж ја пре ма
про це на ма фран цу ских ауто ра мно го је
ве ро ват ни ја у суб вер зив ном ра ту и по ли -
тич ким кри за ма а ма ње ве ро ват на у кла -
сич ном ра ту и еска ла ци ја ма ма њих су ко -
ба.

Раз вој би о ло шког оруж ја
По јам бак те ри о ло шког оруж ја усво јен је

у то ку Пр вог свет ског ра та, а по сле Дру гог

свет ског ра та по јам је про ши рен у по јам
би о ло шко оруж је. Оно је од лу ком ОУН
1947. го ди не свр ста но у оруж ја за ма сов -
на уни шта ва ња, за јед но са ну кле ар ним и
хе миј ским оруж јем. На тим осно ва ма раз -
ви ја се док три на, стра те ги ја, опе ра ти ка и
так ти ка во ђе ња би о ло шког ра та, ди вер зи -
ја и суб вер зив ног де ло ва ња, пред, у то ку и
као од ма зда на кра ју свих ра то ва во ђе них
по сле 1945. го ди не, до да нас. Би о ло шко
оруж је је јед но од нај ве ћих та бу те ма код
нас и у све ту. Гле ди шта о би о ло шком
оруж ју и би о ло шком ра ту су се ме ња ла
раз во јем на у ке, по себ но ми кро би о ло ги је.
Узроч ни ци за ра зних бо ле сти ни су би ли по -
зна ти све до 17. ве ка кад је от кри вен ми -
кро скоп. По ја ве епи де ми ја су се та да ту -
ма чи ле као бо жи ја ка зна. Од тог вре ме на
па до кра ја Пр вог свет ског ра та, чо ве чан -
ство на па ће но епи де ми ја ма и пан де ми ја -
ма опа ких за ра зних бо ле сти, сма тра ло је
при ме ну би о ло шког оруж ја нај ве ћим зло -
чи ном. Из ме ђу два свет ска ра та то се
оруж је сма тра ло не ча сним, под му клим и
не вој нич ким. По сле Дру гог свет ског ра та,
раз во јем број них на уч них ди сци пли на и
тех но ло ги је, мо ле ку лар не би о ло ги је, ми -
кро би о ло ги је, ге не ти ке, би о ин же ње рин га,
ство ре ни су усло ви за раз вој но вих би о ло -
шких оруж ја чи ја при ме на би мо гла има ти
не са гле ди ве по сле ди це по чо ве чан ство. 

Пр ва успе шна ди вер зи ја жи вим кли ца -
ма од стра не не мач ке аген ту ре у САД
1914. го ди не, по кре ну ла је као за ма јац,
мно ге зе мље да се при хва те овог опа сног
по сла, про из вод ње би о ло шког оруж ја. По -
сто је број не слу жбе не и по у зда не, ма да у
це ли ни не по твр ђе не ин фор ма ци је да су
Ја пан, Не мач ка, Ве ли ка Бри та ни ја, Ка на -
да, Фран цу ска, Со вјет ски Са вез и САД
пред Дру ги свет ски рат за по че ле и у то ку
ра та ра ди ле на про из вод њи и екс пе ри мен -
ти са њу би о ло шким оруж јем. Већ 30-тих го -
ди на 20. ве ка у овим зе мља ма фор ми ра -
не су моћ не би о ло шке ла бо ра то ри је за ис -
пи ти ва ње, ве штач ко га је ње и раз мно жа ва -
ње број них вр ста па то ге них кли ца. Сва
епо хал на от кри ћа то га до ба су зло у по тре -
бље на у функ ци ји ства ра ња оруж ја за ма -
сов на уни ште ња љу ди и оста лог жи вог
све та као и ма те ри јал них до ба ра. 
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ИСТРАЖИВАЊА

Ма да је упо тр ба би о ло шког оруж ја за бра ње на не ке зе мље 
др же ве ли ке сто ко ве тих уби ца



У
пре пу ној Све ча ној са ли До ма ВС
15. но вем бра пред ста вље не су
књи ге Дра га на М. Жи ва ље ви ћа и

ко а у то ра Уро ша Д. Жи ва ље ви ћа „Ла -
за ре ва клет” и ,,Днев ник – 11 не де ља
пре да то ра”. Пр ва и дру га књи га ,,Ла -
за ре ва клет” пи са не су у фор ми ро ма -
на и опи су ју ак тив но сти на Ко со ву и
Ме то хи ји то ком 1998. и 1999. го ди не,
по себ но хе рој ске по ду хва те Вој ске
Ср би је и по ли ци је у бор би про тив те -
ро ри ста. На ста ле су с на ме ром да се
ис так не зна чај и хра брост свих ко ји су
се бо ри ли на стра ни исти не и прав де,
а мно ги и по ло жи ли жи во те у од бра ни
отаџ би не.

Дру га књи га ,,Днев ник – 11 не де ља
пре да то ра” пред ста вља исто ри о граф -
ски при каз ме ђу на род них и дру штве -
них окол но сти, од лу ка и раз ло га за от -
по чи ња ње бом бар до ва ња СРЈ. Јед на
од глав них те ма су по сле ди це ху ма ни -
тар не ка та стро фе иза зва не бом бар -
до ва њем хе миј ских и ин ду стриј ских
по стро је ња упо тре бом оси ро ма ше ног
ура ни ју ма и пи ра ле на, ка сет них бом -
би и про јек ти ла.

О књи зи су на про мо ци ји го во ри ли
проф. др Дра ган Ра де но вић, др Ја -
дран ка Ми ло ше вић и аутор Дра ган М.
Жи ва ље вић. Про фе сор др Дра ган Ра -
де но вић под се тио је у свом обра ћа њу
да је До сто јев ски у не за вр ше ном ро -
ма ну „Жи вот јед ног ве ли ког гре шни ка“
пи сао о ко шма ри ма кроз ко је је про ла -
зио у пе ри о ду „док се ствар ност не да -
ћа ма по и гра ва ла са њим“. Глав но жи -
вот но пи та ње, ко је га је оп се да ло, би -
ло је да ли има Бо га.

,,Под бом ба ма НА ТО-а 1999. го ди не,
у то ку 78 ду гих да на и но ћи, Ср би ни -
су ски да ли по глед са не ба, све док ни -
су по гле да ли да ле ко из над ави о на,
ко ји су се ја ли смрт. Та мо су про на шли
од го вор на пи та ње ко је је по ста вио ве -
ли ки До сто јев ски“ ис та као је проф. др
Ра де но вић. Про фе сор Ра де но вић је
та ко ђе ука зао на из у зет не за слу ге бо -
ра ца ко ји су сво је жи во те по ло жи ли за
отаџ би ну, а пред ста вље не књи ге опи -
сао као мо за ик до га ђа ја у ко ји ма је дух
рат ни ка пре то чен у књи жев но де ло.

На ре чи да си ла Бо га не мо ли, чи је
зна че ње је осе тио сва ки Ср бин 1999.
го ди не, под се ти ла је Ја дран ка Ми ло -
ше вић, док тор фи ло ло шких на у ка, ре -
цен зент књи ге ,,Днев ник – 11 не де ља
пре да то ра”. Чи та ју ћи ова де ла, још
јед ном се пу ту је кроз вре ме, ожи вља -
ва бли ска и да ле ка про шлост, али се
и по том ци ма оста вља у ама нет да се
од у пру за бо ра ву и да на ста ве пу тем
ко јим су њи хо ви пре ци хо ди ли. За то је
овај днев ник све до чан ство о вре ме ну,
исто риј ски по да так, пе чат срп ског
стра да ња. Ово је веч на бор ба до бра
и зла, до ми на ци ја си ле и жр тва не мо -
ћи, ово је зло чин про шли и бу ду ћи.

Св3едо чан ство о вре ме ну ка да је јед -
на охо ла зе мља по ко ри ла сла би ју, ка -
да се фор ми рао ве штач ки суд од ква -
зи струч ња ка, ка да су пре су де, уме сто
чи ње ни ца ма – ме ри ле до ла ри ма, на -
пи са ла  је у ре цен зи ји књи ге др Ми ло -
ше вић.

Го во ре ћи о књи га ма, аутор Дра ган
М. Жи ва ље вић, на гла сио је да су оне
све до чан ство јед ног из у зет но те шког
вре ме на у срп ској исто ри ји.

,,Зе мље ко је су нас на па ле, на на -
шој те ри то ри ји, би ле су 228 пу та ве ће
од Ср би је, има ле су 67 пу та број ни је
ста нов ни штво, еко ном ски по тен ци јал
је пре ма ши вао ју го сло вен ски 679 пу -
та, би ле су 37 пу та вој но тех нич ки моћ -
ни је. Био је то, још од на па да Пер си ја -
на ца на Хе ла ду, ве ро ват но нај не рав -
но прав ни ји ору жа ни на пад ика да ви -
ђен у исто ри ји.

На ме ра НА ТО-а је би ла очи глед на:
на не ти што ви ше људ ских жи во та,
иза зва ти ра зор ну ма те ри јал ну ште ту,
из ли ва њем отров них хе миј ских ма те -
ри ја на ру ши ти еко си стем, пре ки ну ти
ко му ни ка ци је и огра ни чи ти кре та ње,
од се ћи по кра ји не од ма тич не зе мље
ру ше њем мо сто ва, спре чи ти снаб де -
ва ње, бло ки ра ти рад свих ко му нал них
и ин фра струк тур них слу жби и иза зва -
ти ма сов но не за до вољ ство, без на ђе,
де ста би ли зо ва ти ве ру у бу дућ ност,
иза зва ти страх и ре волт и са мим тим
и уну тра шњу по бу ну и на пу шта ње зе -
мље... То је већ у не ким зе мља ма ко је
је тре ба ло од стре ли ти и по ро би ти“,
на пи сао је у ,,Днев ни ку“ Дра ган Жи ва -
но вић.

Од лом ке из књи га на дах ну то је ка -
зи вао драм ски умет ник Ле по мир Ив -
ко вић.
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КУЛТУРА

Представљање књига пуковника 
у пензији Драгана Живаљевића 

О ВРЕМЕНУ ЗЛА 
И ЗЛОЧИНА 
О књи зи су на про мо ци ји го во ри ли проф. 
др Дра ган Ра де но вић, др Ја дран ка Ми ло ше вић и аутор 

Учесници промоције

Велика сала Дома ВС била је испуњена готово до последњег места



У
се лу По то чић, не да ле ко од Про ку пља,
31. ок то бра одр жа на је све ча ност по -
во дом дво го ди шњи це од от кри ва ња и

осве ште ња Спо мен-че сме и Спо ме ни ка
ме шта ни ма ко ји су по ло жи ли жи вот на ол -
тар отаџ би не у ра то ви ма од 1912. до 1999.
го ди не. Све ча но сти су при су ство ва ли
члан Пред сед ни штва СУБ НОР-а Ср би је
Ан ђел ко Ми ли ће вић, за ме ник Гра до на чел -
ни ка Про ку пља Ми ро слав Ан то вић, ге не -
рал-ма јор у пен зи ји Мир ко Стар че вић, у
вре ме агре си је НА ТО-а на СРЈ по моћ ник
ко ман дан та Тре ће ар ми је ВЈ за мо рал и
ин фор ми са ње, ге не рал-ма јор Сто јан Мар -
ко вић, не ка да шњи ко ман дант Ни шког кор -
пу са, пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве,
ме шта ни МЗ По то чић и дру ги го сти.

По сле по ла га ња ве на ца на спо ме ник од
цр ве ног мер ме ра на ко ји су укле са на име -
на гра ђа на По то чи ћа, њих 119 и ми ну та ћу -
та ња за све по ги ну ле у ра то ви ма у 20. ве -
ку, кти тор Ра то мир Ти мо ти је вић Тим уру -
чио је по себ на при зна ња. Пла ке та за до -
при нос афир ма ци ји Спо мен-че сме по све -
ће не уче сни ци ма у ра то ви ма од 1912. до
1999. го ди не се ћа ња на хе рој ску бор бу на -
шег на ро да за сло бо ду и очу ва ње сло бо -
де до де ље на је ко ман дан ту Коп не не вој -
ске ВС ге не рал-пот пу ков ни ку Ми ло са ву
Си мо ви ћу, пред сед ни ку СУБ НОР-а Ср би је
ге не рал-ма јо ру у пен зи ји Ви до са ву Ко ва -
че ви ћу, глав ном и од го вор ном уред ни ку
,,Вој ног ве те ра на“ пу ков ни ку у пен зи ји Зво -

ни ми ру Пе ши ћу, гра до на чел ни ку Про ку -
пља Ми ла ну Аран ђе ло ви ћу, ко ман дан ту
Про ку пач ког гар ни зо на ВС пот пу ков ни ку
Бор ку Бућ ко ви ћу, про то је ре ју Мла де ну Си -

ми ћу и ва ја ру Че до ми ру Ри сти ћу, ауто ру
спо мен-ком пле са у По то чи ћу.

У име до ма ћи на, МЗ По то чић, при сут ни -
ма се обра тио пот пред сед ник МЗ и члан
Град ског ве ћа Про ку пља Ан дри ја Ми кић.

,,Оку пи ли смо се око ове че сме да би -
смо до ча ра ли жуд њу за сло бо дом ме шта -
на По то чи ћа и овог кра ја. Во да ко ја те че
без пре стан ка сим бо ли зу је не пре су шни
из вор ро до љу бља и бор бу на ро да за сло -
бо ду овог кра ја и це ле Ср би је. Овај ком -
плекс за слу га је свих вас ме шта на, али
пре све га Ра то ми ра Ти мо ти је ви ћа ко ји је
одав но оти шао из овог кра ја и че сто по ма -
же сво је ме шта не. Укле са на име на део су
се ћа ња на хе ро је, на ше прет ке, ко ји су
бра ни ли зе мљу.“, ре као је из ме ђу оста лог
Ми кић.

Го во ре ћи о спо мен-ком плек су Ра то мир
Ти мо ти је вић је под се тио да је пре ове гра -
ђе ви не имао на ме ру да по диг не цр кву, али
да је због имо вин ско-прав не за вр зла ме то
би ла не мо гу ћа ми си ја. Та ко ђе је под ву као
да ће осим 119 укле са них име на ме шта на
би ти до да то још че ти ри, јер је у на кнад ним
ис тра жи ва њи ма утвр ђе но да су ис пу ште -
на при ли ком са чи ња ва ња спи ска по стра -
да лих.

Пла ке ту до де ље ну пред сед ни ку СУБ -
НОР-а Ср би је Ви до са ву Ко ва че ви ћу при -
мио је члан Пред сед ни штва те ор га ни за -
ци је и ко ор ди на тор за ју го и сток Ср би је и
Ни шки округ Ан ђел ко Ми ли ће вић. Пре но -
се ћи по здра ве ге не ра ла Ко ва че ви ћа, он је
ре као да су рет ки љу ди, пра ви до ма ћи ни,
ко ји по пут Ти мо ти је ви ћа на ста вља ју кул -
ту ру се ћа ња. 

,,СУБ НОР Ср би је сто ји на три но ге, об у -
хва та ју ћи бал кан ске ра то ве, Пр ви и Дру ги
свет ски рат и оне во ђе не де ве де се тих го -
ди на. На шим хе ро ји ма, на шим Оби ли ћи -
ма, не ка је веч на сла ва! Ово је је ди ни при -
мер, и не ка бу де та квих мно го, да ни ко ме
не сме та и зве зда пе то кра ка и крст и сим -
бол кра ље ви не... Ов де укле са на име на су
на ши љу ди ко ји су да ли не што нај све ти је
– свој жи вот за Ср би ју, ре као је Ми ли ће -
вић.

Зво ни мир Пе шић је ре као да ће исто ри -
ја да трај но упи ше име до бро тво ра Ра то -
ми ра Ти мо ти је ви ћа и да би би ло до бро да
је та квих ви ше. На све тим ме сти ма на ше
исто ри је бу ду ће ге не ра ци је мла дих на ра -
шта ја на па ја ће се све тлим тра ди ци ја ма
на шег на ро да. 

Сви они ко ји су да ли сво је жи во те у ми -
ну лим ра то ви ма, ка ко је под ву као за ме ник
гра до на чел ни ка Про ку пља Ми ро слав Ан -
то вић, ове ко ве че ни су на овом ме сту. ,,То
ме сто пред ста вља на ше са би ра ње по ре -
кла и иде ја у част срп ских ју на ка и сло бо -
да ра. Ово је се ћа ње на све оне ко ји су сво -
је жи во те угра ди ли у те ме ље срп ске др -
жав но сти. По себ ну за хвал ност ду гу је мо
до на то ру и кти то ру овог спо ме ни ка Ра то -
ми ру Ти мо ти је ви ћу Ти му“, ка зао је Ан то -
вић. 

У кул тур но-за бав ном де лу про гра ма
уче ство ва ли су мла ди хар мо ни каш Стра -
хи ња Стој ко вић и драм ски и му зич ки умет -
ник Ср ђан Син ђа Жив ко вић. Про грам је
во ди ла Ива на Ђур ко вић.

З. П.
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СА СВИХ СТРАНА

Свечаност на југу Србије

СВЕТИОНИК
СЛОБОДАРСТВА

После полагања венаца на споменик од црвеног мермера на који
су уклесана имена грађана Поточића, њих 119 и минута ћутања за
све погинуле у ратовима у 20. веку, ктитор Ратомир Тимотијевић

Тим уручио је посебна признања, плакете за допринос афирмацији
Спомен-чесме посвећене учесницима у ратовима од 1912. до

1999. године, сећања на херојску борбу нашег народа за слободу 

Спо мен-че сма у По то чи ћу украс је кра ја

Кти тор Ра то мир Ти мо ти је вић



Ј
у ла ме се ца ове го ди не на вр ши ло се
пе де сет го ди на од за вр шет ка шко ло ва -
ња пи то ма ца 17. кла се Тех нич ке ака -

де ми је Ви со ке тех нич ке шко ле Коп не не
вој ске JНA. ,,Злат ни ју би леј“ обе ле жен је
15. ок то бра ге не ра циј ским су сре том, де ве -
тим по ре ду при пад ни ка ове ге не ра ци је
офи ци ра Тех нич ке слу жбе КоВ, шко ло ва -
не у За гре бу од 1969. до 1972. го ди не. 

Дав не 1969. го ди не у За гре бу је по че ло
шко ло ва ње ове, 17. кла се бу ду ћих офи ци -
ра Тех нич ке слу жбе нај мно го људ ни јег ви -
да Ору жа них сна га Ју го сла ви је. Њих 136,
ода бра них у кон ку рен ци ји ви ше сто ти на
кан ди да та из свих де ло ва, ре пу бли ка и по -
кра ји на, та да шње СФРЈ, од ва жно је кре -
ну ло у бес по штед ну бор бу са ис пи ти ма,
са вла да ва њем вој нич ких ве шти на и сти -
ца њем зна ња, ка ко струч них та ко и оних
нео п ход ним бу ду ћим офи ци ри ма - за ни -
ма њу од го вор ном, те шком и на да све ча -
сном, да успе шно стиг не до ци ља и оства -
ре ња сво јих мла да лач ких сно ва - пр вих
офи цир ских зве зди ца!

Но, пут до њих ни је био ни ма ло ла ган,
већ на про тив, по сут тр њем - број ним пре -
пре ка ма, пр вим не у спе си ма, ди ле ма ма,
раз о ча ре њи ма... Са мо они нај у пор ни ји,
нај вред ни ји, нај и страј ни ји су, уз не се бич ну
по моћ и по др шку сво јих ста ре ши на и про -
фе со ра и на став ни ка, пре бро ди ли све те -
шко ће и кон цем ју ла 1972. го ди не се на -
шли у све ча ном стро ју нај мла ђих тех нич -
ких пот по руч ни ка. Оза ре на ли ца и с не -
скри ве ним по но сом су упи ја ли и пам ти ли
ре чи зва нич ни ка ко ји су им са оп шти ли са -
др жај Ука за Вр хов ног ко ман дан та Ору жа -
них сна га Ју го сла ви је ... Све ча но сти про -
из во ђе ња но во ста са лих ге не ра ци ја у офи -
ци ре на ше Ар ми је, па та ко и њи хо ва, би ле
су скром ни је од да на шњих, али њи ма јед -
на ко не за бо рав не и не по но вљи ве, све ча -
но сти ко је се де ша ва ју јед ном у жи во ту!
Ва ља ис та ћи и по да так да су се у том пот -
по руч нич ком стро ју на шло њих пе де сет че -
тво ри ца. Њи ма се, у сеп тем бру 1972, при -

дру жи ло још де се то ро. Реч ју, све га 64 њих,
или 47 од сто од упи са них, успе шно је
окон ча ло шко ло ва ње и сте кло струч но
зва ње ин же ње ра од ре ђе не спе ци јал но сти
- елек тро тех ни ке, ма шин ства или хе миј -
ско-тех но ло шког.

По шта пре ми ну лим
Огро ман уло же ни труд и на по ри то ком

ак тив не вој не слу жбе, на жа лост, оста ви ли
су тра га и узе ли свој да нак. Не ки су због
бо ле сти мо ра ли на пу сти ти строј, не ки су
се пре се ли ли у веч ност... Они ма, ко ји су,
ма хом у чи ну пу ков ни ка ТСл, до че ка ли за -
слу же не пен зи је, пре о ста ло је да се с пи -
је те том сје ћа ју њих, чу ва ју успо ме не и
одр жа ва ју кон так те с њи хо вим по ро ди ца -
ма. Број ка 19, и без до дат ног ко мен та ра,
ука зу је на то ко ли ко њих ни је до би ло при -
ли ку да обе ле жи ,,злат ни ју би леј“ сво је ге -
не ра ци је.

Као што већ спо ме ну смо ве ли ки ју би леј
при пад ни ка 17. кла се ТА ВТШ КоВ ЈНА
уве ли ча ли су и упот пу ни ли и при пад ни ци
Вој не ака де ми је. У окви ру офи ци јел ног де -
ла су сре та, на бе о град ској Ба њи ци, до ма -
ћи ни су сла вље ни ци ма, на кон ср дач ног и
то плог до че ка, пре зен то ва ли ,,лич ну кар -
ту“ ове ви со ко школ ске обра зов не и на уч -
но-ис тра жи вач ке уста но ве, део ма те ри јал -
не ба зе на ме ње не оспо со бља ва њу ка дет -
ки ња и ка де та за бу ду ће про фе си о нал не
офи ци ре Вој ске Ср би је свих ро до ва и слу -
жби, као и не дав но оформ ље ну Спо мен-
со бу ове углед не и ре но ми ра не ин сти ту -
ци је, ко ја је у мар ту ове го ди не обе ле жи ла
172-го ди шњи цу осни ва ња Ар ти ље риј ске
шко ле Кне же ви не Ср би је, пре те че да на -
шње Ака де ми је. У уло га ма до ма ћи на, ко је
су од ра ди ли са искре ним и истин ским за -
до вољ ством, на шли су се пу ков ни ци ре -
дов ни про фе сор др Сре тен Пе рић, на чел -
ник Од се ка за мо тор на во зи ла Ка те дре
вој но ма шин ског ин же њер ства Де парт ма -
на тех нич ко-тех но ло шких и при род но-ма -
те ма тич ких на у ка и до цент др Сло бо дан

Ђу кић, на чел ник Ка те дре дру штве них на у -
ка Де парт ма на дру штве но-ху ма ни стич ких
на у ка, ор га ни за циј ских цје ли на Де ка на та
ВА. Сво јим ело квент ним из ла га њи ма и од -
го во ри ма на пи та ња сво јих ста ри јих ко ле -
га - ве те ра на, ко ји су за га зи ли у осму де -
це ни ју жи вот ног пу та, за слу жи ли су њи хо -
ва при зна ња и за хвал ност.

У на став ку су сре та уче сни ци ма се, по -
сле ода ва ња по ште пре ми ну лим кла си ћи -
ма, ста ре ши на ма кла се и на став ни ци ма,
при год ним ре чи ма обра тио пр ви у ран гу
17. кла се ТА ВТШ, ван ред ни про фе сор но -
во сад ског Тех нич ког фа кул те та, по ча сни
про фе сор но во зе ланд ског Уни вер зи те та у
Оклан ду, ак тив ни уче ник осни ва ња Кон зу -
ла та Ре пу бли ке Ср би је у Но вом Зе лан ду и
пр ви по ча сни кон зул на ше зе мље у тој да -
ле кој острв ској зе мљи др Сте ван Бер бер.

Офи цир свог на ро да
- Би ла је част за вр ши ти Вој ну ака де ми ју

и по ста ти офи цир свог на ро да. Био је иза -
зов да се те жи ве ли ком, ура ди још ви ше,
да се до сег не мо гу ће и оства ри са ња но!
По но сим се, а ве ру јем и сви ви, да сам, да
смо, би ли при пад ни ци 17-е кла се, да сам
део вас, што смо сви део јед не ге не ра ци је
ко ја је зна ла че му те жи и има ла сна ге да
ту те жњу и оства ри у кон ку рен ци ји спо соб -
них љу ди по ни клих из не да ра здра вог на -
ро да. Зна ње, ко је смо стр пљи во бру си ли
и љу бо мор но чу ва ли, отво ри ло нам је вра -
та успе ха и вра та све та, омо гу ћи ло да жи -
ви мо и пре жи ви мо, за кљу чио је сво је, емо -
ци ја ма ис пу ње но из ла га ње.

Про чи та на је и по ру ка кла си ћа Бра ни -
сла ва Об ра до ви ћа, је ди ног у ге не ра ци ји
ко ји је до се гао нај ви ши чин - ге не рал-пот -
пу ков ни ка, ко ју је при пре мио дру го ви ма за
овај су срет, али га је из не над ни и нео че ки -
ва ни од ла зак на пут без по врат ка - у веч -
ност, спри је чио да то и сам ура ди.

Уче сни ци ма ску па, ор га ни зо ва ног по сле
без ма ло 19.000 да на од њи хо вог до ла ска
на шко ло ва ње у за гре бач ку Ака де ми ју,
уру чен је и при го дан су ве нир - уни кат на
шо ља са ам бле мом Тех нич ке вој не ака де -
ми је (ТВА) и при год ном по све том, ко ји ће
их трај но под сје ћа ти на не за бо рав не да не
мла до сти, сту ди је и при пре му за про фе -
си о нал ну ка ри је ру, дру гар ство и при ја тељ -
ство ко је тра је и дан-да нас.

Ге не ра циј ски је скуп на ста вљен це ло -
днев ним дру же њем у ре сто ра ну ВУ ,,Де -
ди ње“, а за кљу чен до го во ром да се на ред -
ни су сре ти ор га ни зу ју че шће, а не са мо по -
во дом ју би лар них го ди шњи ца. Пр ви, у том
ни зу ко ји пред сто ји, је за ка зан за 17. ја ну -
ар 2023. го ди не.               Јо сип И. Но вак
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Сусрет припадника 17. класе ТА ВТШ КоВ ЈНА

У СТРОЈУ 
ПОСЛЕ ПОЛА ВЕКА

Њих 64, или 47 одсто од уписаних, успешно је окончало
школовање и стекло стручно звање инжењера одређене

специјалности - електротехнике, машинства 
или хемијско-технолошког

За јед нич ка фо то гра фи ја под се ћа ће их на дру же ње



О
д 1966. го ди не, ши ром све та се осмог
сеп тем бра обе ле жа ва Ме ђу на род ни
дан пи сме но сти (In ter na ti o nal Li te racy

Day). Ову ини ци ја ти ву по кре ну ла је Ор га -
ни за ци ја УН за обра зо ва ње, на у ку и кул ту -
ру (UNE SKO) на ми ни стар ској кон фе рен -
ци ји у Те хе ра ну 1965. го ди не с ци љем да
ме ђу на род ну за јед ни цу под се ти на ста ње
пи сме но сти и обра зо ва ња од ра слих на
гло бал ном ни воу.

Иако се еле мен тар на пи сме ност чо ве -
чан ства ве зу је за вин чан ско пи смо (sr bi ca),
ода кле по ти че нај ве ћи број зна ко ва у свим
по зна тим пи сми ма, још увек се зва нич но
сма тра да она во ди по ре кло од су мер ске
ци ви ли за ци је и ње ног кли на стог пи сма,
за бе ле же ног на ве ли ком бро ју гли не них
та бли ца. Иако је пи сме ност ста ра око
шест ми ле ни ју ма, и дан-да нас, ско ро јед -
на пе ти на чо ве чан ства ни је у ста њу да
оства ри основ ну ме ђу људ ску ко му ни ка ци -
ју пи сме ним пу тем. Нај ви ше не пи сме них
има у Ази ји и Афри ци, а нај ни жа сто па пи -
сме но сти је у Ма ли ју (око 23%), што зна чи
да је ви ше од три че твр ти не ста нов ни штва
те зе мље пот пу но не пи сме но. Пре ма по -
да ци ма UNE SKO-а у све ту има око 774 ми -
ли о на не пи сме них од ра слих осо ба, ве ћи -
ном же на. По ред то га, 140 ми ли о на де це,
школ ског уз ра ста, не ма мо гућ ност ре дов -
ног шко ло ва ња, што је у до ба ин фор ма ци -
о них тех но ло ги ја не при хва тљи во.

Под пој мом пи сме но сти, тра ди ци о нал -
но се сма тра спо соб ност чи та ња, пи са ња
и ра чу на ња. Зна че ње са вре ме ног тер ми -
на пи сме но сти је про ши ре но и об у хва та
функ ци о нал ну пи сме ност по је дин ца - спо -
соб ност упо тре бе је зи ка, бро је ва, сли ка,
ра чу на ра и дру гих основ них сред ста ва за
раз у ме ва ње, ко му ни ка ци ју, сти ца ње ко ри -
сног зна ња и упо тре бу до ми нант них си сте -
ма да те кул ту ре. Кон цепт пи сме но сти у зе -
мља ма ОЕCD-а (Ор га ни за ци ја за еко ном -
ску са рад њу и раз вој) је до ста ши рок и об -
у хва та ве шти не за при ступ зна њу по мо ћу
тех но ло ги је и спо соб но сти раз у ме ва ња
сло же ног кон тек ста. Осо ба ко ја пу ту је и
бо ра ви у ино стран ству, а ни је у ста њу да

чи та или пи ше на је зи ку зе мље до ма ћи на,
сма тра се не пи сме ном.

Пи сме ност је људ ско пра во ко је је им -
пли цит но са др жа но у пра ву на обра зо ва -
ње. Оно је пре по зна то као пра во у ни зу ме -
ђу на род них кон вен ци ја и укљу че но у тек -
сто ве нај ва жни јих ме ђу на род них де кла ра -
ци ја. Уни вер зал ном де кла ра ци јом о људ -
ским пра ви ма из 1948. го ди не при зна то је
пра во на обра зо ва ње а ти ме и пра во на
пи сме ност. Ме ђу тим, две де кла ра ци је су
оти шле још  да ље, па је та ко у Де кла ра ци -
ји из Пер се по ли са (1975) ре че но: ,,Пи сме -
ност ни је са ма се би свр ха, она је те мељ но
људ ско пра во“. Хам бур шка де кла ра ци ја
(1997) на гла ша ва ка ко је пи сме ност, ко ја у
ши рем сми слу об у хва та зна ња и ве шти не
ко је су по треб не сви ма у све ту бр зих про -
ме на, основ но људ ско пра во. Пи сме ност
је, да кле, пре по зна та не са мо као пра во по
се би, не го и као ме ха ни зам за оства ри ва -
ње људ ских пра ва.

У Ср би ји има око 850.000 ста нов ни ка
(око 14% по пу ла ци је) без за вр ше не осмо -
го ди шње шко ле, а око 165.000 ста нов ни ка
је пот пу но не пи сме но, што зна чи да је ви -
ше од ми ли он гра ђа на Ср би је функ ци о -
нал но не пи сме но! Ка да је у пи та њу ин -
фор ма тич ка пи сме ност, си ту а ци ја је још
не по вољ ни ја - пре ко 50% ста нов ни ка Ср -
би је не по се ду је ову вр сту пи сме но сти. Ис -
тра жи ва ње про јек та PI SA (нај ви ше ме ђу -
на род но те сти ра ње уче ни ка у обла сти об-
ра зо ва ња) по ка за ло је да уче ни ци у Ср би -
ји по сти жу ре зул та те ис под про се ка. Ђа ци
не по зна ју до вољ но гра ма ти ку и пра во пис
и има ју си ро ма шан лек сич ки фонд. Ме ђу
мла ди ма је из ра же на упо тре ба стра них
ре чи, по себ но ан гли ци за ма. То је по сле ди -
ца не до вољ ног „дру же ња“ са књи гом и не -
кри тич ко ко ри шће ње ин тер не та, али и
мањ ка во сти школ ских про гра ма са не до -
вољ ним бро јем ча со ва ма тер њег је зи ка.
Са ви со ким обра зо ва њем у Ср би ји је не -
што ви ше од 650.000 ста нов ни штва или
око 10,5%. 

Здрав ко Зељ ко вић

24Војни ветеран НОВЕМБАР  2022.

СА СВИХ СТРАНА

Радивоје 
Здравковић 
(1938-2022)

ВРЛИНE ГА 
ИСТИЦАЛЕ

П
је сник ка же: „Кад умре чо вјек
зе мља по ста је те жа и ду бља
за јед ну ра ну, цр ња за јед ну ја -

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Драган Петрушић
(1953 – 2022)

ДУБОКИ 
ТРАГОВИ

Д
а ср це у стре сној и ис цр пљу -
ју ћој про фе си ји ка кво је но -
ви нар ство нај ви ше стра да,

до каз је и жи вот Дра га на Пе тру -
ши ћа. Са мо не ко ли ко да на пре
коб ног тре нут ка, ис по љио је жи -
ву дру штве ну ак тив ност. Био је

Језик наш насушни

МЕЂУНАРОДНИ ДАН 
ПИСМЕНОСТИ
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му и је дан за кљу чан ков чег“...
„Кад умре чо вјек сви јет би мо -
рао ста ти и за дрх та ти те жи ном
ту ге, ду би ном бо ла...“

Опро сти ли смо се од јед ног
од нај у глед ни јих чла но ва, на -
шег дру га, при ја те ља, оца, све -
кра, ђе да и стри ца Ра ди во ја
Здрав ко ви ћа, ко га смо сви од
ми ло ште зва ли Здра ле.

Ра ди во је је ро ђен 23. 2.
1938. го ди не у Го ле мом Се лу, у
оп шти ни Вра ње. Основ но
обра зо ва ње је сте као у свом
род ном мје сту и Па ра ћи ну, а
сред њу еко ном ску је за вр шио
у та да шњем Ти то гра ду. За вр -
шио је под о фи цир ску шко лу у
За дру и по ли тич ку шко лу ЈНА
у Бе о гра ду и мно го број не кур -
се ве уса вр ша ва ња: ве зе у За -
гре бу, то по граф ски у Риб ни ци
(СИ), ко ман ди ра ко манд них
во до ва, ко ман дан та ди ви зи о на
и на чел ни ка ар ти ље ри је у За -
дру и ко ман ди ра ба те ри ја у Са -
ра је ву. Су ро ви жи вот ни по че ци
ни је су га обес хра бри ли већ
оја ча ли и од ње га ство ри ли ве -
о ма од ва жног, хра брог и упор -
ног чо вје ка.

Успје шно је оба вљао мно ге
под о фи цир ске и офи цир ске
ду жно сти у он да шњој ЈНА и из -

ра стао у вр сног при пад ни ка ко -
јег су кра си ле нај бо ље мо рал -
не, струч не и ка рак тер не осо -
би не чо вје ка и офи ци ра. У то -
ку вој нич ке слу жбе оба вљао је
ду жно сти од ко ман ди ра то пов -
ског одје ље ња, пре ко ко ман -
дан та ка сар не и гар ни зо на Да -
ни лов град, на чел ни ка ар ти ље -
ри је 5. про ле тер ске бри га де до
ко ман дан та 176. про ти во клоп -
ног пу ка. У слу жби је на пре до -
вао од де се та ра и вод ни ка
(1956. и 1957) до пот пу ков ни -
ка. 1983. и пу ков ни ка 1999. го -
ди не. Че сто је знао да ка же
„ме ни је вој ска да ла све, а ја
сам њој све што сам мо гао и
био сам спре ман да дам и свој
жи вот“. За то је био и до бро во -
љац у ра то ви ма 1991/92 и
1999.го ди не.

Оба вљао је и ве ли ки број
дру гих ду жно сти: од се кре та ра
основ не ор га ни за ци је СКЈ у ба -
те ри ји и ди ви зи о ну, пред сјед -
ни ка ко ми те та у 5. пр бр; од бор -
ни ка Скуп шти не оп шти не Да -
ни лов град, се кре та ра и пред -
сјед ни ка СК По кре та за Ју го -
сла ви ју за ЦГ; био је и де ле гат
на 7. кон гре су ЦК ЦГ, Де ле гат
је на кон фе рен ци ја ма СУБ -
НОР-а у Бе о гра ду (2015.), Ба -

ња Лу ци (2016.) и Под го ри ци
(2017.) и пот пред сјед ник ОБ -
НОР-а Цр не Го ре. Ба вио се и
но ви нар ством: био је до пи сник
ли сто ва ,,Вој ни ве те ран“,
,,Пен зи о нер“, ,,Дан“ и ,,Гла сник
пен зи о не ра ЦГ“. Као члан књи -
жев ног дру штва „Гор ска ви ла“
об ја вио је ве ли ки број са ста ва.

Био је 28 го ди на се кре тар
УВП Цр не Го ре, је дан од осни -
ва ча удру же ња и де ле гат на
свим ме ђу на род ним кон фе -
рен ци ја ма кон фе де ра ци је
ИЦО (у Бе о гра ду, Аста ни, Па -
ри зу, Бра ти сла ви и Со фи ји).
Оста вио је ду бок и пре по зна -
тљив траг у удру же њу. Као
спор ти ста на кро се ви ма ЈНА
осво јио је 10 ме да ља, а као
члан СРД „Вој ни ве те ра ни“ 45
ме да ља и 5 пе ха ра. Био је при -
мјер мно ги ма о че му свје до че
мно го број на при зна ња: 7 ор де -
на (за вој не за слу ге са сре бр -
ним ма че ви ма, на род не ар ми -
је са зл. зве здом, на род. ар ми -
је са сре бр. зве здом, за вој не
за слу ге са злат. ма че ви ма,
брат ства и је дин ства са сре бр.
ви јен цем, ра да са зл. ви јен цем
и офиц. ча сти РФ), 10 ме да ља,
5 по ве ља, 11 при зна ња, 3 пла -
ке те и 7 за хвал ни ца. 

Уче ство вао је у број ним ху -
ма ни тар ним ак ци ја ма и пру жа -
њу по мо ћи уне сре ће ни ма и
угро же ни ма. Ни је про шла ни
јед на ак ци ја, а да у њој Здра ле
ни је уче ство вао. Са по себ ним
ува жа ва њем је во дио бри гу о
ста рим и бо ле сним чла но ви ма
удру же ња. За па же на је и ње го -
ва уло га и рад у згра ди, са ком -
ши ја ма, гдје је био ве о ма ци је -
њен и по што ван.

Пен зи о ни сан је 1990.го ди не
са 42 го ди не рад ног ста жа.

За ни мљи во је да је ве ћи дио
вој нич ке ка ри је ре оства рио у
Да ни лов гра ду, гра ду у ко јем је
сте као ве ли ки број при ја те ља
и гдје је био ви со ко ци је њен и
по што ван. Ту је упо знао љу бав
свог жи во та, су пру гу Бо жи дар -
ку, ко ја му је по да ри ла си на и
ћер ку и од ње го ва ли их и вас -
пи та ли у успје шне љу де. 

По но сни смо на све што је
Здрав ко вић учи нио за чла но ве
и Удру же ње вој них пен зи о не ра
Цр не Го ре. Сје ћа ће мо се ње го -
вог пле ме ни тог ли ка и чу ва ти
од за бо ра ва. 

Не ка му је вјеч на сла ва и
хва ла.

Жељ ко Ђ. Ву кић

на не ко ли ко до га ђа ја, а они
ко ји су та мо та ко ђе би ли, ни су
мо гли да по ве ру ју да му се на -
пре чац уга сио жи вот.

Жи вот не Дра га но ве ста зе
ни су ни нај ма ње би ле ла ке.
Ро ђен је 18. ју на 1953. го ди не
у Бе о гра ду. Пр ве го ди не жи во -
та про вео је на гра ни ци пре ма
Ма ђар ској. Ње гов отац био је
ста ре ши на ка ра у ле у бли зи ни
се ла Та ван кут. Пр ва сло ва и
пр ве до ма ће за дат ке сри цао
је и ис пи си вао на све тло сти
пе тро леј ке. Та кво је би ло вре -
ме. Гим на зи ју је за вр шио у Бе -
о гра ду, а он да за до јен ро до -
љу бљем од лу чио да шко ло -
ва ње на ста ви у Вој ној ака де -
ми ји, иза брав ши смер АРЈ
ПВО. 

Па ра лел но је Дра ган ис ка -
зао и љу бав пре ма но ви нар -
ству, пи шу ћи за лист Вој не
ака де ми је КоВ ,,Ака де мац“.
Је дан текст ко ји је та да из не -
дрио од но сио се на спорт и
фи зич ку кул ту ру у на шој вој -
сци. Ар гу мен то ва но је про ми -
шљао шта фу ту ро ло зи са ста -
но ви шта тех нич ко-тех но ло -
шког раз во ја, на ро чи то у вој -
ној сфе ри, пред ви ђа ју за пр ве
де це ни је 21. ве ка и ка кав би
од го вор вој не ор га ни за ци је на
тај иза зов тре ба ло да бу де.
Пред со бом је за ми шљао

офи ци ра ши ро ког обра зов ног
про фи ла, вој но струч но вр хун -
ски пот ко ва ног и пре све га
осо бу пси хо фи зич ки ја ку, ко ја
је и уни вер зал ни спор ти ста.
Ето, раз ми шљао је не ко ли ко
де це ни ја уна пред. Пред ви ђа -
ње је, то се до бро зна, нај по -
жељ ни ја осо би на офи ци ра.

По за вр шет ку ака де ми је
пот по руч ник Пе тру шић рас по -
ре ђен је на ко ман дир ску ду -
жност у Гар диј ској бри га ди.
Елит ни са став на ше вој ске би -
рао је нај бо љи ка дар. Мла ди
гар ди ста је из да на у дан из вр -
ша вао све зах тев ни је за дат ке,
оспо со бља ва ју ћи мла ди ће из
свих кра је ва Ју го сла ви је за
од бра ну зе мље. Ни је би ло
рад ног вре ме на, ни ти је Дра -
ган ште део се бе. Оства ре ни
ре зул та ти и ви со ке оце не омо -
гу ћи ли су му да кон ку ри ше за
шко ло ва ње при Ју го сло вен -
ском ин сти ту ту за но ви нар -
ство и упо ред ни рад у Ре дак -
ци ји Не дељ ног илу стро ва ног
ли ста ,,Фронт“. 

Не мир ни дух Пе тру ши ћа
учи нио је да из ре дак ци је кон -
ку ри ше за ду жност се кре та ра
Вој ног иза слан ства при Ам ба -
са ди СФРЈ у Ати ни. По што је
иза бран, с успе хом је оба -
вљао ту ду жност од 1984. до
1998. го ди не, да би пот крај

ман да та био уна пре ђен у по -
моћ ни ка иза сла ни ка од бра не
ОС СФРЈ. Већ иду ће го ди не,
да кле 1989, од ла зи у На ми би -
ју, где је у уло зи фор ма ци је
,,пла вих шле мо ва“ 12 ме се ци
уче ство вао у ми ров ној ми си ји
Ује ди ње них на ци ја. На кра ју
ми си је је и од ли ко ван.

Вра тив ши се по но во у Ре -
дак ци ју ,,Фрон та“ ис ку сио је
сву гор чи ну про фе си је, пи шу -
ћи о по ја ва ма и про це си ма
упе ре ним про тив др жа ве. Јав -
но је жи го сао по ја ве усме ре не
на раз би ја ње Ју го сла ви је. У
та да шњем Ба ња луч ком кор -
пу су, где је по слат у ис по моћ,
ра дио је у Прес-цен тру. Усле -
ди ла је ду жност уред ни ка сек -
то ра ,,Од бра на“ у ли сту ,,Вој -
ска“, да би од 1994. до 1996.
го ди не био за ме ник глав ног и
од го вор ног уред ни ка у тој ре -
дак ци ји. Сле ди ли су још од го -
вор ни ји за да ци у Упра ви за
ин фор ми са ње и мо рал Ге не -
рал шта ба ВЈ, где у чи ну пу -
ков ни ка оста је све до пен зи о -
ни са ња.

Не до вољ но је по зна то да је
Дра ган Пе тру шић био пр ви
пред сед ник Офи цир ског ма -
че ва лач ког клу ба при Цен -
трал ном до му вој ске у Бе о гра -
ду, осно ва ног 1997. го ди не.
Уче сник је две рад не ак ци је,

на ко ји ма је за вре дио две
удар нич ке знач ке. 

Ни мно ги по зна ни ци и ко ле -
ге Дра га на Пе тру ши ћа ни су
зна ли да је у ду ши био по е та.
Об ја вио је јед ну збир ку пе са -
ма, а у за о став шти ни је ве ли -
ки број сти хо ва ко ји, на жа лост,
ни су угле да ли све тлост да на.
Оста ће за бе ле же но за исто -
ри ју, да је при ли ком отва ра ња
но ве згра де На род не би бли о -
те ке Ср би је у Ка ра ђор ђе вом
пар ку, Дра ган на све ча но сти
ка зи вао јед ну сво ју пе сму.

Но ви нар ство је ипак основ -
на по тка Дра га но вог жи во та.
По сле пен зи о ни са ња, осно -
вао је блог у окви ру ко јег се
огла ша вао на раз ли чи те дру -
штве не те ме. Коп ка ло га је и
те ле ви зиј ско но ви нар ство, па
је пре не ко ли ко го ди на, у окви -
ру ју тјуб ка на ла, осно вао те -
ле ви зи ју ,,Фронт 69“. Оста ће
упам ћен и по се ри ји ин тер вјуа
ко је је ура дио са јед ним бро -
јем по зна тих лич но сти на ак -
ту ел не те ме. 

Дра ган Пе тру шић је жи вео
је и ра дио ча сно. Оста вио је
ду бо ке тра го ве ко ји ће трај но
под се ћа ти на ње гов жи вот и
де ло. 

З. Пе шић



П
о чет ком но вем бра 1943. не -
мач ка 1. брд ска ди ви зи ја
кон цен три са на је у обла сти

Сје ни це ра ди уче шћа у опе ра ци -
ји Ку гел блиц. То ком но вем бра у
ви ше на вра та ње не бор бе не гру -
пе пред у зи ма ле су ис па де и на -
сил на из ви ђа ња пре ма сло бод -
ној те ри то ри ји. Нај зна чај ни ји од
њих био је удар 14/15. но вем бра
низ до ли ну Ми ле шев ке и пре ма
Бро да ре ву. Не мач ке је ди ни це су
то ком тог на па да на те ра ле на
по вла че ње ба та љо не 3. сан џач -
ке бри га де на нев ши им гу бит ке
и за у зев ши Бро да ре во, али су се
пред про тив на па дом по ву кле.

Оце нив ши озбиљ ном опа -
сност од не мач ке кон цен тра ци је
и вр ло не по вољ ног од но са сна -
га на ли ни ји Сје ни ца - При је по -
ље, Штаб Дру ге про ле тер ске ди -
ви зи је пред ло жио је да сво је
сна ге по ву че на ле ву оба лу Ли -
ма и да при пре ми од бра ну по
ду би ни, али је штаб Кор пу са
од ба цио овај пред лог и на ре дио ак тив на
деј ства на де сној оба ли Ли ма упр кос опа -
сно сти од оп ко ља ва ња. Та ко су се по чет -
ком де цем бра на де сној стра ни Ли ма у не -
по сред ној око ли ни При је по ља на ла зи ла
два ба та љо на Дру ге про ле тер ске бри га де.
У са мом гра ду на ла зи ла се Пр ва шу ма диј -
ска бри га да НОВЈ ко ја је по сле на пор ног
мар ша сти гла 26. но вем бра, и би ла је сме -

ште на у згра ди бол ни це на де сној оба ли
Ли ма ра ди од мо ра.

По че так на па да од ре ђен је 4. де цем бар.
Не мач ка ко ман да па жљи во је ана ли зи ра -
ла рас по ред и деј ства сна га НОВЈ. Дру га
про ле тер ска ди ви зи ја има ла је три ба та -
љо на са де сне стра не Ли ма. Ови ба та љо -
ни има ли су до бар по ло жај у од но су на ко -
му ни ка ци је и у слу ча ју ја чег на па да, мо гли
су по слу жи ти као за др жа ва ју ћа од бра на.

Ти ме би се до би ло вре ме за ор га ни зо ва -
ње глав не ли ни је од бра не на Ли му и да -
ље по ду би ни.

Основ ну пре пре ку за не мач ко на сту па -
ње, као и зна ча јан осло нац од бра не НОВЈ,
пред ста вља ла је ре ка Лим. Штаб Пр ве
брд ске ди ви зи је имао је под сво јом ко ман -
дом и 2. пук Бран ден бург, спе ци јал ну ко -
ман до ску је ди ни цу. Сто га је на пра вио
смео и кре а ти ван план на па да. Уме сто
уоби ча је но при ме њи ва ног сна жног уда ра
по пред њим по ло жа ји ма про тив ни ка, уз
по моћ шта ба пу ка Бран ден бург раз ра ђен
је план по ко јем је глав ни циљ на па да,
мост на Ли му у При је по љу, тре ба ло да бу -
де осво јен ко ман до ском ак ци јом не по -
сред но пре по чет ка глав ног на па да.

Пре зо ре 4. де цем бра гру пе ма ски ра них
не мач ких ко ман до са из 2. пу ка „Бран ден -
бург“ су, пре ма пла ну, уз по моћ во ди ча из
му сли ман ске ми ли ци је, ус пе ли да за о би ђу
по ло жа је Ча чан ског ба та љо на Дру ге про -
ле тер ске бри га де. Ус пев ши да оста ну не -
при ме ће ни, ушли су у При је по ље, хлад -
ним оруж јем ли кви ди ра ли стра жу на мо -
сту и за у зе ли мост на Ли му. Де ло ви пу ка
су исто вре ме но, на кон успе шног при кра -
да ња, ма њим ин тер вен ци ја ма про тив пар -
ти зан ских де ло ва ус пе ли да ство ре уже
обез бе ђе ње пу та ко ји низ ре ку Ми ле шев ку
во ди у При је по ље. На тај на чин, Нем ци су
би ли у ста њу да на пад, уме сто ло мље њем
спо ља шње од бра не, на пад за поч ну мар -
шев ским упа дом оклоп но-мо то ри зо ва них
де ло ва 1. брд ске ди ви зи је у При је по ље.
Још пре не го што је од бра на ак ти ви ра на,
Нем ци су ус пе ли да са ма сом сна га пре ђу
Лим. Је ди ни ца ко ја је тре ба ло да бу де ос-
ло нац од бра не, Пр ва шу ма диј ска бри га да,
за те че на је пот пу но не раз ви је на за бор бу,
у свом пре но ћи шту, у бол ни ци са ле ве
стра не Ли ма.

Нем ци су још пре пра вог отва ра ња бор -
бе, ус пе ли да осво је до ми нант не по зи ци је.
Кључ ни и нај де ли кат ни ји циљ на па да,
мост на Ли му у При је по љу, осво јен је пре -
па дом и за др жан у сво јим ру ка ма пра во -
вре ме ним раз во јем на па да. На тај на чин,
глав на при род на пред ност од бра не НОВЈ
- ре ка Лим - пре тво ре на је у њи хов глав ни
про блем. Три ба та љо на су на са мом по -
чет ку оста ла изо ло ва на и оп ко ље на на де -
сној стра ни Ли ма, а глав на ли ни ја од бра -
не, ко ја је су ви ше за ви си ла од њи хо ве
пра во вре ме не ре ак ци је, ни је уоп ште ак ти -
ви ра на и раз ви је на.

Је ди ни це НОВЈ би ле при ну ђе не да при -
хва те бор бу у ве о ма под ре ђе ном по ло жа -
ју. Сна ге у При је по љу би ле су при ко ва не
за по ло жај и ту че не пре моћ ном кон цен -
три са ном ва тром из број них те шких ору ђа,
а ба та љо ни са де сне стра не Ли ма под
сло же ним усло ви ма про би ја ли су се пре -
ма Ли му. Њи хов це ло днев ни огор че ни от -
пор ипак је за др жао на сту па ње Не ма ца,
та ко да су не мач ке мо то ри зо ва не ко ло не
би ле у мо гућ но сти да на ста ве на сту па ње
пре ма Пље вљи ма тек су тра дан, 5. де цем -
бра. У су мрак и на кон па да мра ка бло ки -
ра не је ди ни це НОВЈ из При је по ље кре ну -
ле у про бој по гру па ма. При ли ком од бра -
не и про бо ја пре тр пе ле су вр ло те шке гу -
бит ке.

Ово је би ла јед на од при мер но из ве де -
них и нај у спе шни јих не мач ких так тич ких
ак ци ја то ком ра та у Ју го сла ви ји, 

У то ку са мо јед ног да на, 4. де цем бра, је -
ди ни це Дру ге про ле тер ске ди ви зи је има ле
су 395 по ги ну лих и 13 за ро бље них.
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Пријепољска битка

СТРАДАЊЕ КРАЈ 
РЕКЕ ЛИМ

Јединице НОВЈ биле принуђене да прихвате борбу у веома 
подређеном положају. Снаге у Пријепољу биле су приковане за 
положај и тучене премоћном концентрисаном ватром из бројних
тешких оруђа, а батаљони са десне стране Лима под сложеним

условима пробијали су се према Лиму

Дело ви 2. удар ног кор пу са НОВЈ на Ка ме ној го ри код При је по ља у зи му 1943. го ди не.

Згра да сру ше на то ком бор би у При је по љу,
на зи до ви ма су ис пи са не па ро ле



Б
ит ка на Ка ди ња чи
се од и гра ла у
скло пу Пр ве не -

при ја тељ ске офан зи ве
29. но вем бра 1941. го -
ди не на пре во ју Ка ди -
ња ча, 14 км се ве ро за -
пад но од Ужи ца, из ме -
ђу не мач ких оку па циј -
ских тру па и Рад нич ког
ужич ког ба та љо на и
још не ко ли ко пар ти -
зан ских од ре да.

Том при ли ком из ги -
ну ли су сви бор ци Рад -
нич ког ба та љо на,
шти те ћи од ступ ни цу
Вр хов ном шта бу ко ји
се по вла чио из Ужи ца ка Сан џа ку.

Ужич ка ре пу бли ка је за оку па ци о не сна -
ге би ла ве ли ко из не на ђе ње, јер оку па тор
ни је мо гао да ве ру је да, у др жа ви ко ја је
би ла та ко ла ко сло мље на и рас пар ча на,
мо же да се ја ви до бро ор га ни зо ва ни от -
пор. Са дру ге стра не, оче ки ва ња по кре та
от по ра у Ср би ји су би ла да ће на пад Не -
мач ке на СССР би ти ве ли ка пре крет ни ца
у до та да шњем ра ту и да ће за не ко ли ко
ме се ци со вјет ска ар ми ја по ту ћи Вер махт.

Вр хов ни штаб НОВ и ПОЈ на ре дио је 28.
но вем бра 1941. Рад нич ком ба та љо ну
Ужич ког НОП од ре да, оја ча ном са две че -
те По сав ског НО ПО-а и то пом Ар ти ље риј -
ске ба те ри је, да на Ка ди ња чи за тво ри пра -
вац Ба ји на Ба шта – Ужи це, успо ри на пре -
до ва ње де сне ко ло не не мач ке 342. ди ви -
зи је и ти ме омо гу ћи ева ку а ци ју ра ње ни ка
и рат ног ма те ри ја ла из Ужи ца ка Зла ти бо -
ру, а за тим да се је ди ни це са Ка ди ња че
ори јен ти шу за за шти ту пре ма Крем ни ма.

Вр хов ни штаб знао је да Нем ци про ди ру
у прав цу Ужи ца, али ни је знао да се ра ди -
ло о оклоп ној, већ је био уве рен да се ра -
ди о пе ша диј ској ди ви зи ји. Због то га су
оста вље не тру пе би ле са мо ла ко на о ру -
жа не, ко је ни су мо гле да се од у пру тен ко -
ви ма ко је су по се до ва ли Нем ци.

Рад нич ки ба та љон, са ста ва три че те
(Пе кар ска, Кро јач ко-обу ћар ска и Ткач ка –
укуп но око 270 бо ра ца), сти гао је но ћу са
28. на 29. но вем бар на пре вој Ка ди ња чу.
Бор ци ма Рад нич ког ба та љо на из да то је
на ре ђе ње да не отва ра ју ва тру док не мач -
ке сна ге не уђу ду бо ко у кле шта ко ја су чи -
ни ли пар ти зан ски по ло жа ји на пред њем
кра ју об ра не.

Да на 29. но вем бра око 8 ча со ва не мач -
ке је ди ни це, ко је су чет ни ци упо зо ри ли да
је це ла Ка ди ња ча пу на пар ти за на и да ће
упор но би ти бра ње на, кре ну ле су из За -
глав ка из ви ђач ким сна га ма на пред про че -
шља ва ју ћи те рен да би от кри ле по ло жај

Рад нич ког ба та љо на и уочи ле глав не от -
пор не тач ке. Ка да су се ове сна ге за ву кле
до ста ду бо ко из ме ђу пр ве и дру ге оку ке
пу та, с Ка ди ња че је од јек нуо пу цањ пар ти -
зан ског то па и го то во истог тре на сру чи ла
се на не мач ке вој ни ке ва тра бо ра ца Пе -
кар ске и Кро јач ко-об у чар ске че те.

Да би што бр же сло ми ли от пор бра ни -
ла ца на Ка ди ња чи, Нем ци су упу ти ли об у -
хват не ко ло не ја чи не два ба та љо на. По -
сле јед но ча сов не сна жне ар ти ље риј ске
при пре ме у та ла си ма су на па да ли по ло -
жа је бра ни ла ца Ка ди ња че. Од би је но је ви -
ше њи хо вих ју ри ша и по ве ла се бор ба пр -
са у пр са. У бор би во ђе ној до по по дне ва
бра ни о ци Ка ди ња че ни су до зво ли ли не -
при ја те љу да про дре у Ужи це. Уз пут су
ње мач ки вој ни ци хва та ли се ља ке и го ни -
ли их да но се му ни ци ју, а он да их уби ја ли.
Ка да су са обе ко ло не из би ли на пре вој
Ка ди ња че, по че ли су с бо ко ва вр ши ти при -
ти сак на бор це По сав ског од ре да, Ора шке
че те 2. шу ма диј ског од ре да и 2. зла ти бор -
ске че те Ужич ког од ре да.

Око 14 ча со ва бор ба на Ка ди ња чи по че -
ла је да је ња ва, а око 14,30 ча со ва са свим
је пре ста ла. Тек ка да је из ги нуо чи тав рад -
нич ки ба та љон са ко ман дан том Ан дри јом
Ђу ро ви ћем, ко ман дан том Ужич ког НО ПО-
а Ду ша ном Јер ко ви ћем и по ли тич ким ко -
ме са ром По сав ског НО ПО-а Бо ром Мар -
ко ви ћем, не мач ке је ди ни це су ус пе ле да
пре ђу пре ко Ка ди ња че и истог да на уве че
да уђу у Ужи це.

По раз пар ти зан ских сна га на Ка ди ња чи
за но во о сно ва ни по крет от по ра имао је ка -
та стро фа лан зна чај. Бит ка на Ка ди ња чи
озна чи ла је крај Ужич ке ре пу бли ке ко ја је
тра ја ла од 24. сеп тем бра до 29. но вем бра
1941. го ди не. У би ци је из ги нуо цео Рад -
нич ки ба та љон, док су Нем ци има ли два
мр тва. Из Ужи ца се Ти то је два спа сио. Вр -
хов ни штаб је био за хва ћен па ни ком и ра -
строј ством.

Пар ти зан ски ра ње ни ци су ухва ће ни и
по у би ја ни. Ева ку а ци јом ра ње ни ка из Ужи -
ца ру ко во ди ли су: др Гој ко Ни ко лиш, др
Де јан По по вић, др Бо рис Ан дер сен, и сту -
дент ме ди ци не Ми ка Па вло вић. Ра ње ни -
ци су пре ве зе ни на Зла ти бор до 29. но вем -
бра 1941. Нем ци су тен ко ви ма из би ли на
Зла ти бор 30. но вем бра. Стре ља но је око
100-120 ра ње ни ка.

Од ре ди, ко ји су то ком по сто ја ња Ужич ке
ре пу бли ке би ли ор га ни зо ва ни и по пу ње -
ни, бр зо су по че ли да се рас па да ју услед
ма сов ног де зер ти ра ња и пре ла за ка у чет -
нич ке од ре де. Та ко Ро ма ниј ски од ред ко ји
је бро јао ви ше од хи ља ду љу ди, спао је на
200-300 бо ра ца.

Вр хов ни штаб је са око 1.500 бо ра ца
пре шао Увац и на шао се у Сан џа ку.

Бор ба не ко ли ко сто ти на пар ти за на на
Ка ди ња чи про тив око 3.000 до бро на о ру -
жа них не мач ких вој ни ка за бе ле же на је у
исто ри ји НОБ-а у Ср би ји као је дан од нај -
ве ћих под ви га срп ских пар ти за на. За тај
под виг, ужич ки Рад нич ки ба та љон је по во -
дом де се то го ди шњи це НОР-а и ре во лу ци -
је од ли ко ван Ор де ном за слу га за на род
пр вог ре да. Ехо епо пе је ју на ка Ка ди ња че
ове ко ве чен је сти хо ви ма пе сни ка Слав ка
Ву ко са вље ви ћа ко ји су укле са ни на спо -
ме ни ку у сла ву па лих:

Пао је че тр на е сти ки ло ме тар,
Ал’ ни кад не ће Ка ди ња ча....
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Битка на Кадињачи

ПОГИНУО БАТАЉОН ЦЕО
Борба неколико стотина партизана на Кадињачи против

око 3.000 добро наоружаних немачких војника 
забележена је у историји НОБ-а у Србији као 

један од највећих подвига партизана

Ду шан Јер ко вић и Ми лин ко Ку шић го во ре бор ци ма Рад нич ког ба та љо на пред од ла зак
на Ка ди ња чу, 28. но вем бра 1941. го ди не

Бор ци рад нич ког ба та љо на по ла зе на Ка ди ња чу 



Д
ок се ле ти ко жа опо ра вља за са мо
осам са ти, зи ми joj je нео п ход но
дво стру ко ви ше вре ме на. Од

хлад но ће и ве тра, као и на глих про ме -
на тем пе ра ту ре ко жу би тре ба ло да
шти те и мла ди и ста ри, a по себ но љу -
ди с хро нич ним дер ма то ло шким обо -
ље њи ма.

Не при ја тељ ко же зи ми ни су са мо
ни ске тем пе ра ту ре, ве тар, снег и ки -
ша, већ и ду ги бо ра вак у за тво ре ним
гре ја ним про сто ри ма. Др Го ра на Иса -
и ло вић, дер ма то ве не ро лог, под се ћа
да с хлад ни јим да ни ма мно ге љу де су -
сти жу акут ни и по ја ча ва ју се хро нич ни
про бле ми с ко жом, ко ји се нај че шће
ис по ља ва ју на ли цу, усна ма и ру ка ма.

За шти та за ли це, 
усне  и ша ке
Ису ше на ко жа до но си не при јат не

симп то ме по пут свра ба, тр ње ња пa и
кр ва ре ње.

- Не ки од ових симп то ма мо гу и да
упо зо ре на озбиљ на ко жна обо ље ња
и сто га их ни је до бро пре не бре га ва ти.
Нај о се тљи ви ји де ло ви те ла ко ји су из -
ло же ни ле де ном ва зду ху и сун че вим
зра ци ма је су ли це, усне, ша ке. Они за -
то и нај ви ше стра да ју. Лек за ели ми -
на ци ју не га тив ног ути ца ја хлад но ће и
зим ског сун ца je не га ба ри јер ним кре -
ма ма и оба ве зно но ше ње ру ка ви ца -
под се ћа са го вор ни ца „Ма га зи на“.

Зим ски пе ри од по гор ша ва хро нич на
обо ље ња као што су ато пиј ски и се бо -
ро ич ни дер ма ти тис, ек це ми и псо ри ја -
за. Сто га док тор ка са ве ту је да се по ја -
ча не га код па ци је на та с овим ко жним
обо ље њи ма.

У слу ча је ви ма ато пиј ског дер ма ти -
ти са, сем ма ње уља них куп ки, a ви ше
ма за ња бал за ми ма, пре по ру чу ју се
пре па ра ти ко ји сми ру ју свраб и упа лу,

a ко ји би тре ба ло да са др же ак тив не
суп стан це: екс тракт гли ци ри зе, ба ко -
пе, би са бо ло ла. Ha хлад но ћи ен зи ми
у ће ли ја ма ко же, ко ји уче ству ју у ства -
ра њу епи дер мал них ли пи да (ма сти),
при лич но су не ак тив ни и соп стве ни
ко жни крем спо ро се и не до вољ но
про из во ди. Уко ли ко још опе ре мо ко жу
са пу ном, он ће ели ми ни са ти те ва жне
ма сти из ко же. При ме ри це: док се ле -
ти ко жа опо ра вља за са мо осам са ти,
зи ми joj je за опо ра вак нео п ход но дво -
стру ко ви ше вре ме на. Ка ко би смо ко -
жу до ве ли у со лид ни је ста ње мо ра мо
да je ма же мо кре мом ко ји пo са ста ву
од го ва ра са ста ву соп стве ног ко жног
кре ма, нај бо ље емо ли јент ним кре мом
- об ја шња ва док тор ка Иса и ло вић.

За шти та од пла нин ског 
сун ца
Хлад ни да ни и сва ко днев но ту ши ра -

ње до дат но ису шу ју ко жу ко ја без сво -
јих при род них ма сно ћа по чи ње да пу -
ца. To го во ри да ва ља про ре ди ти куп -
ке, a ка да то ни је мо гу ће, нео п ход но je
ко ри сти ти уља не куп ке. Али, ове куп -
ке не од го ва ра ју они ма ко ји па те од
ато пиј ског дер ма ти ти са, код ко јих се
те го бе зи ми по гор ша ва ју. Ове про бле -
ме убла жи ће упо тре ба хи дра ти шу ћих
и емо ли јент них пре па ра та за не гу.

Др Иса и ло вић под се ћа да зи ма не
ште ди ни ко жу мла дих, по го то ву оних
ко је има ју про блем с ак на ма. Њи ма се
пре по ру чу је ре дов но ре хи дри ра ње.
За зре ли ју ко жу je су прот но: ко ри сни је
je пре ма шћи ва ње за то при пре мље -
ним кре мо ви ма, не го хи дра та ци ја. За
ку па ње се, уме сто са пу на и кла сич них
ге ло ва за ку па ње, са ве ту је упо тре ба
уља них куп ки ко је ма ње од ма шћу ју ко -
жу.

-Ен зи ми у ће ли ја ма код ста ри јих
осо ба ма ње су ак тив ни и за то је ва жно
да се њи хо ва ко жа, по себ но зи ми и по -
го то во у ре ги ји пот ко ле ни ца, ви ше
тре ти ра ју од го ва ра ју ћим кре мо ви ма, a
ре ђе пра њем са пу ни ма и ге ло ви ма -
об ја шња ва др Иса и ло вић.

Док тор ка ста ри јим осо ба ма пре по -
ру чу је - ју тар ње ку па ње. На и ме, ће лиј -
ски ен зи ми ко же ма ње су ак тив ни уве -

че, пa се ју тар њим ту ши ра њем укло -
ње ни соп стве ни ко жни крем бр же ре -
ге не ри ше.

И као што се ле ти шти ти мо пре па -
ра ти ма, ко ји спре ча ва ју по сле ди це
сун ча ња, на зи мо ва њу на пла ни ни, то -
ком из ла га ња сун цу оба ве зна je при -
ме на за штит них кре ма са СПФ фак то -
ром.

-Због гре ја ња ва здух се у про сто ри -
ја ма у ко ји ма зи ми бо ра ви мо ису шу је.
За то се и пре по ру чу је ко ри шће ње ов-
ла жи ва ча ва зду ха, a ко жу тре ба не го -
ва ти емо ли јент ним и хи дрант ним кре -
мо ви ма - под се ћа др Го ра на Иса и ло -
вић.

Бран ка Јак шић
Из вор: Ма га зин

САВЕТИ ЛЕКАРА

ПРЕ ПА РА ТИ С УРЕ ОМ
- Че сто се за хи дра та ци ју ко же

ко ри сте пре па ра ти ко ји са др же
уреу, јер по се ду је при род но вла же -
ћи фак тор и ве зу је во ду из окру же -
ња на по вр ши ни ко же и спре ча ва
ње но ису ши ва ње. До га ђа се кат -
кад да пре па ра ти с уре ом до во де
до бла гог пец ка ња при ли ком на но -
ше ња на већ ису ше ну ко жу - упо -
зо ра ва др Иса и ло вић.

ПО ГОР ША ЊЕ РО ЗА ЦЕЕ
У хлад ном де лу го ди не по гор ша -

ва се и ста ње ко же код осо ба ко је
има ју се бо ро ич ни дер ма ти тис, али
и ро за цеу, обо ље ње ко ја се ис по -
ља ва цр ве ни лом ли ца, a за пра во
je по сле ди ца по ре ме ћа ја крв них
су до ва ко же ли ца. На и ме, раз ли ке
у тем пе ра ту ри, хлад не спо ља шње
и то пле у за тво ре ном про сто ру, по -
ја ча ва ју ши ре ње крв них су до ва и
цр ве ни ло ли ца по при ма љу би ча -
сти тон.

Здравље у јесење и зимске дане

КОЖУ ЧУВАЈУ И КРЕМЕ
И РУКАВИЦЕ

Зимски период погоршава хронична обољења као што
су атопијски и себороични дерматитис, екцеми 

и псоријаза 

Гор да на Иса и ло вић

Ко жи је по треб на од го ва ра ју ћа не га
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Желудац први реагује 
на лоше навике

ИЗЛАЗ У ЗДРАВОЈ 
ИСХРАНИ

Б
ол у же лу цу, го ру ши ца, те го бе с ва ре -
њем, осе ћај на ду то сти мно гим љу ди -
ма сва ко днев но за гор ча ва ју жи вот. У

је сен, као и у лет њим ме се ци ма, ве ро ват -
но због ис хра не у ко јој има ви ше све жег
по вр ћа и во ћа, ове те го бе су код не ких
осо ба из ра же ни је.

Вр ло че сто су ло ше на ви ке кри ве што
же лу дац тр пи. Aкo сте у стал ној жур би, че -
сто под стре сом, рас тр за ни, тре ба озбиљ -
но да про це ни те ко ли ко са ти из два ја те за
ква ли те тан од мор, ка кви су вам обро ци,
од но сно ко ли ко че сто је де те и да ли вас
сва ка сит ни ца из ба цу је из рав но те же – јер
су све ово мо гу ћи раз ло зи за што вас сва -
ко га да на бо ли сто мак.

Чак од 20 до 30 од сто ста нов ни штва у
гра до ви ма има про блем с га стро е зо фа ге -
ал ном ре флук сном бо ле шћу (ГЕРБ). To je

ста ње у ко јем се же лу дач на ки се ли на вра -
ћа у јед њак, na чак и до гр ла, на дра жу ју ћи
њи хо ву слу зо ко жу. За то je основ ни и нај -
че шћи симп том ГЕРБ-а го ру ши ца до ко је
до ла зи због вра ћа ња хра не или теч но сти
у уста у то ку ле жа ња. Па ље ње или жа ре -
ње иза груд не ко сти че сто се ја вља по сле
пре о бил них и те шких обро ка, али и при ве -
жба њу, од но сно у од ре ђе ном по ло жа ју те -
ла (ду же са гну то сти на пред).

Бол из сто ма ка мо же да се ши ри и у
врат или гр ло, не ка да тра је и два са та.

Симп то ми ГЕРБ-а мо гу би ти и бол у гр лу
или чак у си ну си ма, ју тар ња про му клост,
упо ран су ви ка шаљ, го ра ку ку су у сти ма, про -

бле ми с гу та њем, оште ће ње зуб не гле ђи и,
на рав но, муч ни на и бол у сто ма ку.

И ме ђу ле ка ри ма и ме ђу па ци јен ти ма
уста лио се оби чај да се ова бо лест зо ве
сво јом скра ће ни цом. ГЕРБ je ина че нај че -
шћа ди јаг но за у да на шњој прак си га стро -
ен те ро ло га. До по гор ша ња мо же да до ве -
де стре сан пе ри од, про ме на ис хра не,
труд но ћа, на пор, али и ви шак ки ло гра ма.
Иако ће мно ги по сег ну ти за ле ко ви ма из
гру пе ин хи би то ра про тон ске пум пе, ко ји
сма њу ју те го бе ГЕРБ-а, по сто је ме ре, про -
ме не по на ша ња и на ви ке, ко је уз ма ло са -
мо ди сци пли не и стр пље ња до во де до по -
бољ ша ња.                                          О. П.

29Војни ветеран НОВЕМБАР  2022.

САВЕТИ ЛЕКАРА

ПРЕ СТА НАК ПУ ШЕ ЊА
Ни ко тин де лу је на ми -

шић ко ји за тва ра по кло пац
јед ња ка и та ко омо гу ћа ва
вра ћа ње хра не из же лу ца.
Осим то га, пу ше ње под -
сти че лу че ње ви ше же лу -
дач не ки се ли не.

ПРО МЕ НЕ У ИС ХРА НИ 
По сте пе не, али од луч не

про ме не у ис хра ни су ме -
ђу нај ва жни јим пра ви ли -
ма. За бо ра ви те на је дан
оби лан оброк у то ку да на,
ко ји ра ши ри же лу дац чи ме
се по ве ћа ва при ти сак на
јед њак и успо ра ва пра -
жње ње же лу ца. За ме ни те
га с ви ше ма њих обро ка.

БЕЗ КА СНЕ ВЕ ЧЕ РЕ 
Ве че ра или по след њи

оброк тре ба ло би да бу де

нај ка сни је три са та пре од -
ла ска на спа ва ње. Та ко ђе,
тре ба из бе га ва ти ле же ћи
од мор по сле руч ка, нај ма -
ње по ла са та од обе до ва -
ња.

БЕЗ ЛУ КА, JA JA, 
ПА РА ДАЈ ЗА... 
Пре по ру чу је се сма ње -

ње ка фе, га зи ра них на пи -
та ка, ча ја, као и со ка од
по мо ран џе или ли му на. Из
је лов ни ка тре ба, бар у
вре ме акут них те го ба, из о -
ста ви ти ма сну и за чи ње ну
хра ну, ja ja, чо ко ла ду, мен -
тол бом бо не, па ра дајз,
кра ста вац.

ГУ БИ ТАК КИ ЛО ГРА МА 
Че сто je ово му ка го ја -

зних осо ба, пa je ва жно
смр ша ти. Де бљи на по ве -

ћа ва при ти сак сто ма ка на
све окол не ор га не, укљу -
чу ју ћи и јед њак.

ПО ЛО ЖАЈ ГЛА ВЕ 
ПРИ СПА ВА ЊУ 
По бри ни те се за при јат -

но спа ва ње уз по диг ну то
уз гла вље. Тре ба из бе га ва -
ти и те сну оде ћу, по јас. Ка -
иш на пан та ло на ма за ме -
ни те тре ге ри ма.

СМА ЊЕ ЊЕ СТРЕ СА
Мо жда и нај те жи по тез,

али вр ло би тан, да се кад
je то мо гу ће из бег не не по -
треб но нер ви ра ње, сва ђе,
рас пра ве. На ђи те вен тил,
не што што вам при ја и
опу шта.

Бол у сто ма ку мо же и да се про ши ри

Како побољшати слух 

ТЕХНОЛОШКИ БУМ

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

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

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

Управо из поменутих раз-
лога, у ото-аудиолошким цен-
трима ZONEX свакој особи и
сваком решењу приступа се
индивидуално и темељно.
Нема изговора за одлагање
решења, односно коришћења
слушних апарата. Захваљују-
ћи високој технологији, ови
слушни апарати су веома по-
уздани. Они не само да поја-
чавају звук, већ филтрирају
звуке и издвајају говор од

околне буке. Веома дискретни „помоћни-
ци“ опремљени су сензорима и вештачком
интелигенцијом која омогућавају разуме-
вање говора у сваком окружењу, чист и ја-
сан звук.

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

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

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

Адресе ото-аудиолошких центара Zo-
nex:

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

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

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

тел. 021 66 22 757
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Стоматолошка 
ординација

„ТАЊА ДЕНТ”

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

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

Др Тања Вукмировић
специјалиста опште стоматологије

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

Радно време од 12 до 20 х

ПЕНЗИОНЕРСКО ЋОШЕ

Политика je постала
спортска грана
са више категорија, 
фанова и слогана.

Зашто нас опет 
питају за оно и ово,
као да не виде да je све
готово?

Кад се преко колена
преломи било шта,
јачега никад то ништа
не кошта.

Видећемо кад 
прогледамо
да више ништа своје
немамо.

Кад узму туђе одмах се
снађуда сакрију крађу и
започну свађу!

Павле С. Бандовић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХIХ. Број 226 НОВЕМБАР  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), 
Јован Симић (Краљево)
Будимир М. Попадић (Нови Сад),
мр Александар Симоновски (Крушевац), 
Стеван Стојановић (Шабац),
Драгослав Ђорђевић (Крагујевац),
Драган Дабетић (Зајечар)

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

УНОС ТЕКСТОВА
Редакција

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

ШТАМПА
Пан-пласт, Београд

Адреса, Београд, Браће Југовића 19

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

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

Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарад-

њи закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београ-

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

„Иванијум“), тел. 011/2644384 и

064/1735395; Клијенте прима: утор-

ком: од 17.00-19.00 часова;

За потребе војних пензионера  оба-

вљаће следеће правне послове: да-

ваће бесплатне правне савете и пру-

жаће све остале адвокатске услуге уз

накнаду по важећој адвокатској тари-

фи умањеној за 30 одсто (адвокат

Ивана Јовановић). 

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧАСТИ 

ЗА САХРАНЕ
У београдском гарнизону

заказивање почасне јединице ради
одавања почасти преминулим
старешинама може се обавити

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

у ванрадно време: 011/206-4569

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

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

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

- организација и заказивање термина
за сахрану или кремацију,

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

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

-Умањење укупних трошкова за
висину рефундације

- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.

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

Снимио:
Звонимир Пешић
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