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В
ла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла је
(на сед ни ци од 3. но вем бра) Пред -
лог за ко на о бу џе ту за 2022. го ди ну,

ко ји пред ви ђа укуп не бу џет ске при хо де и
при ма ња у из но су од 1.516,8 ми ли јар ди
ди на ра, при че му је овај до ку мент пре -
вас ход но раз вој ног ка рак те ра. Пред ло -
гом бу џе та пред ви ђе ни су укуп ни рас хо -
ди и из да ци у из но су од 1.717 ми ли јар ди
ди на ра. Про јек то ва ни де фи цит др жа ве у
2022. го ди ни из но си три од сто, при че му
ће јав ни дуг на цен трал ном ни воу вла сти
на кра ју 2022. го ди не би ти до 55,5 од сто.

Б
у џе том је пред ви ђе но по ве ћа ње
пен зи ја и пла та у јав ном сек то ру.
Пен зи је ће, по при ме ње ној швај цар -

ској фор му ли, би ти ве ће за 5,5 про це на -
та, а сви пен зи о не ри ће по чет ком сле де -
ће го ди не до би ти и до дат них 20.000 ди -
на ра. Ка да је реч о по ве ћа њу пла та,
пред ви ђе на су по ве ћа ња пла та за по сле -
них у јав ном сек то ру од се дам про це на -
та, док ће за ра де за за по сле не у вој сци,
здрав ству и со ци јал ним слу жба ма по ра -
сти осам од сто.

Бу џе том је за ка пи тал не ин ве сти ци је
на ни воу оп ште др жа ве пред ви ђе но 486
ми ли јар ди ди на ра, што је 7,3 од сто БДП-
а, сто ји у са оп ште њу Вла де Ре пу бли ке
Ср би је.

Д
р жав на из два ја ња за пен зи је ће го -
то во из ве сно да про би ју сред њо роч -
ни ли мит из фи скал не стра те ги је за

2022  са про јек ци ја ма за 2023. и 2024. го -
ди ну. Мо же се за кљу чи ти да ће кре та ње
рас хо да за пен зи је и убу ду ће би ти опре -
де ље но швај цар ском фор му лом. 

Про јек то ва на пу та ња ових из да та ка,
пре ма ту ма че њу Фи скал ног са ве та Ср -
би је, ра чун ски је ис прав но ура ђе на за
2022. го ди ну, у ко јој до ла зи до њи хо вог
ре ла тив ног па да (са 9,9% БДП на 9,7%
БДП-а). За оста так пе ри о да ко ји Стра те -
ги ја по кри ва, 2023. и 2024. го ди ну, про -
јек то ван је да љи ре ла тив ни пад рас хо да
за пен зи је (за око 0,2 п.п. БДП-а го ди -
шње) што је ди на ми ка ко ја се не мо же
сма тра ти кре ди бил ном из два раз ло га.
Пр ви је тех нич ке при ро де. На и ме, за
2023. го ди ну Стра те ги ја  пред ви ђа ин -
дек са ци ју пен зи ја од 5,6%, а то је осет но
ни же од про цен ту ал ног уве ћа ња ко ји  би
се до био при ме ном по сто је ће швај цар -
ске фор му ле (она би ре зул ти ра ла по ве -
ћа њем од нај ма ње 7%, узи ма ју ћи у об -
зир ак ту ел на кре та ња не то за ра да и ин -
фла ци је) – што не де лу је ре а ли стич но.
Дру ги раз лог је еко ном ске при ро де. Су -
де ћи пре ма Вла ди ним про јек ци ја ма,
рас хо ди за пен зи је би до кра ја 2024. го -
ди не тре ба ло да пад ну на 9,3% БДП-а,
што би би ло ис под гра ни це од 9,5% БДП
ко ју је Фи скал ни са вет, на осно ву ис ку -

ства упо ре ди вих зе ма ља и ак ту ел них
дру штве но-еко ном ских при ли ка у Ре пу -
бли ци Ср би ји, иден ти фи ко вао као до њи
праг рас хо да јав ног пен зиј ског си сте ма. 

У
пла ну је из ме на пра ви ла за до сти за -
ње одр жи вог ни воа рас хо да за пен -
зи је, што је им пли цит на по твр да да

они не ће пре тр пе ти ре ла тив но сма ње ње
ко ли ко се пред ви ђа у тро го ди шњим про -
јек ци ја ма. Фор му ла за ускла ђи ва ње пен -
зи ја ин те грал ни је део пен зиј ских си сте -
ма у го то во свим зе мља ма ЕУ, укљу чу ју -
ћи и пен зиј ски си стем Ср би је од  ње го -
вих за че та ка 1922. го ди не. У про шло сти
је би ло не ко ли ко епи зо да то ком ко јих је
она ста вља на ван сна ге – по след њи пут
2018. го ди не, да би две го ди не ка сни је
по че ла по но во да се при ме њу је (пен зи је
се по чев од 2020. го ди не ин дек си ра ју по
швај цар ској фор му ли). 

П
о сто је ћа швај цар ска фор му ла до во -
ди до по сте пе ног сма ње ња ни воа
рас хо да за пен зи је у од но су на БДП,

што је до дат но на гла ше но услед кон ти -
ну и ра ног сма ње ња бро ја пен зи о не ра то -
ком по след њих не ко ли ко го ди на на кон
при ме не пен зиј ске ре фор ме из 2014. го -
ди не. Фи скал ни са вет је ста ва да би тре -
ба ло до дат но уна пре ди ти и оја ча ти ме -
ха ни зме фи скал них пра ви ла, укљу чу ју -
ћи швај цар ску фор му лу, ка ко би се омо -
гу ћи ло да се пен зиј ски рас хо ди у ду гом
ро ку кре ћу у ин тер ва лу ко ји је дру штве -
но и еко ном ски по же љан, што се чи ни да
је и Вла да пре по зна ла на ја вљу ју ћи мо -
гућ но сти за уна пре ђе ње и осна жи ва ња
швај цар ске фор му ле у на ред ном пе ри о -
ду. За ко је год се тех нич ко ре ше ње Вла -
да опре де ли, ва жно је да се омо гу ћи ста -
би ли за ци ја фон да пен зи ја на еко ном ски
одр жи вом и дру штве но при хва тљи вом
ни воу јер су пен зи је нај о се тљи ви ји и нај -
ве ћи сег мент јав них фи нан си ја.

Ф
и скал ни са вет, ка ко су пре не ли не -
ки ме ди ји, тра жи да се не ме ња
„швај цар ска фор му ла”. Евен ту ал не

мо ди фи ка ци је ва же ћег на чи на ускла ђи -
ва ња ни ка ко не би тре ба ло спро во ди ти
без све о бу хват них и свр сис ход них ана -
ли за.

У
пр кос чи ње ни ци да се не оче ку је да
ће јав ни рас хо ди до кра ја го ди не пре -
ма ши ти оквир ко ји је по ста вљен ок -

то бар ским ре ба лан сом, као и да би раст
БДП-а мо гао да бу де из ме ђу 6,5 и се дам
од сто, ка ко у сво јој ана ли зи по твр ђу ју из
Фи скал ног са ве та, ипак оста ју не у мо љи -
ви ка да је реч о про ме ни „швај цар ске
фор му ле” ко јом би се пен зи је ускла ђи ва -
ле на дру га чи ји на чин не го што је то са -
да.

К
а ко се већ ви ше пу та у јав но сти мо -
гло чу ти са ве зи пен зи о не ра Ср би је и
Вој во ди не пред ла жу вла ди да то

ускла ђи ва ње уме сто са да шњих 50 пре -
ма 50, у на ред ној го ди ни бу де 70 пре ма
30 у ко рист ра ста пла та. То би био на чин
да се за у ста ви да љи пад уде ла пен зи ја у
про сеч ној за ра ди ко ји са да за све ка те -
го ри је пен зи о не ра из но си 45,4 од сто, по -
ка зу ју ста ти стич ки по да ци Фон да ПИО од
ав гу ста ове го ди не.

Р
аз лог за та кав опрез пред став ни ци
Фи скал ног са ве та прав да ју ти ме, да
са да шњи трен до ви при вред не ак -

тив но сти ука зу ју да је то ком тра ја ња епи -
де ми је прог но зи ра ње ма кро е ко ном ских
ин ди ка то ра и да ље ве о ма оте жа но и да
су на гле про ме не трен да и те ка ко мо гу -
ће. На при мер, уко ли ко се убр за ње ин -
фла ци је отрг не кон тро ли, то би мо гло да
има при ме тан не га ти ван ефе кат.

Т
ре нут ни трен до ви при вред не ак тив -
но сти ука зу ју на то да би (ако не бу де
не ких ве ћих шо ко ва) раст БДП-а Ср -

би је у 2022. нај ве ро ват ни је мо гао да бу -
де из ме ђу че ти ри и че ти ри и по од сто.
Ме ђу тим, гло бал ни еко ном ски раст у
2022. и да ље је не из ве стан и то мо же у
ве ли кој ме ри да ути че на при вред на кре -
та ња у Ср би ји.

О
сим мо гу ћих но вих та ла са пан де ми -
је и епи де ми о ло шких огра ни че ња,
на успо ра ва ње гло бал ног при вред -

ног ра ста сва ка ко мо же да ути че раст це -
на си ро ви на (пре све га енер ге на та), од -
но сно убр за ње ин фла ци је на свет ском
ни воу. 

В
ој не пен зи је су ипак не што по себ но
у нај ве ћем бро ју зе ма ља све та. Ве -
ћи део пла не те, пре све га раз ви је не

др жа ве, има уре ђен си стем вој них пен -
зи ја ко је се дру га чи је фор ми ра ју у од но -
су на ци вил не. Њи ма се из ра жа ва ју све
спе ци фич но сти вој не про фе си је и на од -
го ва ра ју ћи на чин обез бе ђу је со ци јал на
си гур ност пен зи о ни са них офи ци ра и
под о фи ци ра. 

И
м пе ра тив Удру же ња вој них пен зи о -
не ра Ср би је упра во је вра ћа ње пен -
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња у

Фонд за СО ВО, да кле та мо где при па да,
јер је то је ди ни на чин да се от кло не све
ано ма ли је до ко јих је до шло од ка да су
вој не пен зи је, без оправ да ња, мо гло би
се ре ћи чак и гру бим на ср та јем на ви ше -
де це ниј ску прак су, пре ба че не у РФ ПИО.
Био је то екс пе ри мент у жи во та да шњих
вла сти ко је су у мно гим обла сти ма убр -
за но уру ша ва ле при вре ду, вој ску и др жа -
ву. 

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

УСКОРО ПЕНЗИЈЕ ВЕЋЕ ЗА 5,5 ОДСТО
Императив Удружења војних пензионера Србије управо је враћање пензијског и

инвалидског осигурања у Фонд за СОВО, дакле тамо где припада, јер је то једини начин да
се отклоне све аномалије до којих је дошло од када су војне пензије, без оправдања, могло
би се рећи чак и грубим насртајем на вишедеценијску праксу, пребачене у РФ ПИО. Био је
то експеримент у живо тадашњих власти које су у многим областима убрзано урушавале

привреду, војску и државу.  
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ДОГАЂАЈИ

Председник Вучић предводио церемонију Дана сећања 
на жртве у Другом светском рату

ПОШТА ПОСТРАДАЛИМА

П
ред сед ник Ре пу бли ке Ср би је Алек сан дар Ву чић пред во дио је 21. ок то бра у  Спо мен-пар ку
,,Кра гу је вач ки ок то бар“ у Шу ма ри ца ма це ре мо ни ју обе ле жа ва ња Да на се ћа ња на срп ске
жр тве у Дру гом свет ском ра ту и 80 го ди на од ма сов ног стре ља ња ци ви ла у Кра гу јев цу. Це -

ре мо ни ји је при су ство вао пот пред сед ник Вла де и ми ни стар од бра не др Не бој ша Сте фа но вић.
По сле мо ле ба на и по ме на стра да ли ма, ко ји је слу жио епи скоп шу ма диј ски Јо ван са све -

штен ством, пред сед ник Ву чић по ло жио је ве нац код спо ме ни ка ,,V3“, по диг ну том на ме сту где
су 21. ок то бра 1941. го ди не не мач ке оку па ци о не сна ге стре ља ле ђа ке и про фе со ре кра гу је -
вач ке гим на зи је.

У знак се ћа ња на стра да ње не ви них ци ви ла у Кра гу јев цу одр жан је и тра ди ци о нал ни ,,Ве ли -
ки школ ски час“ на ко ме је из ве де на по е ма ,,Цр ни дан“ Ду шка Ра до ви ћа. Реч је о пр вој по е ми
на мен ски на пи са ној за ту ма ни фе ста ци ју, а ко ја је из ве де на 1971. го ди не.

Ма сов но стре ља ње ци ви ла у Кра гу јев цу сма тра се јед ним од нај ве ћих зло чи на не мач ке вој -
ске у Дру гом свет ском ра ту, а стре ља ње је вр ше но 19, 20. и 21. ок то бра. Му зеј „21. ок то бар“
рас по ла же по да ци ма о 2.796 стре ља них ци ви ла од ко јих је би ло око 300 мла ди ћа и де це уз ра -
ста од 12 до 20 го ди на, а ме ђу њи ма би ли су и уче ни ци Пр ве и Дру ге гим на зи је и Учи тељ ске
шко ле, као и мла ди ћи ко ји су ра ди ли у Вој но тех нич ком за во ду.

Из вор: Сајт МО

П
о во дом 20. ок то бра,
Да на осло бо ђе ња Бе -
о гра да у Дру гом свет -

ском ра ту, по ло же ни су
вен ци на Спо ме ник осло -
бо ди о ци ма Бе о гра да. Др -
жав ну це ре мо ни ју пред во -
ди ла је ми ни стар ка за рад,
за по шља ва ње, бо рач ка и
со ци јал на пи та ња Да ри ја
Ки сић Те пав че вић, уз при -
су ство пред став ни ка Гра -
да, Ми ни стар ства од бра -
не, СУБ НОР-а, пред став -
ни ка Ру ске Фе де ра ци је,
Бе ло ру си је, Азер беј џа на,
Kазахстана, Гру зи је и ге не -
рал ног кон зу ла та Јер ме ни -
је у Ре пу бли ци Ср би ји, удру же ња ко ја ње гу ју
тра ди ци је осло бо ди лач хих ра то ва Ср би је и
гра ђа на.

У име Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би је ве -
нац су по ло жи ли ге не ра ли Ми ло мир Ми ла ди -
но вић, Лу ка Ка стра то вић и Ву кај ло Ча ђе но вић.

Сећање на стрељане
Краљевчане 
1941.године

ПАРАСТОС НЕВИНО
ПОБИЈЕНИМА 

П
ро шло је тач но 80 го ди на од кр ва -
вог ок то бра 1941. го ди не, ка да су
оку па ци о не сна ге не мач ког Вер -

мах та  у знак од ма зде стре ља ле 2.255
не ду жних гра ђа на, по прин ци пу 100
стре ља них за јед ног по ги ну лог не мач -
ког вој ни ка и 50 за ра ње ног. Ова ква на -
ред ба је ва жи ла са мо у Ср би ји и има -
ла је за циљ да се уне се страх ме ђу
ста нов ни штво и спре чи бо ло ка кав
ору жа ни от пор. Овом зло чи ну су прет -
хо ди ле за јед нич ке ору жа не ак ци је пар -
ти зан ских и од ре да ЈВуО ко ји су Кра -
ље во и ре гу лар не сна ге Вер мах та др -
жа ли у бло ка ди. Пр ва гру па не ви них
љу ди и де це је при ве де на и за тво ре на
у ло ко мо тив ску ха лу же ље знич ке ста -
ни це у Кра ље ву 14. ок то бра, а стре ља -
ња су из вр ше на од 15. до 20. ок то бра.
Ме ђу стре ља ним нај ви ше је би ло Ср -
ба, али је уби је но и 54 Ру са и 60 Сло -
ве на ца ко ји су у Кра ље ву по тра жи спас
од не мач ког те ро ра.

Као и сва ке го ди не,14. ок то бра је нај -
пре одр жа на ко ме мо ра тив на сед ни ца
у са ли Скуп шти не гра да, да би се ак -
тив но сти на ста ви ле у Спо мен пар ку,
где је и гро бље стре ља них. Пре свих
на гро бље су иза шли по том ци стре ља -
них, за па ли ли све ће на спо мен-обе -
леж ји ма и по мо ли ли се за ду ше сво ји
нај ми ли јих, Зву ци си ре не су на ја ви ли
по че так про то ко лар них ак тив но сти, на -
кон че га је Град ски хор от пе вао хим ну
Бо же прав де. Уз по ла га ње ве на ца се -
ни ма стре ља них су се по кло ни ле број -
не де ле га ци је: пре свих по том ци стре -
ља них а за тим гра да Кра ље ва, Ра шког
управ ног окру га, Вој ске Ср би је, По ли -
ци је, Жан дар ме ри је, СУБ НОР-а, брат -
ског гра да Ма ри бо ра, број них удру же -
ња, ор га ни за ци ја и дру шта ва, ме ђу ко -
ји ма и де ле га ци ја град ског од бо ра
УВПС. 

Па ра стос не ви но стре ља ним су гра -
ђа ни ма су, као и сва ке го ди не, слу жи -
ли све ште ни ци Епар хи је жич ке. 

Оку пље ни ма се крат ко обра тио гра -
до на чел ник гра да Кра ље ва. Оп шта по -
ру ка је да се увек се ћа мо и не за бо ра -
вља мо ова кве до га ђа је и љу де стра да -
ле у њи ма, али да пра шта мо уз же љу
да се ни ко ме и ни ка да ви ше не до го де.

На кра ју су глум ци Кра ље вач ког по -
зо ри шта у ам фи те а тру Гро бља стре -
ља них из ве ли по ет ско-сцен ски про -
грам „Ба ла да о ва ма“. На ве о ма емо -
ти ван на чин су пу бли ци пред ста ви ли
те кр ва ве до га ђа је уз при каз ори ги нал -
них фо то гра фи ја стра да лих на по ста -
вље ном плат ну.

Овом до га ђа ју је при су ство ва ло не -
ко ли ко сто ти на љу ди, за раз ли ку од
2020. го ди не, ка да је би ло не ко ли ко хи -
ља да. На сма ње ње бро ја сва ка ко је
нај ви ше ути ца ло ста ње са ко ро на ви -
ру сом и же ља да се љу ди, а пре све га
де ца, не из ла жу до дат ним опа сно сти -
ма од за ра жа ва ња. Ј. Си мић

Пред став ни ци Клу ба по шту ос-
ло бо ди о ци ма Бе о гра да

ода ли су у све ча ним уни фор ма ма

Дан ослобођења Београда

ЗАХВАЛНОСТ ОСЛОБОДИОЦИМА
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РОДОЉУБИ И ПРОФЕСИОНАЛЦИ

В
е те ра ни вој не кон тра о ба ве штај не слу жбе и вој не по ли ци је 23. сеп тем бра
фор ми ра ли су Удру же ње ве те ра на Ор га на без бед но сти и Вој не по ли ци је
Ср би је“. Удру же ње је осно ва но ра ди очу ва ња и не го ва ња сло бо дар ских тра -

ди ци ја Ре пу бли ке Ср би је и очу ва ња угле да и ети ке при пад ни ка Ор га на без бед -
но сти и Вој не по ли ци је, на став ка до при но са од брам бе ној спо соб но сти зе мље и
оства ри ва ња њи хо вог дру штве ног ста ту са.

Удру же ње оку пља пен зи о ни са не при пад ни ке Ор га на без бед но сти и Вој не по -
ли ци је (из са ста ва ЈНА, ВЈ, ВСЦГ и ВС), Вој не слу жбе без бед но сти и Вој но бе -
збед но сне аген ци је.

На Скуп шти ни одр жа ној у До му гар де на Топ чи де ру, у скла ду са про пи са ним
епи де ми о ло шким ме ра ма за шти те, уз при су ство го сти ју из Упра ве за тра ди ци ју,
стан дард и ве те ра не Ми ни стар ства од бра не, Удру же ња ве те ра на Вој но о ба ве -
штај не аген ци је, Удру же ња вој них пен зи о не ра, Упра ве Вој не по ли ци је ГШ Вој ске
Ср би је и Вој но бе збед но сне аген ци је МО Ре пу бли ке Ср би је, ве те ра ни су из гла -
са ли Ста тут, иза бра ли ор га не Удру же ња и до не ли од лу ке нео п ход не за бу ду ћи
рад.

Ме ђу де ле га ти ма на шли су се не ка да шњи опе ра тив ци и ко ман ди ри, на чел ни -
ци и ру ко во ди о ци, пре ка ље ни бор ци, ге не ра ли вој не кон тра о ба ве штај не слу жбе
и вој не по ли ци је, ко ле ге, при ја те љи и дру го ви.

За пред сед ни ка Скуп шти не Удру же ња ве те ра на ор га на без бед но сти и вој не
по ли ци је Ср би је јед но гла сно је иза бран ду го го ди шњи при пад ник и ру ко во ди лац
вој не слу жбе без бед но сти, ге не рал-ма јор у пен зи ји, др То дор Пет ко вић.

То дор Пет ко вић је у свом обра ћа њу из ме ђу оста лог ре као: „Сви ма на ма је до -
бро по зна то да си стем у ко јем смо ра ди ли и у ко јем ак тив ни при пад ни ци Ор га на
без бед но сти и Вој не по ли ци је и да нас ра де, по де фи ни ци ји пред ста вља си стем
у ко јем вла да ју стро ги прин ци пи тај но сти, хи је рар хи је, суб ор ди на ци је и ко ор ди -
на ци је. Исто вре ме но, та кав си стем чи не ода бра ни, шко ло ва ни, оспо со бље ни и

опре мље ни при пад ни ци спрем ни да из вр ше све по ста вље не за дат ке, без об зи -
ра на ри зи ке. Не ки од на ших ко ле га су из вр ша ва ју ћи сво је про фе си о нал не за -
дат ке да ли и нај вред ни је – сво је жи во те. Сви ми и да ље се осе ћа мо при пад ни -
ци ма сво јих са ста ва и на ша ср ца има ју и да ље сна ге за на шу Слу жбу, за на шу
Вој ну по ли ци ју, за на шу Вој ску и за на шу Ср би ју. Ово је и при ли ка да се за јед -
нич ки под се ти мо на хе рој ску од бра ну и да те жи во те при пад ни ка ор га на без бед -
но сти и вој не по ли ци је на Ко со ву и Ме то хи ји и по себ но на ка ра у ли ,,Ко ша ре“, на
бра ни ку отаџ би не. Они су се као ро до љу би и про фе си о нал ци ви со ко уз ди гли и
по ста ли хе ро ји Ср би је, чи ја ће сла ва веч но тра ја ти. Та да до не те од лу ке да не ма
од сту па ња на зад јер је ,,иза нас Ср би ја“ тре ба тра жи ти у људ ским, по ро дич ним,
мо рал ним, ка рак тер ним, тра ди ци о нал ним, етич ким, без бед но сним и про фе си о -
нал ним мо ти ви ма на ших ве те ра на. Они су при мер сви ма на ма и бу ду ћим ге не -
ра ци ја ма“...

Ру ко во де ћи и из вр шни ор га ни Удру же ња на ста вља ју свој рад на фор ми ра њу
по дру жни ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је (Но ви Сад, Ниш, Ле ско вац, Кра ље -
во и дру га ме ста) и ста вља њу у функ ци ју фор ми ра них сек ци ја Удру же ња за по -
ли ти ку од бра не и без бед ност, ста ту сна и со ци јал на пи та ња, за не го ва ње тра ди -
ци ја и са рад њу и ин фор ми са ње.

Удру же ње је усво ји ло и Про грам ак тив но сти до на ред не сед ни це Скуп шти не
ко ји об у хва та: са рад њу са Ми ни стар ством од бра не, Ми ни стар ством за рад, за -
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња и Вој ском Ср би је у ци љу ја ча ња од -
бра не и не го ва ња сло бо дар ских тра ди ци ја на шег на ро да, ор га ни зо ва ње струч -
них ску по ва, из да вач ку де лат ност и пру жа ње ра зних ви до ва по мо ћи ко ле га ма
ве те ра ни ма.

Као је дан од вр ло ва жних за да та ка је и при пре ма сед ни це го ди шње Скуп шти -
не Удру же ња ко ја ће оку пи ти де ле га те са це ле те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је и
из свих по дру жни ца.

Одржана десета редовна 
(трећа дописна) 

седница ГО УВПС

ДОНЕТЕ НЕОПХОДНЕ 
ОДЛУКЕ

П
ан де ми ја ви ру са ко ро на и да ље не до зво ља -
ва да се ре дов не ак тив но сти Удру же ња вој -
них пен зи о не ра од ви ја ју она ко ка ко је  пла -

ни ра но, то јест оку пља њем де ле га та и чла но ва у
од ви ја њу по је ди них ак тив но сти, би ло да су у пи -
та њу ску по ви или ак тив но сти у ко ји ма се ан га жу -
је ве ћи бр ој љу ди.

За по след њу сед ни цу Глав ног од бо ра УВПС
ма те ри ја ли су по сла ти 27. сеп тем бра са сле де -
ћим днев ним ре дом: (1) Усва ја ње за пи сни ка са
дру ге до пи сне сед ни це ГлОд и из ве шта ја о ра ду
УВПС из ме ђу 2. и 3. до пи сне сед ни це ГлОд Скуп -
шти не УВПС; (2) До но ше ње од лу ке о до де ли при -
зна ња по во дом Да на УВПС; (3) До но ше ње од лу -
ке о уки да њу ОпОрг УВПС Бач ка Па лан ка и пре -
во ђе ње у Ме сну орга ни за ци ју Гр Орг УВПС Но ви
Сад; (4) До но ше ње од лу ке о уки да њу ОпОрг
УВПС Сур ду ли ца и пре во ђе ње у Ме сну орга ни -
за ци ју Гр Орг УВПС Вра ње; (5) Ак ту ел ни пр о бле -
ми у оства ри ва њу здрав стве не за шти те вој них
пен зи о не ра; (6) Усва ја ње ре ба лан са фи нан сиј -
ског пла на УВПС за 2021.го ди ну.

При мед би и су ге сти ја на по сла ти ма те ри јал ни -
је би ло. Гла сач ки ли стић по сла ло је свих 35 чла -
но ва и сви су би ли ва же ћи.

За усва ја ње за пи сни ка са прет ход не сед ни це
гла са ли су сви чла но ви Глав ног од бо ра. Из ве -
штај о ра ду из ме ђу две сед ни це та ко ђе је јед но -
гла сно усво јен. Сви чла но ви Глав ног од бо ра по -
др жа ли су ли сту пред ло же них чла но ва за при -
зна ња Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је. За
уки да ње Оп штин ске орга ни за ци је УВПС Бач ка
Па лан ка и пре во ђе ње у но во сад ску орга ни за ци ју
гла са ла су 34 чла на, док је је дан био пр о тив. По
истом прин ци пу до не та је и од лу ка о при са је ди -
ње њу орга ни за ци је у Сур ду ли ци ко ја ће убу ду ће
де ло ва ти у скло пу Град ске орга ни за ци је у вра њу.
По др жан је и ма те ри јал о пр о бле ми ма у оства ри -
ва њу здрав стве не за шти те вој них пен зи о не ра.

Ре ба лан сом бу џе та ,,ис пе гла не“ су ци фре при -
хо да и рас хо да ко је ни су мо гле да бу ду ре ал но
пла ни ра не, јер је план ра ђен као да не ма ко ро -
не. Раз у ме се и ре ба ланс је јед но гла сно усво јен. 

Та ко ђе је по др жан и фи нан сиј ски план за 2022.
го ди ну.

Све у све му до не те од лу ке омо гу ћа ва ју да љи
рад Удру же ња у усло ви ма ко је дик ти ра ју пр о ти -
ве пи де миј ске ме ре и обез бе ђу ју на ста вак ма те -
ри јал но-фи нан сиј ског по сло ва ња.

З. П.
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Д
е ле га ци ја УВП Кру ше вац, са пред -
сед ни ком Ду ша ном Са мар џи ћем на
че лу, 27. сеп тем бра при су ство ва ла је

обе ле жа ва њу 28. сеп тем бра – Да на Слу -
жбе АБ ХО Вој ске Ср би је у ка сар ни „Цар
Ла зар“ у Кру шев цу.

Све ча но сти су при су ство ва ли: пред -
став ник Ко ман де КоВ пу ков ник Де јан Пет -
ко вић;  гра до на чел ни ца Ја сми на Па лу ро -
вић; пред сед ник Скуп шти не гра да Пре -
драг Ву ки ће вић; ко ман дан ти је ди ни ца у
гар ни зо ну; пред став ник По ли циј ске упра -
ве Кру ше вац; ди рек то ри јав них пред у зе -
ћа и уста но ва гра да Кру шев ца; пред став -
ни ци Удру же ња вој них пен зи о не ра, Ор га -
ни за ци је РВС и Удру же ња бо ра ца осло -
бо ди лач ких ра то ва; пен зи о ни са ни при -
пад ни ци Цен тра АБ ХО и 246. ба та љо на
АБ ХО (не ка да бри га де) и пред став ни ци
сред ста ва јав ног ин фор ми са ња. 

У име на чел ни ка Ге не рал шта ба Вој ске
Ср би је ге не ра ла Ми ла на Мој си ло ви ћа,
при сут не је по здра вио пот пу ков ник Де јан
Пет ко вић, по моћ ник ко ман дан та Kопнене
вој ске за опе ра ци је. 

У име при пад ни ка Цен тра АБ ХО и 246.
б АБ ХО, при сут не го сте по здра вио је ко -
ман дант све ча но сти пот пу ков ник Вла ди -
мир Фи ли по вић, ко ји је из ме ђу оста лог
оба ве стио при сут не и о ак тив но сти ма ба -
та љо на то ком пан де ми је ви ру са ко вид-
19, као и о пла но ви ма за на ред ни пе ри од. 

Цен тар АБ ХО је но си лац ин ди ви ду ал -
не струч но-спе ци ја ли стич ке обу ке АБ ХО
вој нич ког са ста ва, кур си ра ња и уса вр ша -
ва ња при пад ни ка Вој ске Ср би је Раз ли чи -
тог ни воа из обла сти АБ ХО, ис по мо ћи у

шко ло ва њу офи ци ра АБХ слу жбе Вој ној
Ака де ми ји и по др шке у ре а ли зо ва њу пре -
у зе тих др жав них оба ве за (ме ђу на род них
кон вен ци ја и уго во ра у обла сти огра ни че -
ња и за шти те од ефе ка та деј ства ОМУ).
Цен тар је на осно ву од лу ке ми ни стра од -
бра не о про ме на ма у ор га ни за ци ји и раз -
во ју Цен тра за уса вр ша ва ње ка дро ва
пре ра стао у Ре ги о нал ни цен тар АБ ХО за
об у ча ва ње ка дро ва те слу жбе. У мо гућ -
но сти је да ре а ли зу је за дат ке за на ци о -
нал не по тре бе, за тим зе ма ља ре ги о на,
парт нер ских зе ма ља и ме ђу на род них ор -
га ни за ци ја по осно ву раз ли чи тих уго во ра,
а фор ма ци ја Цен тра омо гу ћа ва ка ри јер -
но уса вр ша ва ње и на пре до ва ње офи ци -
ра и под о фи ци ра АБ ХО слу жбе.

Батаљон АБ ХО је основ на так тич ка је -
ди ни ца АБХ слу жбе, опре мље на и оспо -
со бље на да де лом је ди ни ца или као ба -
та љон у це ли ни, пла ни ра, ор га ни зу је и
спро во ди по себ не ме ре про тив ну кле ар -
ног, про тив хе миј ског и про тив би ло шког
обез бе ђе ња у ми си ја ма Вој ске Ср би је и
но си лац је ре а ли за ци је за да та ка на це лој
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

У то ку свог де це ниј ског по сто ја ња и
раз во ја до да нас 246. ба та љон АБ ХО је
успе шно из вр шио све по ста вље не за дат -
ке, по твр див ши се као пре по зна тљив стуб
у си сте му од бра не, уз не пре ки дан рад и
те жњом да на ста ви са тех нич ком мо дер -
ни за ци јом за што ква ли тет ни је из вр ша ва -
ње за да та ка из ми си је Вој ске Ср би је.

Овом при ли ком уру че не су на гра де и
при зна ња нај и стак ну ти јим по је дин ци ма
слу жбе.      Мр Алек сан дар Си мо нов ски  

Обележавање Дана градске
организације УВП Ниш

ТРЕЋОЈ БРИГАДИ 
ПОВЕЉА УВПС

У
скла ду са не по вољ ним здрав стве ним
усло ви ма, у ма лој са ли До ма Вој ске у Ни -
шу 28. ок то бра обе ле же на је 28-го ди шњи -

ца од фор ми ра ња Град ске ор га ни за ци је
УВПС Ниш. 

На по чет ку је ода та по шта пре ми ну лим
чла но ви ма. Пред сед ник УВПС Ниш Ми лу тин
Пан те лић је ре као да су вој ни пен зи о не ри су -
о че ни са огром ним не да ћа ма ко је су за де си -
ле срп ски на род 1992. и 1993. го ди не и са те -
шким не прав да ма ко је им је чи ни ла др жа ва и
ње ни ор га ни на це лој те ри то ри ји СРЈ. У то ку
1993. го ди не, вој ни пен зи о не ри су од лу чи ли
да се ор га ни зу ју као Удру же ње гра ђа на, да би
мо гли лак ше де фи ни са ти сво је за јед нич ке
ин те ре се и ци ље ве у дру штву и лак ше и сна -
жни је се за њих бо ри ли.

Вој ни пен зи о не ри гра да Ни ша, у дру гој по -
ло ви ни 1993. го ди не, фор ми ра ли су Ини ци ја -
тив ни од бор за осни ва ње град ске ор га ни за -
ци је УВП ко ји је бро јао 11 чла но ва. На че лу
тог те ла био је са да по кој ни Дра го љуб Ла зић,
а ка сни је и пр ви пред сед ник Гр.Орг. УВПЈ
Ниш.

Ини ци ја тив ни од бор је из вр шио све при -
пре ме и на сед ни ци осни вач ке Скуп шти не 29
ок то бра 1993. го ди не, ко јој је при су ство ва ло
793 де ле га та, за вр шио про цес осни ва ња
Град ске ор га ни за ци је УВП у Ни шу.

Тре нут но Гр. Орг. УВПС Ниш, пру жа сву
прав ну по моћ сво јим чла но ви ма ве за но за
уве ћа ње пен зи ја за 20 од сто, ко је ни је ушло у
пен зиј ски основ по осно ву бе ни фи ци ра ног
рад ног ста жа, пен зи о не ри ма ко ји су оти шли у
пен зи ју до 31.12.2011. го ди не. Пру жа се прав -
на по моћ за по вра ћај из но са ума ње них пен -
зи ја за пе ри од од 1. 11. 2014. до 30.   9. 2018.
го ди не, као и у ве зи са пра вом на ре дов на
ускла ђи ва ња и из вр ше на ускла ђи ва ња од  1.
11. 2014. го ди не до 30. 9. 2018. го ди не.

Удру же ње је осло нац чла но ви ма ка да је
реч о стам бе ној про бле ма ти ци, здрав стве ном
збри ња ва њу, и до де ли со ли дар не по мо ћи
угро же ним чла но ви ма.

Пру жа се услу га у ви ду со ли дар не по мо ћи
за обо ле ле од ви ру са ко вид-19, као и чла но -
ви ма по ро ди ца код ко јих је пре ми нуо члан
удру же ња. На ску пу је кон ста то ва но да је ор -
га ни за ци ја у Ни шу у слу жби сво јих чла но ва.

У дру гом де лу сед ни це уру че на су при зна -
ња Удру же ња. Нај ви ше при зна ње, по ве ља
УВПС је до де ље на је 3. бри га ди Коп не не вој -
ске за ве о ма успе шну са рад њу и пру жа ње
све срд не по мо ћи удру же њу у оства ри ва њу
про грам ских за да та ка. По ве ља је уру че на ко -
ман дан ту 3. бри га де Коп не не вој ске, бри гад -
ном ге не ра лу Сла ђа ну Ста мен ко ви ћу. 

По ве ља је уру че на и То пли ци Или ји ћу, се -
кре та ру Гр.Орг. УВПС Ниш.

Пла ке ту УВПС су до би ли Оде ље ње при -
мар не за шти те Ниш, ко вид ам бу лан та (уру -
че на на чел ни ку Оде ље ња пот пу ков ни ку Бра -
ти сла ву Мак си мо ви ћу), ме ди цин ски тех ни чар
у ко вид ам бу лан ти за став ник I кла се Пре драг
Па вло вић, за тим Дра го Ву ко вић, члан Ме сног
од бо ра „Ће ле Ку ла“ Ниш, Об рад Ми лен ко -
вић, члан Гр.Орг. УВПС Ниш, цве ћа ра „Ори -
јен тал“ Ниш и Бан ка по штан ска ште ди о ни ца,
Фи ли ја ла Ниш.

З. Ја шо вић

У Крушевцу обележен Дан АБХО службе

ВИДАН НАПРЕДАК

Представљени Зборници 
о страдању српског народа 

у НДХ

ДА СЕ ПАМТИ

У
До му Вој ске Ср би је јав но сти су пред -
ста вље ни збор ни ци Сед ма ме ђу на -
род на кон фе рен ци ја о Ја се нов цу и О

зло чи ни ма НДХ у Гла мо чу, Гра хо ву, Лив -
ну, Дув ну и Ку пре су, у ко ји ма су са бра ни
број ни ра до ви, са оп ште ња и до ку мен та
ко ја све до че о ге но ци ду над срп ским на -
ро дом и зло чи ни ма ко је је над Ср би ма, Је -
вре ји ма и Ро ми ма по чи ни ла НДХ у Дру гом
свет ском ра ту.

Удру же ње три де се так уни вер зи тет ских
про фе со ра Ја се но вац - До ња Гра ди на већ
20 го ди на на сто ји да, на осно ву исто риј -

ских чи ње ни ца, по сто је ћих и но вих на уч -
них ис тра жи ва ња, све ту пред ста ви исти -
ну о мно го број ним зло чи ни ма у НДХ и са -
чу ва се ћа ње на жр тве уста шког ге но ци да
над та мо шњим срп ским ста нов ни штвом,
по чи ње ног од 1941. до 1945. го ди не.

На дво днев ној Сед мој ме ђу на род ној
кон фе рен ци ји о Ја се нов цу, одр жа ној у Ба -
ња лу ци ма ја 1918. го ди не, ис так ну то је да
До ња Гра ди на пред ста вља нај ве ће стра -
ти ште на ко ме су то ком Дру гог свет ског
ра та, хр ват ске уста ше, ри мо ка то ли ци и
му сли ма ни, уби ли на сто ти не хи ља да Ср -
ба, Је вре ја и Ро ма. Јав но сти је пре до че но
оби ље до ку ме на та и на уч них ис тра жи ва -
ња о зло чи ни ма по чи ње ним у ја се но вач -
ком си сте му ло го ра и за тра же но да се де -
кла ри шу као ге но цид над срп ским на ро -
дом у та да шњој Не за ви сној Др жа ви Хр -
ват ској.

6Војни ветеран ОКТОБАР  2021.



7Војни ветеран ОКТОБАР  2021.

ДОГАЂАЈИ

Додела социјалне и хумани-
тарне помоћи у септембру

2021.године

ДА НЕДАЋА БУДЕ МАЊЕ

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

одр жа ној 7. ок то бра 2021. го ди не, раз мо трио за-
х те ве до ста вље не у сеп тем бру 2021. го ди не, и
на осно ву про пи са них кри те ри ју ма и ис пу ње них
усло ва, до нео је од лу ке о до де ли јед но крат не
со ци јал не и ху ма ни тар не по мо ћи:

А) Ма те ри јал но ста ње
На осно ву чла на 5.а у ве зи са чла ном 4.став 1.
тач ка 1. Пра вил ни ка
ОпОр Па ра ћин СМ: 32.000,00 – по чла ну
16.743,20ди на ра;
ОпОр Во ждо вац ТР: 32.000,00 – по чла ну
16.743,20 ди на ра;
ОпОр Но ви Бе о град ЧБ: 30.000,00 – по чла ну
17.140,00ди на ра;
ОпОр Пан че во ХБ: 32.000,00 – по чла ну
17.201,00 ди на ра;
ОпОр Зе мун СБ: 30.000,00 – по чла ну 1.930,17
ди на ра
Б) Здрав стве но збри ња ва ње
На осно ву чла на 5.а у ве зи са чла ном 4.став 1.
тач ка 2. и на осно ву чла на 3. став 2. Пра вил ни -
ка, без огра ни че ња по из др жа ва ном чла ну.
ОпОр Про ку пље ММ:10.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град ММ: 15.000,00 –
ОпОр За је чар МЗ:10.000,00 –
ОпОр Кра гу је вац ЦМ:20.000,00 –
ОпОр Обре но вац ДЛ:15.000,00 –
ОпОр Кра ље во НБ: 10.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град СА: 10.000,00 –
ОпОр Зе мун МВ: 25.000,00 –
ОпОр Зе мун СЉ: 25.000,00 –

Нов ча на сред ства су упла ће на на те ку ће ра -
чу не 11. октбра 2021. го ди не.

Зах те ви ко ји бу ду до ста вље ни од1.ок то бра до
31. ок то бра 2021. го ди не би ће ре ша ва ни по чет -
ком но вем бра 2021. го ди не.    Извршни одбор

Oпштинској организацији
УВПС Нови Београд 
додељено значајно 

признање

ПЛАКЕТА БОРАЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

З
а до при нос у оства ри ва њу про гра -
ма „Кул ту ра се ћа ња Но во бе о гра ђа -
на“ у очу ва њу се ћа ња на уста нич ку

1941. го ди ну и на шу ан ти фа ши стич ку
бор бу, Удру же ње бо ра ца на род но о сло -
бо ди лач ког ра та – Но ви Бе о град, на
све ча но сти одр жа ној 22. ок то бра у са -
ли Град ске скуп шти не Но ви Бе о град,
до де ли ло је за слу жним по је дин ци ма и
ор га ни за ци ја ма при зна ња. 

Оп штин ској ор га ни за ци ји Удру же ња
вој них пен зи о не ра Ср би је – Но ви Бе о -
град, за не го ва ња тра ди ци ја и ан ти фа -
ши стич ке бор бе до де ље на је  Пла ке та
УБ НОР-а Но ви Бе о град. По ред оста -
лих ово при зна ње су до би ли и Клуб ге -
не ра ла и ад ми ра ла Ср би је, Бе о град ски

фо рум за свет рав но прав них, а од ис -
так ну тих по је ди на ца и ди рек тор ка Кли -
нич ког цен тра „Бе жа ниј ска ко са“ проф.
др Ма ри ја Здрав ко вић. 

У при год ном обра ћа њу све ча ном
ску пу, пот пред сед ник оп штин ске ор га -
ни за ци је УВПС Но ви Бе о град, ге не рал-
ма јор у пен зи ји Ту ма нов Си ме он, из ра -
зио је за хвал ност на до де ље ном ви со -
ком при зна њу, ре кав ши:

,,Оп штин ска ор га ни за ци ја Удру же ња
вој них пен зи о не ра Но ви Бе о град је
парт нер ска ор га ни за ци ја и про јек ту
,Кул ту ра се ћа ња’ Но во бе о гра ђа на, ко -
јег успе шно во ди и про мо ви ше пред -
сед ник Удру же ња бо ра ца НОР-а Но ви
Бе о град, го спо дин Ран ко Спа ле вић.

Са удру же њем бо ра ца НОР-а, ми
вој ни пен зи о не ри, ко ји жи ви мо у Но вом
Бе о гра ду де ли мо исте вред но сти, па и
рад ни про стор у ко јем не по сред но на
уз ви ше ним вред но сти ма прав де и сло -
бо де оства ру је мо, сво је про грам ске ци -
ље ве и днев не за дат ке.

Оп штин ска ор га ни за ци ја вој них пен -
зи о не ра Но ви Бе о град је са став ни и
нај број ни ја ор га ни за ци ја у УВП Ср би је,
са ви ше од 4.000 чла но ва. Ра ди и де -
лу је на це ло куп ној те ри то ри ји оп шти не
Но ви Бе о град пре ко сво јих ме сних ор -
га ни за ци ја, ко ја сва ка по је ди нач но бро -
ји ви ше од 600 чла но ва.

Не слу чај но, ме сне ор га ни за ци је ко је
ак тив но сти про во де на на Бе жа ниј ској
ко си, Бе жа ниј ским бло ко ви ма број је -
дан и два  – ко лев ке су бор бе бе жа ниј -
ских иле га ла ца у та да шњој Бе жа ниј ској
оп шти ни.

Део вој них пен зи о не ра Но вог Бе о -
гра да су у по од ма клој жи вот ној до би, а
ак тив ни су и чла но ви у удру же њу бо ра -
ца НОР-а на ше оп шти не.

Про је кат ,Кул ту ра се ћа ња’ је ви со ко -
мо рал на и па три от ска оба ве за да се
сви за јед но вра ти мо ви со ким вред но -
сти ма НОР-а и да тај део исто ри је не
пре пу сти мо мра ку и за бо ра ву“ре као је
из ме ђу оста лог Ту ма нов.

Пла ке ту је у име но во бе о град ске 
ор га ни за ци је при мио по тред сед ник

ОпОд Си ме он Ту ма нов

Обележен Дан оснивања 
125. моторизоване 

бригаде

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ 
ХЕРОЈСКЕ БРИГАДЕ

У
скло пу ком плек са не ка да шње ка сар не
Ра си на у Па ру нов цу, све ча но је обе ле -
же но 40 го ди на од осни ва ња хе рој ске

125. мо то ри зо ва не бри га де. Де ле га ци је
гра да Кру шев ца, Ра син ског управ ног окру -
га, Удру же ња бо ра ца ве те ра на слав не
125, па 63. па до бран ске бри га де и дру гих
Удру же ња по ло жи ли су вен це на спо мен-
обе леж је бра ни о ци ма отаџ би не. 

У вој ним ана ли ма ве ли ким сло ви ма упи -
са на је 125. мо то ри зо ва на бри га де. У ком -
плек су не ка да шње ка сар не Ра си на, а по -
том и у ка сар ни Цар Ла зар обе ле жен је
овај зна ча јан ју би леј. Ми ну том ћу та ња, а
по том и ин то ни ра њем хим не, ода та је по -
шта по ги ну ли ма.

Те ле гра мом се ску пу обра тио и ге не рал
Не бој ша Пав ко вић, рат ни ко ман дант Тре -
ће ар ми је. 

Те ле фон ским пу тем при сут не је
по здра вио и ге не рал Вла ди мир Ла -
за ре вић, рат ни ко ман дант При -
штин ског кор пу са.

У Спо мен-со би у ка сар ни „Цар
Ла зар“ по ста вљен је ико но стас ко ји
су по во дом 40 го ди на слав не бри га -
де у Кру ше вац до ве зли бај ке ри, а
пре дат је и му рал на ко ме сто ји „На -
род пам ти, Ср би ја не за бо ра вља“.
Овом при ли ком уру че не су и за хвал ни це
ди рек то ру БИА Бра ти сла ву Га ши ћу, пред -
сед ни ку Скуп шти не гра да Кру шев ца Пре -
дра гу Ву ки ће ви ћу и ко ман дан ту гар ни зо на
Кру ше вац Ра де ту Рња ко ви ћу.

Ан ге ли на Ла за ров из по кре та Све та сме -
лост ве те ра ни ма 125. мо то ри зо ва не бри -
га де уру чи ла је ико ну, а по ве љу пред сед -
ни ку Скуп шти не гра да Пре дра гу Ву ки ће ви -
ћу.

Хе рој ска 125. мо то ри зо ва на бри га да ос-
но ва на је 23. сеп тем бра 1981. го ди не у Ко -
сов ској Ми тро ви ци, од ли ко ва на је Ор де -
ном на род ног хе ро ја. За вре ме ра та на
про сто ру Ко со ва и Ме то хи је по ги ну ла су
92 при пад ни ка те бри га де. По сле ра та
бри га да је пре ме ште на у Кру ше вац, а у
ме ђу вре ме ну, ре ор га ни за ци јом Вој ске Ср -
би је је рас фор ми ра на. Њен на след ник и

прав ни след бе ник је Ра син ска бри га да, чи -
је је се ди ште та ко ђе у Кру шев цу. По мен
па лим бор ци ма слу жи ло је све штен ство
Кру ше вач ке епар хи је уз са слу же ње све -
ште ни ка из дру гог окру га.

При сут ни ма се обра тио рат ни ко ман -
дант 125. мо то ри зо ва не бри га де, бри гад -
ни ге не рал Дра ган Жи ва но вић, ко ји је по -
здра вио при сут не и сво је са бор це. „Да нас
смо се оку пи ли ов де да ево ци ра мо успо -
ме не на на ше по ги ну ле дру го ве, хе ро је на -
ше отаџ би не. Ово је при ли ка и да се при -
се ти мо свих де ша ва ња ко је смо, ми ов де,
пре жи ве ли то ком рат них деј ста ва и агре -
си је на на шу зе мљу. Бри га да је про шла те -
жак пут, а да нас сви зна ју за Ко ша ре и на -
ше из вр ше ње по ста вље них за да та ка за
од бра ну др жав не гра ни це“, ре као је из ме -
ђу оста лог Жи ва но вић

Мр Алек сан дар Си мо нов ски



Б
ио је све ча ни скуп, ко ме је при су ство -
ва ло са мо де сет осо ба јер ак ту ел на
пан де ми ја ви ру са ко ро на не до зво ља -

ва ма сов на оку пља ња, а све је из гле да ло
као да се оку пи ло сто ти ну вој них пен зи о -
не ра или ви ше од тог бро ја. Оп штин ска ор -
га ни за ци ја Но вог Бе о гра да од у ста ла је од
тра ди ци о нал но ма сов ног оку пља ња пред -
став ни ка ме сних од бо ра, та ко да се ску по -
ви одр жа ва ју у окви ру ме сних од бо ра и то
уз ве о ма ре ду ко ва ни број при сут них.

Све ча на сед ни ца МО ,,Бе жа ниј ски бло -
ко ви 2“ одр жа на је у про сто ри ји Ме сне за -
јед ни це ,,Ко за ра“. Ре фе рат о пу ту но во бе -
о град ске ор га ни за ци је вој них пен зи о не ра
ду гом 28 го ди на под нео је Ђор ђе Пе тро -
вић, је дан од чла но ва са ве о ма ду гим ста -
жом. Под се тио је на дан ка да је у са ли ЈП
,,Ин фо стан“ одр жа на осни вач ка Скуп шти -
на УВПС Но вог Бе о гра да. Би ло је то те шко
вре ме ка да су уру ша ва на пра ва вој них
пен зи о не ра а зе мљом ди вља ла ин фла ци -
ја. У та квом тре нут ку фор ми ра ње удру же -
ња био је пра ви по тез. 

-Те ре ла тив но дав не 1993. го ди не гру па
ен ту зи ја ста, ис кре них ро до љу ба и љу ди
ко ји су зна ли да се сна ђу у тим окол но сти -
ма ка да је др жа ва сва ким да ном уру ша ва -
ла, оку пи ли су број не вој не пен зи о не ре из
без на ђа у ко ме су се на шли, осми сли ли
ор га ни за ци ју, про грам де ло ва ња, а он да
то ком на ред них го ди на уз ве ли ко ан га жо -
ва ње обо га ћи ва ли на чин ра да и де ло ва -
ња, ра ди пру жа ња по мо ћи вој ним пен зи о -
не ри ма ко ја је би ла нео п ход на. Под се ћа -
ња на те го ди не по чет ка ра да бу ди код
свих нас осе ћај по но са и без об зи ра што
го ди не не у мит но про ла зе, ни жу се ево де -
це ни је, ми се по но си мо део тог ве ли ког де -
ла ко ји су за по че ли и стал но до гра ђи ва ли
мно ги љу ди ко ји ма ду гу је мо не из мер ну за -
хвал ност. Још смо по но сни ји што су не ки
од њих и да нас ов де са на ма, као да су се

по но во за кле ли  да ће у Удру же њу вој них
пен зи о не ра ра ди ти и у рад ном ве ку. Тим
на шим љу ди ма и сви ма ко ји су се по сте -
пе но укљу чи ва ли у рад Удру же ња то ком
ових 28 го ди на ду гу је мо ве ли ку за хвал но -
сти по што ва ње, ка зао је Пе тро вић. 

Нај за слу жни ји за исто риј ски ход оп -
штин ске ор га ни за ци је УВП Но ви Бе о град,
ка ко је на вео Пе тро вић, би ли су Влај ко Ри -
стић, То ми слав Си мо вић, Или ја Ђу јић, Ва -
со Бун чић, Ми лен ко Гли го ре вић, Кон стан -
тин Ар се но вић, Бо жи дар Ба бић и Си ме он
Ту ма нов. 

Са да шња ор га ни за ци ја има не по вољ ни
тренд стал ног сма ње ња чла но ва при род -
ним од ли вом. Од 3.958 чла но ва њих
2.566или 64 од сто су вој ни пен зи о не ри,
док 1.392 или 35 од сто су ко ри сни ци вој -

них пен зи ја (су пру ге пре -
ми ну лих чла но ва). Ви ше
од 82 го ди не жи во та има
41 од сто вој них пен зи о не -
ра. 

-Усло ви у ко ји ма је ра -
ди ло у по след њој де це ни -
ји би ли су ве о ма сло же ни,
што је из и ски ва ло по ве -
ћа не на по ре љу ди. Је сте
те шко и сло же но, али не -
ма пре да је, то бар ми вој -
ни ци зна мо. За сва ку си -
ту а ци ју има ре ше ња. И
оно што је ва жно, а по ру -
ка је пред сед ни ка но во бе -
о град ских вој них пен зи о -
не ра, чу вај мо на ше удру -
же ње, на гла сио је Пе тро -
вић. 

Ску пу се обра тио пот -
пред сед ник Оп штин ског
од бо ра Си ме он Ту ма нов.

- Пре по ру ке на шег удру -
же ња је да го ди шњи цу од
фор ми ра ња обе ле жи мо

скром но. То обе ле жа ва ње ни је пу ка фор -
мал ност, ако не све де мо ре зул та те. То је
наш пу то каз. На ше удру же ње је ор га ни за -
ци ја за сно ва на на ме ђу ге не ра циј ској со ли -
дар но сти. Тре ба да се шти ти мо од опа ке
бо ле сти. По вре ме но не ки чла но ви по ста -
ве пи та ње шта има ју од удру же ња. Нај че -
шће им од го во ри мо: шта би би ло да ни је
по сто ја ло удру же ње. Оно је омо гу ћи ло да
по вра ти мо оно што нам је за ко ном би ло
за ки ну то. За у ста ви ли смо про цес угро жа -
ва ња пра ва вој них пен зи о не ра. То је и нај -
ве ћи успех. Ми смо, по све му су де ћи, је ди -
но удру же ње пен зи о не ра ко је не по сред но
пру жа ху ма ни тар ну по моћ. Са мо ове го ди -
не до де ли ли смо по моћ за 59 пен зи о не ра
чи је су ма ле пен зи је, ка зао је Ту ма нов.

Пот пред сед ник но во бе о град ске ор га ни -
за ци је је на вео да је нај ва жни је да се пен -
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње вра ти у
Фонд за СО ВО, то јест под ју рис дик ци ју
Ми ни стар ства од бра не. Он је по себ но апо -
стро фи рао по тре бу да се по ве ћа број
прет плат ни ка на гла си ло ,,Вој ни ве те ран“,
на во де ћи да оно има из у зет ну уло гу у ин -
фор ми са њу чла но ва и афир ма ци ји ор га -
ни за ци је у дру штву.

Пред сед ник МО ,,Бе жа ниј ска ко са“ Ми -
лан Кал чић се за ло жио да се ме сне ор га -
ни за ци је што ви ше ан га жу ју на пру жа њу
по мо ћи чла но ви ма. Ис та као је зна чај ак -
тив но сти усме ре не на ре гру то ва ње но вих
чла но ва. Сма тра да би ме сне ор га ни за ци -
је ши ром Ср би је тре ба ло да се огла се при -
ло зи ма о сво јим ак тив но сти ма у ,,Вој ном
ве те ра ну“. 

На ску пу је по но во по кре ну то пи та ње
про сто ра за ак тив но сти и дру же ње вој них
пен зи о не ра.

То ком са стан ка би ло је ре чи о пред сто -
је ћим из бо ри ма у окви ру ор га ни за ци је и
шта све тре ба пред у зе ти да би они би ли
успе шни. З. П.
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ОЧУВАТИ УДРУЖЕЊЕ
Обележавање 28 година постојања УВПС на Новом Београду реализује се

деташовањем организације скупова на ниво месних одбора

Скуп је одржан уз поштовање противепидемијских мера

Уводно излагање поднео 
је Ђорђе Петровић



П
о во дом 28 го ди на од осни ва ња
ор га ни за ци је, у про сто ри ја ма Оп -
штин ског од бо ра УВПС Зе мун, 26.

ок то бра одр жа на је све ча на сед ни ца.
Скуп је отво рио пред сед ник Слав ко
До ше но вић. На жа лост, по че так је био
ту жан јер су то ком го ди не, као по сле -
ди ца за ра жа ва ња ви ру сом ко вид 19,
пре ми ну ла че ти ри чла на, ко ји ма је ми -
ну том ћу та ња ода та по шта, док је де -
се то ро за ра же но.  

-Оку пи ли смо се да обе ле жи мо 28-
го ди шњи цу на шег по сто ја ња, а то се
де си ло 25. ок то бра 1993. го ди не. Ос-
но ва ни смо као до бро вољ на, не вла -
ди на, со ци јал но-ху ма ни тар на, па три -
от ска, не стра нач ка ор га ни за ци ја ра ди
оства ри ва ња и уна пре ђе ња со ци јал -
ног ста ту са, пр вен стве но вој них пен -
зи ја, здрав стве ног и со ци јал ног оси гу -
ра ња и стам бе ног обез бе ђе ња. У го -

ди ни ко ја je на из ма ку, одр жа ли смо
че ти ри те ле фон ске сед ни це OпОд од
ре дов не сед ни це скуп шти не, на ко ји -
ма смо раз ма тра ли про грам ске за дат -
ке, те ку ћу про бле ма ти ку, ини ци ја ти ве
за по бољ ша ње стан дар да и жи во та
КВП. Ha днев ном ре ду би ла су сле де -
ћа пи та ња: (1) усва ја ње за пи сни ка са
про шлих сед ни ца, (2) ин фор ма ци је са
сед ни ца Глав ног од бо ра УВПС, (3)
пред ло зи за до де лу при зна ња, (4)
бри га о бо ле сним чла но ви ма КВП, (5)
фор ми ра ње ко ми си ја (за сре ђи ва ње
ар хи ве, по пис ин вен та ра итд), ре као
је из ме ђу оста лог До ше но вић.

Због пан де ми је ви ру са ко ро на je по -
себ но оте жа на здрав стве на за шти та
ко ри сни ка вој не пен зи је. Зе мун ски вој -
ни пен зи о не ри су осло ње ни на ВМЦ
Но ви Бе о град. Тој здрав стве ној уста -

но ви не до ста ју ка дро ви, ка ко би пру -
жи ла од го ва ра ју ћу ле кар ску по моћ за
око 26.000 оси гу ра ни ка. По след њих
ме се ци сна жно се ма ни фе сту ју про -
бле ми у сто ма то ло шком збри ња ва њу
па ци је на та.

Укуп но се из зе мун ске ор га ни за ци је
за от куп ста на по по вољ ним усло ви ма
при ја ви ло 12 чла но ва. Њих тро је до -
би ло је стан. 

Ин тер но гла си ло „Вој ни ве те ран“ je
хро ни чар пен зи о нер ске по пу ла ци је,
при ла го дљив ко ри сни ци ма вој не пен -
зи је. Укуп но је на тај лист прет пла ће -
но 118 чла но ва УВПС из зе мун ске ор -
га ни за ци је, па уз елек трон ске и пи са -
не ме ди је и сај та Удру же ња, це ни се
да су чла но ви у овом вре ме ну до бро
ин фор ми са ни.

Зе мун ски вој ни пен зи о не ри су уче -
ство ва ли на мно гим ма ни фе ста ци ја -
ма ра ди обе ле жа ва ња зна чај них до га -
ђа ја из исто ри је Ср би је. За јед но са
срод ним удру же њи ма ор га ни зо ва ли
су осам из ле та за чла но ве и по се те
зна чај ним ме сти ма из исто ри је. Из -
мре ђу од та лог је  ода та по шта стре -
ља ним гра ђа ни ма Зе му на и Ба тај ни -
це. У Пе тро ва ра ди ну, на та мо шњем
обе ли ску по ло жен је ве нац, а на Фру -
шкој Го ри по шта је ода та Све ти сла ву
Го лу бо ви ћу Ми тра ље ти, по ги ну лом у
Дру гом свет ском ра ту. По се ћен је и
По љоп при вред ни са јам у Но вом Са ду.

Пред сед ник До ше но вић је за хва лио
удру же њи ма и ор га ни за ци ја ма ко је су
по ма га ле у ра ду УВПС, што је у про -
те клом пе ри о ду оства ре на из у зет на
са рад ња. По себ на за хвал ност упу ће -
на је пред сед ни ку УВПС Љу бо ми ру
Дра гањ цу за из у зет но за ла га ње код
др жав них и дру гих ор га на за оства ри -
ва ње пра ва КВП, а и Из вр шном од бо -
ру Глав ног од бо ра УВПС. 

У ми ну лој го ди ни одр жа но је укуп но
пет те ле фонск ких сед ни ца Оп штин -
ског од бо ра. Оп штин ска ор га ни за ци ја
бро ји 1042 чла на.

OKO 66,93 од сто пен зи о не ра je ста -
ро сти из над 70 го ди на. То ком ми ну ле
го ди не при мље на су че ти ри но ва чла -
на, њих че тво ро је ис ту пи ло из ор га -
ни за ци је, а дво је се од се ли ло из Зе -
му на. 

Со ци ја ло-ху ма ни тар ну по моћ до би -
ло је 18 чла но ва у из но су од 512.000
ди на ра.

На све ча но сти су уру че на и при зна -
ња Удру же ња. 

Ме сна ор га ни за ци ја УВПС Ба тај ни -
ца про гла ше на је за нај у спе шни ју у
про те клих го ди ну да на. Њи ма је при -
пао и пре ла зни пе хар Оп штин ског од -
бо ра УВПС Зе мун. 

По ве ља УВПС до де ље на је Ре фи ку
Спа си ћу за ви ше го ди шњи пре да ни
рад. Пла ке та УВПС уру че на је Мла де -
ну Вој во ди ћу, а за хвал ни ца Ми ле ви
Ар сић. То ком го ди не до де ље не су још
три за хвал ни це, се дам књи га и 23
пла ке та са ли ком Сте фа на Про вен ча -
ног. 

Т. Ми ту шев
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Свечани скуп земунских 
војних пензионера

ЖИВОТ ИДЕ ДАЉЕ
Прелазни пехар који се додељује најуспешнијој месној 
организацији припао је војним пензионерима који живе 

у Батајници

При зна ње 
у ру ка ма 
Дра го ша 
Бад ња ра

Пре ла зни 
пе хар је 
Ре фи ку 
Спа си ћу 
уру чио 
Слав ко 
До ше но вић



П
ре ма по да ци ма Свет ске здрав -
стве не ор га ни за ци је, тре нут но ви -
ше од 55 ми ли о на љу ди ши ром

све та жи ви са де мен ци јом, а сва ке го -
ди не има ско ро 10 ми ли о на но вих слу -
ча је ва. Ка ко се удео ста ри јих у по пу -
ла ци ји по ве ћа ва у ско ро сва кој зе -
мљи, оче ку је се да ће тај број још ви -
ше ра сти.

Де мен ци ја се де фи ни ше као гу би -
так прет ход не мен тал не спо соб но сти
у бар две обла сти, са да љим по гор ша -
њем, а Ал цхај ме ро ва бо лест је њен
нај че шћи об лик- она је раз лог 60-70
од сто слу ча је ва де мен ци је. Де мен ци -
ја је тре нут но сед ми во де ћи узрок смр -
ти ме ћу свим бо ле сти ма и је дан од
глав них узро ка ин ва ли ди те та и за ви -
сно сти ме ћу ста ри јим осо ба ма.

Кључ ни на ла зи Свет ског из ве шта ја
о Ал цхај ме ро вој бо ле сти за 2021. го -
ди ну фо ку си ра ју се на ка сну ди јаг но -
сти ку упо зо ра ва ју ћи да чак 75 од сто
љу ди са де мен ци јом на гло бал ном ни -
воу ни је ди јаг но сти ко ва но, што пред -
ста вља око 41 ми ли он љу ди. По ред
ка сног ди јаг но сти ко ва ња, из ве штај
као дру ги ве ли ки про блем ис ти че дру -
штве ну стиг му, са мо стиг ма ти за ци ју и
ле кар ску стиг му, што још по гор ша ва
то иона ко те шко пу то ва ње. Чак ЗЗ од -
сто ле ка ра ан ке ти ра них за овај из ве -
штај ве ру је да се ни шта не мо же учи -
ни ти у ве зи са де мен ци јом, од но сно
да је труд уза лу дан.

У том сми слу ово го ди шњи из ве штај

о Ал цхај ме ро вој бо ле сти, из ме ћу
оста лог, пре по ру чу је да здрав стве ни
си сте ми уве ду го ди шње не у ро ло шке
пре гле де за ста ри је од 50 го ди на, пре -
вен ти ву и про мо ви са ње стра те ги је за
сма ње ње ри зи ка, јер је пра во вре ме но
ди јаг но сти ко ва ње кључ ле че ња али и
ор га ни зо ва ња не ге и по др шке.

Де мен ци ја је син дром у ко јем до ла -
зи до по гор ша ња ког ни тив них функ ци -
ја из над оно га што би се мо гло оче ки -
ва ти као уоби ча је на по сле ди ца би о ло -
шког ста ре ња. Она ути че не са мо на
пам ће ње, већ и на раз ми шља ње, ори -
јен та ци ју, раз у ме ва ње, спо соб ност

уче ња, је зик и про су ћи ва ње, и то на
сва ку осо бу раз ли чи то, у за ви сно сти
од узро ка, дру гих здрав стве них про -
бле ма и ког ни тив них функ ци ја ко је је
осо ба има ла пре не го што се раз бо ле -
ла.

Зна ци и симп то ми по ве за ни са де -
мен ци јом мо гу се по ја ви ти у три фа зе.
Ра на фа за де мен ци је че сто се за не -
ма ру је јер је по че так по сте пен, а уоби -
ча је ни симп то ми мо гу укљу чи ва ти за -
бо рав ност и гу бље ње пој ма о вре ме -
ну и про сто ру. Ка ко де мен ци ја на пре -
ду је у сред њу фа зу, зна ци и симп то ми
по ста ју ја сни ји - за бо ра вља ње љу ди и
до га ђа ја, чак и не дав них, збу ње ност,
све ве ће по те шко ће у ко му ни ка ци ји,
про ме не у по на ша њу, че сто и лу та ње,
по тре бу за по мо ћи око лич не не ге. Ка -
сна фа за де мен ци је је го то во пот пу на
за ви сност и не ак тив ност. Обо ле ли те -
шко пре по зна ју род би ну и при ја те ље,
има ју те шко ће при хо да њу, по тре бу за
све ве ћом по мо ћи, до жи вља ва ју про -
ме не у по на ша њу ко је мо гу да еска ли -
ра ју до агре си је.

Из ве шта ји аме рич ког На ци о нал ног
ин сти ту та за ста ре ње ука зу ју на то да
се, ре ци мо, уче ста лост Ал цхај ме ро ве
бо ле сти удво стру чу је сва ких пет го ди -
на на кон 65. го ди не ста ро сти. Ка ко по -
пу ла ци ја ста ри, бо лест по га ђа ве ћи
про це нат љу ди. Тре нут но не ко у САД
раз ви ја Ал цхај ме ро ву бо лест сва ких
66 се кун ди.

Ме ђу тим, иако де мен ци ја углав ном
по га ђа ста ри је осо бе, она ни је не из бе -
жна по сле ди ца ста ре ња. На да ље, де -
мен ци ја не по га ђа ис кљу чи во њих - у
де вет од сто слу ча је ва по че так симп -
то ма је уочен пре 65. го ди не жи во та.
Гло бал но, де мен ци ја има не сра зме -
ран ути цај на же не - број го ди на жи во -
та са ин ва ли ди те том као по сле ди цом
де мен ци је је за око 60 од сто ве ћи код
же на не го код му шка ра ца.

До са да раз ви је ни ле ко ви про тив
де мен ци је и те ра пи је за про ме ну бо -
ле сти има ју огра ни че ну ефи ка сност и
пр вен стве но су на ме ње ни за Ал цхај -
ме ро ву бо лест, али су број ни но ви
трет ма ни тре нут но у раз ли чи тим фа -
за ма кли нич ких ис пи ти ва ња. Мно го
се, ме ђу тим, мо же по ну ди ти за по др -
шку и по бољ ша ње жи во та осо ба са
де мен ци јом и њи хо вих не го ва те ља и
по ро ди ца, као и за пре вен ти ву. Сту ди -
је по ка зу ју да љу ди мо гу сма њи ти ри -
зик од ког ни тив ног па да и де мен ци је
ако су фи зич ки ак тив ни, не пу ше, из -
бе га ва ју штет ну упо тре бу ал ко хо ла,
кон тро ли шу сво ју те жи ну, здра во се
хра не и одр жа ва ју здрав крв ни при ти -
сак, хо ле сте рол и ни во ше ће ра у кр ви.
До дат ни фак то ри ри зи ка укљу чу ју де -
пре си ју и дру штве ну изо ла ци ју, што
нас по но во вра ћа на со ци јал ну укљу -
че ност и те ра пе ут ски зна чај дру же ња
и ко му ни ка ци је. При то ме, бит но је да
ни кад не за бо ра ви мо да је сва ка осо -
ба је дин стве на, са сво јом жи вот ном
исто ри јом и лич но шћу, и да је ве о ма
ва жно фо ку си ра ти се на оно што та
осо ба још увек има, а не на оно што је
мо жда из гу би ла. Од но сно - на оно што
она осе ћа, уме сто на оно че га се не
се ћа.

М. Јо ва но вић
Из вор: Глас оси гу ра ни ка
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ДНЕВ НИ БО РА ВАК 
У БЕ О ГРА ДУ

Про це њу је се да у Ср би ји жи ви
ви ше од 200.000 љу ди са Ал цхај -
ме ро вом бо ле шћу, а у Бе о гра ду
око 25.000. Обе ле жа ва ју ћи 21. сеп -
тем бар, Срп ско удру же ње за Ал -
цхај ме ро ву бо лест (СУ АБ) и удру -
же ње„Сна га при ја тељ ства“ - Amity
по здра ви ли су на ја ву град ских вла -
сти о отва ра њу пр вог Днев ног бо -
рав ка за осо бе са де мен ци јом при
Ге рон то ло шком цен тру у Бе о гра ду
до 2023. го ди не. Ина че, већ по ла
го ди не на Но вом Бе о гра ду функ ци -
о ни ше Днев ни бо ра вак за обо ле ле
од де мен ци је ко ји во де ова два
удру же ња и по ро ди це обо ле лих.

Де мен ци ја је ве ли ки про блем за по ро ди цу

Месец борбе против деменције

ЉУБАВ, ПОДРШКА 
И РАЗУМЕВАЊЕ

Сваког септембра окупљају се стручњаци широм света како
би подигли свест људи и оспорили стигму која окружује де-
менцију. Већ десет година 21. септембра обележава се и

Светски дан борбе против Алцхајмерове болести, који прати
и глобални извештај о овој болести.



У
Бе о гра ду је, уз при су ство нај ви ших
др жав них и вој них функ ци о не ра,
12. до 15. ок то бра одр жан Ме ђу на -

род ни са јам на о ру жа ња и вој не опре -
ме ,,Парт нер 2021“. На ово го ди шњем,
де се том по ре ду, „Парт не ру“ сво је
про из во де и услу ге пред ста ви ло је
укуп но 132 из ла га ча из Ср би је и из 16
стра них зе ма ља – Аустри је, Бо сне и
Хер це го ви не, Ки не, Ка на де, Дан ске,
Фин ске, Фран цу ске, Не мач ке, Хр ват -
ске, Ита ли је, Ру си је, Сло ве ни је,
Швед ске, Швај цар ске, Ује ди ње ног
Кра љев ства и Сје ди ње них Аме рич ких
Др жа ва.

Мо же се сло бод но ре ћи да је бе о -
град ски са јам на о ру жа ња и вој не
опре ме ве ро ват но нај ве ћа и нај зна чај -
ни ја ма ни фе ста ци ја тог ти па у Евро -
пи. Одр жа ва се сва ке дру ге го ди не и
све ви ше при вла чи па жњу струч ња ка

за оруж је и вој но ин жи њер ство. То је
сво је вр сна смо тра до стиг ну ћа срп ске
од брам бе не ин ду стри је и свет ских до -
ме та у обла сти вој них тех но ло ги ја. Ис -
под ку по ла Бе о град ског сај ма пред -
ста вље ни су ис тра жи вач ки, раз вој ни,
опит ни и ре монт ни ка па ци те ти Ми ни -
стар ства од бра не и на ше од брам бе не
ин ду стри је, при ка за ни су нај ви ши до -
ме ти фа бри ка из Гру па ци је од брам бе -
не ин ду стри је Ср би је, ,,Ју го им пор та
СДПР“ и де ла на ших на уч но-ис тра жи -
вач ких ин сти ту ци ја, чи ји је за да так
опре ма ње и оспо со бља ва ње на ше
вој ске. 

Го то во упо ре до са одр жа ва њем сај -
ма на о ру жа ња у Сје ди ње ним Аме рич -
ким Др жа ва ма оба вље но је те сти ра -
ње са мо ход ног то па-ха у би це ,,Но ра-
Б52 М21“ ка ли бра 155 ми ли ме та ра,
про из ве де ног у Ср би ји. На проб ном

га ђа њу на вој ном по ли го ну „YUMA“ у
др жа ви Ари зо на, то сред ство те сти ра -
ју аме рич ке ору жа них сна ге.

Моћ ,,Но ре“ 

,,Но ра Б-52“ је мо ди фи ко ва на пре -
ма зах те ви ма аме рич ког парт не ра, и
ушла је у нај у жи из бор за те сти ра ња
ко ја ће тра ја ти не ко ли ко ме се ци. То
ору ђе је на ме ње но за ва тре ну по др -
шку соп стве них је ди ни ца. Ва тре ну по -
др шку оства ру је, ка ко то вој ни ци ка жу,
сна жном, из не над ном и бр зом ва тром
по ци ље ви ма так тич ког, опе ра тив ног
и стра те гиј ског зна ча ја на ве ли ким да -
љи на ма.

По ре ђе ња ра ди и као до каз о ква ли -
те ту на ше од брам бе не ин ду стри је за -
ни мљи во је да су пред раз би ја ње Ју -
го сла ви је САД су има ле на ме ру да од
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Сајам наоружања и војне опреме ,,Партнер 2021“

СМОТРА 
ВОЈНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Док су многобројне делегације функционера министарстава одбране, 
генералштабова и експерата за наоружање и војну опрему из европских, афричких и
азијских земаља разгледали експонате српске одбрамбене индустрије, на полигону у

САД почело је гађање из топа-хаубице 155 мм, као део вишемесечних испитивања 
моћи оружја наше памети

Пише: ЗВОНИМИР ПЕШИЋ



функ ци ја ма и но вим на ме на ма.
Пре ми је ру је до жи ве ло до дат но

окло пље но нај со фи сти ци ра ни је и нај -
мо дер ни је те шко во зи ло ,,Ла зар 3“ 8 X
8, на ко је је угра ђен уни вер зал ни топ
57 ми ли ме та ра (га ђа ци ље ве на зе -
мљи и у ва зду шном про сто ру). То во -
зи ло је до би ло и име на шег пре ми ну -
лог ко ле ге и ам ба са до ра у Ру си ји Ми -
ро сла ва Ла зан ског, ко ји се нај ви ше за -
ла гао за уград њу баш тог то па. До мет
то па је од 7,5 до 14,5 ки ло ме та ра. 

Пр ви пут је пред ста вље на те шка
снај пер ска пу шка 20 ми ли ме та ра ко ја
пле ни по осо би на ма и бор бе ним мо -

гућ но сти ма. Струч ња ци ка жу да је то
бо ља пу шка од аме рич ке ,,АН ЗИО“ јер
уме сто 75 ки ло гра ма има ма су од 45,
за њу ни је по треб но по себ но по сто ље,
ме ха ни зам за за пи ња ње у по ло жај за
га ђа ње мо же и де те да до ве де, тр зај
је ре ду ко ван за око де сет пу та... Ка да
аме рич ка пу шка ис па ли све мет ке у
шар же ру, да би био за ме њен пу ним,
ни шан џи ја мо ра да се по ја ви по ло ви -
ном си лу е те, да то учи ни са две ру ке,
а он да је уно сан циљ. Код на ше пу шке
то се чи ни ла га но јед ном ру ком и без
из ла га ња ва три про тив ни ка. Пу шка
има до мет од око два ки ло ме тра, а ве -
о ма до бра ефи ка сност се по сти же до
1.500 ме та ра. За ни мљи во је да је ту
пу шку ко ју оп слу жу ју три чла на по са -
де кон стру и сао бо рац Вој ске Ре пу бли -
ке Срп ске, ко ји је то ком ра та у БиХ до -
шао до иде је ка ко да се ство ри но во
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СФРЈ по ру че не ко ли ко сто ти на тру по -
ва ави о на Г-2 ко је би аме рич ки струч -
ња ци опре ми ли као школ ски ави он. То
је мо гао да бу де по сао ве ка, али је
про пао јер је код нас та да бук нуо рат. 

У јав но сти је не до вољ но по зна то да
но ве тех но ло ги је ко је се при ме њу ју у
обла сти ма про из вод ње на о ру жа ња и
вој не опре ме ве о ма бр зо на ђу при ме -
ну у про це си ма из ра де спе ци фич них
про из во да у та ко зва ном ци вил ном
про гра му, од но сно у на стан ку ро ба
ши ро ке по тро шње. 

Што се Ср би је ти че, од брам бе на ин -
ду стри ја има за да так да про из ве де
оно што је по треб но вој сци, ка ко би
др жа ва од го во ри ла на све иза зо ве и
прет ње, укљу чу ју ћи и све ди мен зи о -
нал ни рат. Нај ве ћи број вр ста на о ру -
жа ња и вој не опре ме се и про из во ди у
Ср би ји. Због ви со ких тро шко ва и не -
до стат ка де ла тех но ло ги ја у на шој зе -
мљи се не про из во де су пер со нич ни
ави о ни, хе ли коп те ри, тран спорт ни
ави о ни, за тим сред ства про тив ва зду -
шне од бра не, ра да ри и још не ке вр сте
ви со ко си фи сти ци ра них оруж ја. По -
зна то је да је у СФРЈ на мен ска ин ду -
стри ја обез бе ђи ва ла око 85 од сто
укуп них по тре ба ЈНА за на о ру жа њем
и вој ном опре мом. У Ср би ји тај про це -
нат ни је де фи ни сан, али се ве ру је да
је то око 70 од сто укуп них по тре ба Вој -
ске Ср би је.

Рат ним пла но ви ма у СФРЈ је би ло
ре гу ли са но да се на мен ска ин ду стри -
ја кон цен три ше у сре ди шту зе мље, та -
ко да су мно ги ка па ци те ти оста ли у
БиХ, Хр ват ској и ма њим де лом у Сло -
ве ни ји. По сле ра то ва из де ве де се тих
го ди на и от це пље ња по је ди них ре пу -
бли ка у та мо шњим фа бри ка ма вој не
ин ду стри је су оста ле на пред не тех но -
ло ги је, али и ску по це не ма ши не ко је
су омо гу ћа ва ле про из вод њу по је ди -
них скло по ва и кључ них де ло ва сред -
ста ва рат не тех ни ке

. 
До мет на ших ра ке та

Срп ска од брам бе на ин ду стри ја раз -
ви ја мо ћан си стем лан се ра и ра ке та
,,зе мља-зе мља“ до ме та 300 ки ло ме -
та ра. То је зна ча јан ква ли та ти ван скок
вој ске ко ја ће мо ћи да га ђа ци ље ве до
300 ки ло ме та ра. Оклоп на во зи ла ,Ми -
лош“ и ,,ма ли Ми лош“ пред ста вље на
су у но вим вер зи ја ма са до дат ним

Правна лица, носиоци
базичних технологија
који су чланови
Групације су:  „ППТ ТМО”
а. д. Трстеник;  „Застава
Ковачница” а. д.
Крагујевац; „Ковачки
центар” д. о. о. Ваљево;
„Corun Holding” д. о. о.
Ужице.



ефи ка сно оруж је. Има ли смо част да
упо зна мо кон струк то ра, али од го вор -
ни у ,,Ју го им пор ту СДПР“ ни су до зво -
ли ли да се от кри је ње гов иден ти тет.
Да још до да мо и то да је кон струк тор
по знат и по не ко ли ко про на ла за ка за
ци вил ну на ме ну, за ко је је до био од -
лич ја од шпан ског и бел гиј ског кра ља.

Пред став ни ци не ко ли ко вој ски из ра -
зи ли су же љу да на ба ве ову пу шку ка -
да бу де по че ла се риј ска про из вод ња.

Ов де су пред ста вље ни ис тра жи вач -
ки раз вој ни, опит ни и ре монт ни ка па -
ци те ти Ми ни стар ства од бра не и на ше
од брам бе не ин ду стри је, при ка за ни су
нај ви ши до ме ти фа бри ка из Гру па ци је
од брам бе не ин ду стри је Ср би је, ,,Ју го -
им пор та“ и де ла на ших на уч но-ис тра -
жи вач ких ин сти ту ци ја чи ји је за да так
опре ма ње и оспо со бља ва ње на ше
вој ске – ре као је пред сед ник.

При ват ни сек тор 

До ма ћу од брам бе ну ин ду стри ју пра -
те и број не при ват не фир ме ко је су
соп стве ним раз во јем ус пе ле да ре ше
сло же не про из вод не тех но ло ги је. Јед -
на од њих је и ,,Сер во тех“ на чи јем је
че лу дипл. инг. Или ја Ја ра ко вић.

,,Сер во тех“ је, из ме ђу оста лог при -
ка зао ро бо ти зо ва ну ауто мат ску ли ни ју
за ко ва ње ко шу љи ца 155 мм за ар ти -
ље риј ске про јек ти ле, за тим ро бо ти зо -
ва ну ауто мат ску ли ни ју за ко ва ње су -
жа ва њем свих ве ли чи на  ко шу љи ца
из мин ског и ар ти ље риј ског про гра ма,
ауто мат ску ли ни ју за про из вод њу ба -
ли стич ких пло ча од ком по зит них ма -
те ри ја ла за лич ну за шти ту вој ни ка и
оклоп них сред ста ва, раз вој ком плет -
них си сте ма ауто мат ских пу ња ча за
то по ве ка ли бра 155мм. И да не на бра -
ја мо све те но ве тех но ло ги је.

,,По себ но нас чи ни по но сним што
успе ва мо да Ср би ји обез бе ди мо пред -
у сло ве за про из вод њу моћ них оруж ја.
При ка за ни и раз ви је ни си сте ми ауто -
мат ских пу ња ча за то по ве 155 мм ди -
рект но до при но се бо љој функ ци о нал -
но сти ових сло же них ар ти ље риј ских
си сте ма и по ве ћа њу њи хо ве кон ку -
рент но сти на свет ском тр жи шту. То
што ра ди мо на ша је ду жност, јер од -
бра на пред ста вља ал фу и оме гу оп -
стан ка др жа ве и на ро да“, из дик ти рао
нам је у пе ро инг. Или ја Ја ра ко вић.

Сво ју пре ми је ру је до жи вео и ле те -
ћи си стем за хва та ње и ру ше ње дро -
но ва. На и ме, пре ма ре ше њу кон струк -
то ра Го ра на Стан че ви ћа из по себ ног
дро на ис па љу ју се мре же ко је пре кри -
ва ју на ни ши ње ни дрон и по том га при -
зе мљу ју. Тај си стем је упо тре бља ван
за хва та ње пти ца на ба тај нич ком
аеро дро му ка ко оне не би упа ле у мо -

тор ави о на, а ко ри шћен је и за оне спо -
со бља ва ње из бе гли ца при ли ком пре -
ла ска гра нич не ли ни је.

Па жњу струч ња ка иза звао је и
школ ски ави он ,,Ла ста” с ди ги та ли зо -
ва ном ка би ном и не ким по о бољ ша њи -
ма пра те ћих уре ђа ја ,,За ста ва оруж је“
и пред ста ви ла чи та ву га му оруж ја, од
пи што ља и ре вол ве ра, пре ко пу ша ка
и ми тра ље за до ба ца ча гра на та.

Под руч је слу жбе них уни фор ми
офи ци ра и под о фи ци ра ре ши ла је
Ком па ни ја ,,Bramy“ из Алек сан дров ца,
а рат них - ,,Јум ко“ из Вра ња.

Из вор про фи та

Ино стра ни парт не ри из ра зи ли су
на ме ру да ку пе фа бри ку од брам бе не
ин ду стри је у Лу ча ни ма, што је сво је -
вр сно при зна ње до стиг ну том си сте му
раз во ја, али Ср би ја не же ли да стра -
не ком па ни је упра вља ју осе тљи вом
ин ду стри јом. 

До ма ћа зна ња и па мет све ви ше
има ју про ђу на про бир љи вом свет -
ском тр жи шту. Ма да је срп ска од брам -
бе на ин ду стри ја ства ра на ви ше од
јед ног ве ка, ка ко би се бра ни о ци ма
обез бе ди ло оруж је ко јим би се шти ти -
ли те ри то ри ја и жи во ти љу ди и да би
од вра ти ли по тен ци јал не агре со ре од
на ме ра да по ко ре зе мљу, она је ва жан
из вор про фи та и при лив у др жав ном
бу џе ту. По себ но је зна чај но што за по -
шља ва око 9.000 љу ди.

Ово го ди шњи са јам на о ру жа ња и
вој не опре ме ,,Парт нер“ оку пио је ре -
кор дан број из ла га ча и по слов ног све -
та. Мно ге чи ње ни це ука зу ју да се срп -
ска од брам бе на ин ду стри ја вра ћа на
тра ди ци о нал на тр жи шта у Ази ји и Аф-
ри ци.
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Први пут је сајамских дана представљена тешка
снајперска пушка која плени по особинама и борбеним
могућностима. Стручњаци кажу да је то боља пушка од
америчке АНЗИО јер уместо 75 кила има масу од 45 кг,
за њу није потребно посебно постоље, механизам за
запињање у положај за гађање може да доведе и дете,
трзај је редукован за око десет пута.

Готово упоредо с
одржавањем сајма
наоружања, у
Сједињеним Државама
обављено је тестирање
самоходног топа-хаубице
,,Нора-Б52 М21“ калибра
155 милиметара,
произведеног у Србији.
На пробном гађању на
војном полигону YUMA у
држави Аризона то
средство тестирају
америчке оружане снаге.



Н
а зах тев Ор га на без бед но сти, ге не рал
Ла за ре вић је за ка зао са ста нак на Ко -
манд ном ме сту „Гранд“ у При шти ни.

По звао ме је да при су ству јем. У При шти ну
сам сти гао у 19.50 ча со ва и оти шао на са -
ста нак. Ни сам знао о ко јим пи та њи ма ће
би ти ре чи. На Ко манд ном ме сту су већ би -
ли при сут ни ге не ра ли Ла за ре вић и Ђа ко -
вић, пу ков ник Стар че вић, пу ков ник Сто ја -
но вић, на чел ник Оде ље ња без бед но сти
При штин ског кор пу са, пу ков ник Ђин ђић,
за ме ник на чел ни ка Оде ље ња без бед но -
сти Тре ће ар ми је, пу ков ник Ра до ва но вић,
на чел ник Оде ље ња за оба ве штај не по -
сло ве Тре ће ар ми је и пу ков ник Трај ко вић,
на чел ник Од се ка за оба ве штај не по сло ве
При штин ског кор пу са. 

Чим сам ушао на Ко манд но ме сто, пу -
ков ник Сто ја но вић ми је дао па пир цр ве не
бо је, фор ма та А-4. На ње му је цр ном бо -
јом од штам пан текст на ал бан ском је зи ку.
Ни сам ни шта раз у мео али сам ви део да је
пот пи сник тек ста Ибра хим Ру го ва.

Пу ков ник Сто ја но вић је об ја снио да је то
ле так  ко ји је Ру го ва упу тио Шип та ри ма да
на пу сте те ри то ри ју Ко со ва и Ме то хи је и
ре као да је пре вод тек ста на по ле ђи ни
лет ка. Вра тио сам му ле так да про чи та на -
глас. Ка да је про чи тао, ка жем:

„Пре ма ње му, ми смо оку па тор ска вој ска
ко ја је от по че ла ве ли ку офан зи ву про тив
ци ви ла на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ко со во.
Ово је, у ства ри, по зив да Шип та ри на пу -
сте Ко смет.“

Ухап шен шпи јун
Ге не рал Ла за ре вић је са оп штио циљ са -

стан ка: „Раз ма тра ње не га тив них по ја ва у
је ди ни ца ма Кор пу са и ме ре за њи хо во су -
зби ја ње“. Дао је реч пу ков ни ку Сто ја но ви -
ћу, ко ји ре фе ри ше да су ор га ни без бед но -
сти При штин ског кор пу са, 28. мар та
1999.го ди не, ухап си ли Бе ки ма Ка стра ти ја,
бив шег офи цир ВЈ у чи ну по руч ни ка, због
шпи ју на же. 

„Бе ким Ка стра ти је шеф аген тур не мре -
же, ко ју је фор ми ра ла ЦИА“, ре као је Сто -
ја но вић и на ста вио, „ор га ни без бед но сти
При штин ског кор пу са и Тре ће ар ми је су
25. мар та 1999. го ди не до би ли од сво јих
са рад ни ка из ино стран ства по дат ке о
овом аген ту ЦИА ко ји је ра дио у При шти -
ни. Ње га је за вр бо вао Ленс Џон стон, за -
јед но са гру пом оба ве шта ја ца из НА ТО-а.“

Био сам за те чен са зна њем, али ни сам
хтео да пре ки дам Сто ја но ви ћа,  ко ји је на -
ста вио да об ја шња ва да је гру па у ко јој су
још Кељ мен ди Ка стри от, Агим Му сли ју и
Фат мир Му сли ју ра ди ла у При шти ни. У

оста лим гра до ви ма су под гру пе. Гру па је
при пре ма на пет-шест ме се ци, а по од ла -
ску ОЕБС-а оста ла је у При шти ни. Опре -
мље ни су шпи јун ском тех ни ком, сред стви -
ма за ко му ни ка ци ју и до ку мен ти ма. За јед -
но са оба ве штај ним офи ци ри ма ОЕБС-а
ра ди ли су на ши ре њу аген тур не мре же и
вр бо ва њу са рад ни ка да, по од ла ску Ми си -
је ОЕБС-а, пре у зму уло гу при ку пља ња по -
да та ка. 

Пре ки нуо сам Сто ја но ви ћа и пи тао Ла -
за ре ви ћа да ли је он знао за ову ин фор ма -
ци ју. Ни је знао и из не на дио се као и ја. Ка -
же да је знао да се не што ра ди око ОЕБС-
а, али да ни је знао све де та ље.

Тра жио сам да Сто ја но вић де таљ ни је
ин фор ми ше о овој ак ци ји. Об ја снио је да
су ор га ни без бед но сти При штин ског кор -
пу са не пре кид ним опе ра тив ним ра дом от -
кри ли и пра ти ли шпи јун ске ак тив но сти ве -
ћег бро ја чла но ва Ми си је ОЕБС-а, њи хо -
вих ве за и са рад ни ка. Та ко су ство ри ли по -
зи ци је у са мој Ми си ји и од њих до би ја ли
ин фор ма ци је за њи хо ве ак тив но сти. 

При се тио сам се не ких ин фор ма ци ја ор -
га на без бед но сти ко је сам чи тао пре по -
чет ка агре си је НА ТО. Пи тао сам се та да
ка ко су на ши опе ра тив ци до шли до њих.
Са да ми је ја сно.

До вољ но до ка за
Пу ков ник Сто ја но вић је об ја снио да је

од 1.600 чла но ва Ми си је би ло за вр бо ва но
пре ко 200 ко ји су ра ди ли за слу жбу При -
штин ског кор пу са и Тре ће ар ми је. По сле
хап ше ња Ка стра ти ја, код ње га су про на ђе -
не кар те са рас по ре дом је ди ни ца При -
штин ског кор пу са и ло ка ци ја ма ко је су
пред ви ђе не за уда ре ави ја ци је НА ТО-а.
Ове кар те је тре ба ло да бу ду про сле ђе не
у оба ве штај ни цен тар у Ма ке до ни ји, а ода -
тле ра дио-мре жом LO CE по сла те у Бри -
сел и Лон дон. Ме ђу тим, за вр ши ле су у на -
шим ру ка ма. Ухап ше на шпи јун ска гру па је
опре мље на нај са вре ме ни јом шпи јун ском
опре мом за одр жа ва ње ве зе, осма тра ње
и при слу шки ва ње. При ли ком хап ше ња
про на ђе ни су са те лит ски те ле фо ни, ра -
дио-ста ни це, крип то за штит на до ку мен та -
ци ја, та бли ца тај них на зи ва итд. Шпи јун ску
гру пу не ко ли ко ме се ци  при пре ма ли су
оба ве штај ци НА ТО-а. Ме ђу тим,  гру па је
ус пе ла да за њих од ра ди шпи јун ске по сло -
ве са мо че ти ри да на, а за тим је ухап ше на.
По сле од ла ска ОЕБС-а са Ко со ва и Ме то -
хи је, оти шле су и „ве зе“, на ших слу жби
без бед но сти, али  је одр жан кон такт са не -
ки ма од њих. Они су на ста ви ли  да до ста -
вља ју по дат ке. За хва љу ју ћи њи ма, от кри -

ве на је шпи јун ска гру па, а и Су ља Аје то -
вић, бив ши пот пу ков ник ЈНА, члан нај у жег
ру ко вод ства ОВК и глав ни ор га ни за тор
шпи јун ске гру пе.

Сто ја но вић је на гла сио да се ин тен зив -
но ра ди на от кри ва њу и дру гих гру па и да
нај ви ше про бле ма има ју са „сло бод ња ци -
ма“, ко ји са ми при ку пља ју по дат ке и  ша -
љу их ди рект но цен тра ли. Још увек се, за
са да, не зна ко ли ко их има.

Пре ма ана ли зи до са да шњих по да та ка,
за кљу че но је да су нај тра же ни је ин фор ма -
ци је о по зи ци ја ма ко манд них ме ста, по -
себ но Тре ће ар ми је и При штин ског кор пу -
са на Ко со ву и Ме то хи ји, кре та ње и бо ра -
вак команданaта Ар ми је и При штин ског
кор пу са, ло ка ци је цен та ра ве зе, рас по ре -
да оклоп но-ме ха ни зо ва них је ди ни ца и си -
сте ма ПВО итд. 

Док је Сто ја но вић ре фе ри сао, раз ми -
шљао сам ко ли ко су спо соб ни и не у стра -
ши ви ови мла ди љу ди, по пут пот пу ков ни -
ка Ђу ро ви ћа и Гр бо ви ћа, ма јо ра Јев то ви -
ћа, Ма рин ко ви ћа, Сер ге ја, вој них по ли ца -
ја ца, ма јо ра Ко па ње и свих ње го вих ко -
ман ди ра че та, во до ва као и мно гих вој ни -
ка. Они од 1998. го ди не не се бич но и хра -
бро ула зе у су ко бе са ШТС, ис пи су ју ћи
све тлу стра ни цу ра да ор га на без бед но сти.

Кри вич но де ло уби ства
Зна чај ово га што су са да ура ди ли је не -

про це њив за Тре ћу ар ми ју и по себ но При -
штин ски кор пус, јер су ди рект но осу је ти ли
на ме ру пла не ра НА ТО-а да са те ре на до -
би ја ју по дат ке о рас по ре ду и ак тив но сти -
ма је ди ни ца на те ре ну. По хва лио сам пу -
ков ни ка Сто ја но ви ћа и ор га не без бед но -
сти При штин ског кор пу са и Тре ће ар ми је и
на ре дио Ла за ре ви ћу да им на по го дан на -
чин ода при зна ње за до са да шњи рад и
овај по след њи под виг. 

Пу ков ник Сто ја но вић је на ста вио да ре -
фе ри ше да су ор га ни без бед но сти При -
штин ског кор пу са ли ши ли сло бо де тро ји -
цу при пад ни ка 203. ар ти ље риј ско-ра кет не
бри га де Тре ће ар ми је због осно ва не сум -
ње да су у се лу Гор ња Су ши ца, код При -
шти не, из вр ши ли кри вич но де ло уби ства.
Ухап ше ни су ка пе тан пр ве кла се Дра ги ша
Пе тро вић, вод ник пр ве кла се Не над Ста -
мен ко вић и вој ни об ве зник То ми ца Јо вић
из 52. вој но те ри то ри јал ног од ре да При -
шти на да су ли ши ли жи во та Фе ри за Кра -
сни ћи ја и Ру ки ју Кра сни ћи. По сле ин фор -
ми са ња о де та љи ма ка ко је из вр ше но кри -
вич но де ло, пре ки нуо сам Сто ја но ви ћа. 

„Ово је стра шно,  они ни су нор мал ни. Је
ли то си гур но?“ 
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ПОГЛЕДИ

Из ратног дневника генерал-пуковника 
Небојше Павковића

ПРВА ХАПШЕЊА
Беким Кастрати је шеф агентурне мреже, коју је формирала

ЦИА, органи безбедности Приштинског корпуса и Треће армије
су 25. марта 1999. године добили од својих сарадника из ино-

странства податке о овом агенту ЦИА који је радио у Приштини.
Њега је заврбовао Ленс Џонстон, заједно са групом обавеш-

тајаца из НАТО-а.



„Ис тра га се при во ди кра ју и, по све му су -
де ћи, то су ура ди ли“, од го во рио је Сто ја -
но вић.

„Хап си те то од мах и на суд. Ла зо, пре -
ду зми ме ре да се ова кве ства ри спре че по
сва ку це ну. Ово нам се де си ло, ис пред но -
са, ево Су ши ца је ту бли зу“, бе снео сам.

Ге не рал Ла за ре вић, вид но по тре сен
овим са зна њем, из ра зио је не ве ри цу да је
та ко не што мо гао да ура ди нор ма лан чо -
век и по ред то га  што је ко ман до ва ње
пред у зе ло све ме ре да се то не до го ди. 

И оста ли су би ли из не на ђе ни чи ње ни -
цом да је гну сан зло чин из вр шен пре ма
ци ви ли ма. Био сам стра шно љут, јер знам
шта смо све пред у зе ли. На кра ју ре фе ри -
са ња пу ков ник Сто ја но вић је пред ло жио
да се је ди ни це Вој не по ли ци је „осло бо де“
за дат ка обез бе ђе ња снаб де вач ких ко ло на
јер због оба ве за на дру гим за да ци ма ни су
у мо гућ но сти да „по кри ју“ и овај за да так.
Обра зло жио је ве ли ко на пре за ње је ди ни -
ца Вој не по ли ци је ко је се ан га жу ју на обез -
бе ђе њу ко манд них ме ста, лич но сти, до ку -
ме на та сте пе но ва них као др жав на тај на,

вој них ку ри ра ко ји пре но се вој на до ку мен -
та, обје ка та, ре јо на и пра ва ца од по себ ног
зна ча ја за од бра ну зе мље, вој них ка зне -
но-по прав них уста но ва, ар ти ље риј ских ра -
кет них си сте ма, гру пе до бро во ља ца ко ји
се упу ћу ју на про стор Ко со ва и Ме то хи је.
По ред на ве де них за да та ка, је ди ни це Вој -
не по ли ци је ан га жу ју се у бор би са ШТС,
пре тре су ре јо на где се прет по ста вља да
су па ли не при ја тељ ски ави о ни и пи ло ти,
пре тре су обје ка та где су би ле раз ме ште не
ШТС, при ку пља њу до ка за за зло чи не, ко је
су пот чи ни ли ШТС и вла сти те сна ге, и на
дру гим за да ци ма.

Пре у сме ра ва ње ко ло на
Све што је Сто ја но вић ре као је тач но. То

су за да ци ор га на без бед но сти и Вој не по -
ли ци је и они су то до са да успе шно и про -
фе си о нал но из вр ша ва ли. Ува жио сам ње -
гов пред лог да се је ди ни це Вој не по ли ци је
осло бо де пра ће ња мар шев ских ко ло на и
на ре дио ге не рал-ма јо ру Ђа ко ви ћу да опе -
ра тив ци при пре ме на ре ђе ње за обез бе ђе -
ње мар шев ских ко ло на на дру ги на чин.
На ре дио сам да се на Ко манд ном ме сту
„3“ и Ко манд ном ме сту При штин ског кор -
пу са фор ми ра ју ти мо ви ко ји ће се ба ви ти
про бле мом по кре та свих ко ло на на про -
сто ру Ко сме та.

Упо зо рио сам да је обез бе ђе ње ко ло на
на Ко со ву и Ме то хи ји од из у зет ног зна ча ја

и да су вој не ко ло не и 1998, а и ове, го ди -
не стал но на ме ти ШТС. Са по чет ком агре -
си је ко ло не су по ста ле ме та ави ја ци је НА -
ТО. За да так ти мо ва је да за сва ку ко ло ну
пре ци зно про у че за да так, де фи ни шу сна -
ге и сред ства за ње го во из вр ше ње, при ку -
пе по дат ке о про ход но сти и без бед но сти
ко му ни ка ци ја и пред ло же ко ман дан ти ма
је ди ни ца нај бе збед ни ји пра вац мар ша. Ти -
мо ви ће из ра ђи ва ти на ре ђе ња и пла но ве
мар ша и из ве шта ва ти Ко ман ду При штин -
ског кор пу са о вре ме ну по чет ка и  прав цу
кре та ња и пра ти ти ре а ли за ци ју мар ша до
сти за ња ко ло не на циљ. 

У ци љу за шти те ко ло на од уда ра из ва -
зду шног про сто ра, на ре дио сам  да ме ђу -
соб но ра сто ја ње из ме ђу мо тор них во зи ла
у ко ло ни  бу де три-до пет ки ло ме та ра, да
во зи ла мо гу са мо стал но да мар шу ју. Ко ло -
не не сме ју би ти ве ће од 10 мо тор них во -
зи ла, а во зи ла у ко ло ни мо ра ју би ти при -
бли жних во зних ка рак те ри сти ка и сте пе на
функ ци о нал не ис прав но сти. Је ди ни це
кроз чи ју зо ну про ла зи ко ло на обез бе ђу ју
си гур ну про ход ност на це лој ду жи ни ко му -
ни ка ци је и не по сред но обез бе ђу ју ко ло ну
са два-три бор бе на во зи ла и оклоп на
тран спор те ра или тен ка. Ста ре ши на мар -
шев ске ко ло не мо ра да има си гур ну ра -
дио-те ле фон ску ве зу са је ди ни цом кроз
чи ју зо ну од го вор но сти ко ло на про ла зи.

Ге не ра лу Ђа ко ви ћу на ре дио сам да на -
пи ше још јед но на ре ђе ње по во дом кри вич -
ног де ла уби ства у се лу Гор ња Су ши ца, да
се по зо ве на сва на ре ђе ња ко ја смо до са -
да из да ли у ве зи са при ме ном пра ви ла ху -
ма ни тар ног рат ног пра ва, са на по ме ном
да сви ко ман ди ри и ко ман дан ти учи не све
да сва ки вој ник и ста ре ши на бу де упо знат
са на ре ђе њем.

Да на ре ђе ња стиг ну 
до сва ког вој ни ка
Ге не рал Ђа ко вић, ко ји се осе тио про -

зва ним, под се тио је да смо 27. мар та 1999.
го ди не  упу ти ли јед но та кво на ре ђе ње. 

„Ево, имам га код се бе“, ре као је и по чео
да чи та: „(1) У све му по сту па ти по од ред -
ба ма ‘Упут ства о при ме ни Пра ви ла ме ђу -
на род ног рат ног пра ва у ВЈ’, из да ње Прав -
не упра ве од 1998. го ди не, а по себ но
стрикт но при ме њи ва ти од ред бе гла ве 7. о
ра ње ни ци ма и бо ле сни ма и гла ве 8. о ра -
зним за ро бље ни ци ма; (2) За пра вил ну
при ме ну Пра ви ла ме ђу на род ног рат ног
пра ва од го вор ни су ко ман дан ти је ди ни ца
и сва ки при пад ник Тре ће ар ми је по је ди -
нач но; (3) Про тив ли ца ко ја кр ше пра ви ла
ме ђу на род ног рат ног пра ва, над ле жни
ста ре ши на је ду жан да по кре не по сту пак
за из ри ца ње за ко ном про пи са них санк ци -
ја; (4) Ко ман дан ти је ди ни ца ран га са мо -
стал ног ба та љо на и ви шег ран га, ре дов но
ће до ста вља ти при ја ве о по вре да ма ме ђу -
на род ног рат ног пра ва, учи ње них и од
стра не не при ја те ља (5) Са овим на ре ђе -
њем упо зна ти це ло куп ни са став Тре ће Ар -
ми је“. 

„Ово на ре ђе ње је про сле ђе но свим је -
ди ни ца ма Тре ће ар ми је, не знам шта ви -
ше тре ба на пи са ти“, ре као је Ђа ко вић.

Из дик ти рао сам му те зе по ко ји ма ће
на пи са ти на ре ђе ње и по но во на гла сио
оба ве зу свих ста ре ши на да на ре ђе ња ко -
ји ма је ре гу ли са на ова област мо ра ју да
стиг ну до по след њег вој ни ка у стро ју, па,
ако бу де по треб но, и  да пот пи шу да су
упо зна ти са њим. 

Пу ков ни ку Стар че ви ћу на ре дио сам да

што пре ука же вој но пра во суд ним ор га ни -
ма, ко ји су де ле ги ра ни у је ди ни ца ма ар ми -
је, на озбиљ ност, да ефи ка сно и пот пу но
при ме њу ју за ко не СР Ју го сла ви је и Ре пу -
бли ке Ср би је, у ве зи са кри вич ним де ли ма
ко ја се чи не у рат ном ста њу. На ре ђе ње
сам из дао пу ков ни ку Стар че ви ћу, јер је
над ле жан да са ра ђу је са вој но пра во суд -
ним ор га ни ма ко ји ни су би ли пот чи ње ни
Ко ман ди Тре ће ар ми је. Ни сам же лео да
оства ру јем ди рект не кон так те са вој но пра -
во суд ним ор га ни ма, да се не би про ту ма -
чи ло да ко ман до ва ње вр ши ути цај на њи -
хов рад.

Овај по је ди нач ни слу чај нас је све по го -
дио. Због то га ни сам смео да до зво лим да
ума њи ре зул та те ко је су је ди ни це по сти -
гле у од бра ни отаџ би не и пред ло жио сам
пу ков ни ку Стар че ви ћу да на пи ше по ру ку
свим при пад ни ци ма Тре ће ар ми је, у ко јој
им ода јем при зна ње за до са да шње про -
фе си о нал но и хра бро др жа ње.

Ге не рал Ла за ре вић за кљу чио је са ста -
нак оце ном да су ор га ни без бед но сти ан -
га жо ва ни и на от кри ва њу не при ја тељ ске
де лат но сти у је ди ни ца ма Кор пу са и на от -
кри ва њу но си ла ца кри ми нал них рад њи.
Го во рио је о про бле ми ма у функ ци о ни са -
њу слу жбе без бед но сти и ука зао на не ре -
гу ли сан од нос ква ли тет не са рад ње са ор -
га ни ма МУП-а и срод ним слу жба ма, ко ја
се сво ди на фор ми ра ње ме шо ви тих пунк -
то ва и при во ђе ње нео да зва них вој них об -
ве зни ка и де зер те ра. Са рад ња и са ор га -
ни ма Слу жбе др жав не без бед но сти ни је
на оче ки ва ном ни воу, јер до са да ни су до -
ста ви ли тра же не по дат ке о при пад ни ци ма
ре зер вног са ста ва ко ји има ју кри ми нал ни
до си је и ко ји су по тен ци јал на опа сност за
је ди ни це у ко ји ма су рас по ре ђе ни. Раз ме -
на по да та ка вр ши се у рет ким при ли ка ма,
а по да ци о ак тив но сти ШТС ко ји су нам до -
ста вље ни су не про ве ре ни или за ка сне ли.
То иза зи ва не по треб но ис цр пљи ва ње ор -
га на без бед но сти ВЈ  на про ве ри тих по да -
та ка. Ре ги стро ва ни су по ку ша ји ор га на
МУП-а да не ке про пу сте сво јих при пад ни -
ка при пи шу при пад ни ци ма ВЈ, што је по -
че ло да ути че на ме ђу соб не од но се.

ПОГЛЕДИ

Потпуковник Стеван Ђуровић 

Потпуковник Александар Грбовић

15Војни ветеран ОКТОБАР  2021.



К
а да је за Дан ру да ра 6.
ав гу ста Алек сан дар Ву -
чић, пред сед ник Ср би је,

из ја вио да на ша зе мља не ће
пра ти ти мод не трен до ве, већ
енер гет ске по тре бе зе мље
јер се мно ге др жа ве већ су о -
ча ва ју с не до стат ком стру је и
га са са мо за то што ни су во -
ди ле ра чу на о се би, сви ма је
би ло ја сно шта нам по ру чу је.
Он је ка сни је био из ри чит.
Ср би ја се не ће од ри ца ти
сво јих тер мо ка па ци те та, ни -
ти ће ру дар ство би ти уга ше -
но у на ред них 10, 20 и 30 го -
ди на.

Ако се узме у об зир да на -
ша зе мља енер гет ски ско ро
99 од сто за ви си од уво за га -
са и ско ро исто то ли ко од на-
ф те, да ли уоп ште тре ба по -
ми шља ти да се од ри че мо
угља из руд ни ка „Елек тро -
при вре де Ср би је”, по го то во ако се зна
да се две тре ћи не елек трич не енер ги -
је про из во де упра во у „Ко лу ба ри” и
„Ко стол цу”? То да је ап со лут ну ста бил -
ност енер гет ском си сте му зе мље.

Циљ је за пра во да се тер мо е лек тра -
не, за чи је се га ше ње у Ср би ји не пре -
ста но ло би ра, уна пре де и са чу ва ју, ка -
ко би ЕПС на ста вио да из во зи, а не да
уво зи и ску по пла ћа те исте ки ло ва те.
Нај че шће је на го ди шњем ни воу про -
из вод ња стру је ве ћа од по тро шње,
али и ка да ни је та ко, по тро ша чи у Ср -
би ји се ни су по жа ли ли да су у мра ку
или да се смр за ва ју.

На про тив. Укљу чу ју ТА пе ћи, гре ја -
ли це, кли ме, ко тло ве...

Ма шта ко ми слио о угљу, он је уто -
ли ко ва жни ји ако се зна да пред ви ђа -
ња кли ма то ло га го во ре у при лог то ме
да у бу дућ но сти не ће би ти то ли ко ки -
ше, већ ве ли ких су ша, што мо же да
угро зи срп ски хи дро по тен ци јал, ко ји
по кри ва ско ро 30 од сто укуп них по тре -
ба за елек трич ном енер ги јом.

И, шта он да? Шта ка да Ср би ја ви ше
не бу де мо гла да гра ди ве ли ке хи дро -
по тен ци ја ле? Ка ко ће мо има ти стру ју?
Мо жда нам пад не с не ба? Из ве тра
или сун ца? Не ће би ти да је та ко јед -
но став но. По го то во ка да стиг не зи ма
и ка да со лар не па не ле на кро во ви ма
ку ћа пре кри је де бео слој сне га, а ве -
тре ња че се за у ста ве због хлад но ће и
мра за.

Зар је та ко ла ко ди ћи ру ке од коп на
Дрм но, ода кле се днев но ис ко па ви ше
од 30.000 то на угља ко ји се углав ном
ис по ру чу је ко сто лач ким тер мо е лек -

тра на ма за про из вод њу елек трич не
енер ги је?

За рад ове „фа бри ке под отво ре ним
не бом”, ка ко је че сто зо ву, ру да ри не
гле да ју у не бо јер про цес от кри ва ња и
ис ко па ва ња угља тра је 24 са та 365
да на у го ди ни, без об зи ра на ки шу,
снег или па кле не вру ћи не.

Ка да се све то зна, за што је не ко ме
по сва ку це ну ста ло да га си тер мо е -
лек тра не, уме сто да уна пре ди ру дар -
ску и тер мо про из вод њу? Да би се
нор мал но и удоб но жи ве ло у 21. ве ку,
по треб но је да има мо до вољ но елек -
трич не енер ги је. Ме ђу тим, пре све га
из на ших до ма ћих из во ра, а не са мо
од оних ко ји би да нам ску по про да ју
зе ле не ки ло ва те и де бе ло за ра де, и то
пре ко ра чу на за стру ју ко је сви ми пла -
ћа мо. Чак и они со ци јал но угро же ни
ко ји има ју пра во на бес плат не ки ло ва -
те.

Узми мо са мо у об зир чи ње ни цу да
со лар ни па не ли ко је ак ту ел на ми ни -
стар ка ру дар ства Зо ра на Ми хај ло вић
го то во сва ког да на про те жи ра не ма ју
про из вод њу но ћу, ни ти ка да је облач -
но. Про из вод ња тра је од се дам до
осам са ти днев но то ком ле та, а све га
три до че ти ри са та зи ми. Не рав но мер -
на про из вод ња отва ра про блем скла -
ди ште ња те зе ле не енер ги је, због че -
га онај ко има па не ле на кро ву мо ра
да има и аку му ла тор ске ба те ри је што
да ју ауто но ми ју ра да од 15 ми ну та до
два или три са та.

За што он да, уме сто стал ног по на -

вља ња да ЕУ од нас тра жи да у енер -
гет ском мик су по ве ћа ва мо уче шће зе -
ле них ки ло ва та, не од го во ри мо да
има мо и ми свој зе ле ни из вор, и то по -
ве ли ки – Хи дро е лек тра ну „Ђер дап 1”,
па и „Звор ник”, чи ја се сна га по сле не -
дав не ре ви та ли за ци је то ли ко по ве ћа -
ла да про из вод ња бе ле жи ре кор де?

ЕПС, ко ли ко је по зна то, не за о ста је
ни у ула га њи ма за тер мо е лек тра не,
јер се по стро је ња мо дер ни зу ју, то јест,
„од сум по ра ва ју”, што је уоби ча је ни на -
зив за спре ча ва ње за га ђе ња ва зду ха.
Са мо у те про јек те за све тер мо е лек -
тра не ЕПС ула же ви ше од 600 ми ли о -
на евра, а ин ве сти ци је у про јек те за -
шти те жи вот не сре ди не ко ји су за вр -
ше ни или у то ку вред не су око 540 ми -
ли о на евра.

Ипак, ни шта не мо же да бу де го то во
пре ко но ћи. Нај ве ће тер мо е лек тра не
ТЕНТ А и ТЕНТ Б би ле су ве ли ка гра -
ди ли шта и то ком овог ле та и у то ку су
ре мон ти ка ко би смо сви ми у Ср би ји и
ову зи му до че ка ли у то плим ста но ви -
ма. Овај про блем по сто ји, и очи јав -
но сти упр те су у дим ња ке тер мо по -
стро је ња и ЕПС је ура дио мно го то га
да из дим ња ка из ла зи бе ли, а не цр ни
дим. Ни је у ин те ре су ни др жа ве ни ти
ЕПС-а да њи хо ви ру да ри и рад ни ци
на ко по ви ма уди шу угље ну пра ши ну
или угљен-ди ок сид, већ да де ле суд -
би ну по тро ша ча ко ји же ле и то пле ста -
но ве и чист ва здух. По сто ји ли фор му -
ла ко ја ће ре ши ти ову јед на чи ну?
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ДРУГИ  ПИШУ

Могу ли заједно енергетика и екологија

БЕЗ УГЉА 
НЕМА НИ СТРУЈЕ НИ ГРЕЈАЊА

Циљ је да се термоелектране, за чије се гашење у Србији лобира, унапреде и 
сачувају, како би ЕПС наставио да извози, а не да увози и скупо плаћа киловате



У
ци љу обез бе ђе ња си гур ног снаб -
де ва ња и енер гет ске не за ви сно -
сти зе мље по треб но је рас по ла га -

ти ба зном енер ги јом. Код нас су то
тер мо е лек тра не. Без ба зне енер ги је
наш си стем би био за ви сан од тр жи -
шта. Ср би ја има угаљ, са мим тим и
од ре ђе ни ни во енер гет ске си гур но сти.
Мо жда то не ко ме не од го ва ра, али је
та ко – ка же проф. др Ми лан Ра ду но -
вић, ко ји је 25 го ди на ра дио у елек тро -
при вре ди и на број ним про јек ти ма
ИБРД-а ши ром све та, ко мен та ри шу ћи
све че шће тврд ње о зна чај ној уло зи
со лар них па не ла и ве тро пар ко ва ко ји
би у ско ри јој бу дућ но сти тре ба ло у
пот пу но сти да ис кљу че ко ри шће ње
угља као енер ген та.

На по ста вље но пи та ње – да ли нас
на пу шта ње угља до во ди у енер гет ску
за ви сност – одговaра да до во ди. По -
ста је мо и енер гет ски и тех но ло шки за -
ви сни јер сун це и ве тар не мо гу би ти
но си о ци ба зне енер ги је. Не ки твр де
да ипак мо гу, али са мо уз ве ли ке ин -
ста ли са не ка па ци те те ба те ри ја и са
мо гућ но шћу скла ди ште ња енер ги је.
Пре ма то ме, по ред из град ње со ла ра
и ве тро ге не ра то ра мо ра се ин ве сти ра -
ти у пре тва рач ке ста ни це и ве ли ка ба -
те риј ска по стро је ња што зна чи, об ја -
шња ва наш са го вор ник, да у це ну
енер ги је из ових из во ра ула зе и ин ве -
сти ци је за ба те ри је и гу би ци. Исто вре -
ме но се тре ба за пи та ти у ко јим се зе -
мља ма ова опре ма про из во ди и да ли
се по ред енер гет -
ске про ду бљу је и
тех но ло шка за ви -
сност. С дру ге стра -
не, при ну ђе ни сте
да на тр жи шту ку -
пу је те не до ста ју ћу
енер ги ју, а до вољ -
но је по гле да ти це -
не на бер за ма по -
след њих ме се ци,
ка же он.

– По след ња два
ме се ца у Не мач кој
је по ве ћа на про из -
вод ња угља и елек -
трич не енер ги је из
тер мо е лек тра на. То
је дик ти ра ло тр жи -
ште и це не елек -
трич не енер ги је.
Зе мље ЕУ су у ме -
ђу вре ме ну кре ну ле
у тран зи ци ју енер -
гет ских си сте ма, из -
гра ди ле но ве тер -

мо е лек тра не, мо же се ре ћи тер мо е -
лек тра не бу дућ но сти. Нај бо љи при -
мер је Пољ ска. Из гра ди ла је 7.000 ме -
га ва та но вих тер мо е лек тра на, ве ли ке
ефи ка сно сти и ми ни мал ног за га ђе ња.
Они су у са рад њи са „Си мен сом” раз -
ви ли и про је кат „200 плус”, про је кат
ре ви та ли за ци је и ства ра ње бу дућ но -
сти у скла ду с зах те ви ма ЕУ за тер мо -
ка па ци те те ин ста ли са не сна ге ве ће
од 200 ме га ва та. Али тран зи ци ја је
про цес, а не пре ки дач, па да ка же мо –
ево по че ли смо и за вр ши ли. Скло ни
смо да су ди мо о тер мо е лек тра на ма
на ба зи ста рих елек тра на, не ке су и
се дам де се то ди шња ци. Зна чај но је на -
по ме ну ти да се при сту пи ло ре ви та ли -
за ци ји нај ве ћих је ди ни ца, та ко да са -
да има мо ве ћу ефи ка сност, од сум по -
ра ва ње и сма ње ну за га ђе ност. У за вр -
шној фа зи је и из град ња нoвог ка па -
ци те та, но вог по сле че тр де сет го ди на
– ка же наш са го вор ник.

– И још не што – не ма чи сте енер ги -
је. Код угља и тер мо е лек тра на зна мо
да је у це ну елек трич не енер ги је ушао
и тро шак ре кул ти ва ци је те ре на и за га -
ђе ња. Код тер мо е лек тра на бу дућ но -
сти ти тро шко ви су знат но ма њи. То је
и раз лог за што се при сту пи ло ре ви та -
ли за ци ји тер мо е лек тра на у Ср би ји, с
ци љем по ди за ња ефи ка сно сти и зна -
чај ним уна пре ђе њем еко ло ги је. Шта
зна мо о про це си ма ре ци кла же ис ко -
ри шће них со лар них па не ла и ве тро ге -

не ра то ра? За са да са мо оно из сту ди -
је ура ђе не у Фран цу ској „Цр на стра на
зе ле не енер ги је”. Али то ни је ушло у
це ну енер ги је из об но вљи вих из во ра
– ис ти че проф. Ра ду но вић.

Но ви за кон ко ји је пред ви део мо гућ -
ност ин ста ла ци је со лар них па не ла на
кро во ви ма ку ћа и фа бри ка је од из у -
зет ног зна ча ја. Ту се мо же ви де ти ве -
ли ка уло га со лар них па не ла.

– Шта је пред лог – за тва ра ње не ких
тер мо ка па ци те та, ста рих и не е фи ка -
сних (за је дан ме га ват тер мо ка па ци -
те та тре ба из гра ди ти ми ни мал но че -
ти ри ме га ва та зе ле не енер ги је). Из -
град њом 1.000 ме га ва та (два бло ка по
500) до при не ли би смо де кар бо ни за -
ци ји Ср би је уз обез бе ђе ње енер гет ске
си гур но сти. Због ве ли ке ефи ка сно сти
сма њи ло би се са го ре ва ње не ко ли ко
ми ли о на то на угља го ди шње. Ал тер -
на ти ва угљу је са мо из град ња ну кле -
ар не елек тра не. Си гур но је да ко ри -
шће њем соп стве них ре сур са оства ру -
је мо енер гет ску не за ви сност и ни же
це не енер ги је јер на кра ју све по год -
но сти зе ле них ки ло ва та пла ћа ју по -
тро ша чи. У овом тре нут ку тре ба из бе -
ћи па у шал не оце не, опре де ље ња за -
сно ва на на са гле да ва њу по је ди них
сег ме на та, а не це ли не, и без ути ца ја
по је ди них ло би ти мо ва – за кљу чу је
наш са го вор ник.
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Енергетска криза 

СУНЦЕ И ВЕТАР НЕ МОГУ БИТИ 
НОСИОЦИ БАЗНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Док се у Немачкој повећава производња угља, 
у Србији се лобира за зелене киловате

Ис ко па ва ње угља у Не мач кој



ни штво. Те за о мо гу ћој угро же но сти
енер гет ског снаб де ва ња Пољ ске ње -
го вим за тва ра њем ни је без осно ва ако
се зна да лиг нит из Ту ро ва у про из вод -
њи елек трич не енер ги је за ту др жа ву
уче ству је са око се дам од сто. Уме сто
об у ста ве ра да, из ПГЕ на ја вљу ју да ће
екс пло а та ци ја тра ја ти чак до 2044. го -
ди не и да ће руд ник би ти про ши рен са
25 на 30 ква драт них ки ло ме та ра.

За тва ра њем на ла зи шта, на ис пи ту
би био и со ци јал ни мир у Пољ ској.
Осим што се ова др жа ва осла ња на
угаљ за го то во 80 од сто про из вод ње
сво је стру је, она у сек то ру ру дар ства
за по шља ва го то во 80.000 љу ди удру -
же них у ја ке син ди ка те. Има ју ћи у ви -
ду исто риј ску уло гу син ди кал них оку -
пља ња, ко ја су осам де се тих го ди на
до ве ла и до сло ма јед но пар тиј ског си -
сте ма у Пољ ској, ја сно је да зва нич ни -
ци не же ле ола ко да се „ко шка ју” са
удру же њи ма рад ни ка.

Пре ма ре чи ма Алек сан дра Спо ра,
ше фа пољ ског ис тра жи вач ког про гра -
ма пра вед не тран зи ци је „Ин страт”, у
тој др жа ви по сто ји шест ве ли ких ре ги -
ја про из вод ње угља, при че му се у три
екс пло а ти ше ан тра цит, а у три лиг нит.

П
ре ма по да ци ма пор та ла „Glo bal
Coal Plant Trac ker”, у 62 зе мље
све та пла ни ра но је или се гра ди

1.600 тер мо е лек тра на на угаљ. Од тог
бро ја, 27 по стро је ња је у Европ ској
уни ји. Ови по да ци зву че кон тра дик -
тор но, ако се има на уму до го вор чла -
ни ца ЕУ о по сти за њу кли мат ске не у -
трал но сти до 2050. го ди не. Си ту а ци ја
је још про тив реч ни ја ако се по гле да
при мер Пољ ске, је ди не чла ни це ЕУ
ко ја се ни је при дру жи ла том до го во ру.

Шта ви ше, зва нич на Вар ша ва је у
ма ју ове го ди не на ја ви ла да ће иг но -
ри са ти од лу ку Су да прав де ЕУ по ко -
јој је на ло же на об у ста ва ра да у руд ни -
ку у Ту ро ву, на че шко-не мач кој гра ни -
ци, ко јим упра вља пољ ска др жав на
ком па ни ја ПГЕ.

„Не пред ви ђа мо за тва ра ње руд ни ка
и не ће мо то при хва ти ти јер би мо гло
да угро зи енер гет ско снаб де ва ње
Пољ ске”, из ја вио је пре ми јер Пољ ске
Ма те уш Мо ра вјец ки.

Од лу ка Европ ског су да прав де је
до не та на кон жал би зва нич ни ка Че -
шке да је руд ник у Ту ро ву ко ри стио
под зем не во де те зе мље и да је имао
не га тив не ефек те по ло кал но ста нов -

У не ким од тих ре -
ги ја, тра ди ци ја ру -
да ре ња се же ве -
ко ви ма уна зад. То
је до дат ни раз лог
због ко јег син ди ка -
ти, ка ко на во ди
Спор, има ју до ми -
нант ну ро лу у ди -
ја ло гу с вла сти ма.

„У Пољ ској с јед -
не стра не има мо
др жав не ор га ни за -
ци је ко је пла ни ра -
ју тех нич ки пре лаз
ка ни ско кар бон -
ским тех но ло ги ја -
ма, а са дру ге
стра не има мо син -
ди ка те ко ји вр ше
при ти сак да се
угаљ ко ри сти ви -
ше. Син ди кат за
цр ни угаљ је нај ја -
чи и они има ју ја ко
упо ри ште и оп се -
жна сред ства да
до би ју оно што хо -
ће. У ди ја ло гу
ових ак те ра ни су
за сту пље ни ’зе ле -
ни’, а без њих не -
ће би ти до вољ но

за сту пље но ни пи та ње кли мат ских
про ме на и за шти те жи вот не сре ди не”,
оце њу је Спор.

Иако син ди ка ти твр де да ће по тра -
жња за угљем у бу дућ но сти ра сти,
Спор га ји на ду да ће сце на рио би ти
пот пу но дру га чи ји и да у че тр де се тим
го ди на ма овог ве ка екс пло а та ци ја лиг -
ни та и ан тра ци та не ће би ти еко ном ски
оправ да на. Он на во ди слу чај тер мо е -
лек тра не на угаљ „Бел ха тов”, нај ве ћег
про из во ђа ча стру је у Пољ ској, ко ја је
у ју ну об ја ви ла да ће пре ста ти да про -
из во ди елек трич ну енер ги ју до 2038.
го ди не, иако је пр во бит но на ја вљи ва -
но да ће се то де си ти знат но ка сни је.
Раз лог за ову од лу ку је, сма тра Спор,
сна жан раст це на та ко зва них еми сиј -
ских је ди ни ца угљен-ди ок си да.

Та ко ђе, иако се ни је оба ве за ла на
до сти за ње кли мат ске не у трал но сти
уну тар ЕУ, Пољ ска је ипак на ја ви ла да
ће са мо стал но раз ви ја ти об но вљи ву
енер ги ју и по сте пе но за тва ра ти сво је
руд ни ке до 2049. го ди не. За са да на то
при ста ју и син ди ка ти, али уз је дан
услов: да вла да до ти ра све руд ни ке
угља ко ји ће има ти гу бит ке због сма -
ње ња про из вод ње.
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За и против затварања термоелектрана 

ПОЉСКА ПРОТИВ ЕУ
Осим што се ослања на угаљ за готово 80 одсто производње своје струје, ова држава
у сектору рударства запошљава готово 80.000 људи. Синдикат за црни угаљ је најјачи

и има јако упориште. 

Про тест ру да ра у Пољ ској



Д
го вор но твр ди мо да је ис тра жи ва -
ње Цен тра за еко ло ги ју из Су бо -
ти це о це ни про из вод ње елек -

трич не енер ги је из угља пот пу но не -
тач но и не у те ме ље но. Мо ра мо да пи -
та мо ка ко је мо гу ће да сту ди ју ко ју је
пла тио ЦЕ КОР ни ко ни је ви део ни ти
се игде мо же на ћи. Да кле, или је не -
по сто је ћа или је пот пу но па у шал но и
не про фе си о нал но ура ђе на да би се
за до во љи ле иде је ЦЕ КОР-а. Исти на
је да је дан ме га ват-сат про из ве ден у
тер мо е лек тра на ма ЕПС-а ко шта 35,77
евра, и то је до ка зи во по да ци ма ЕПС-
а, а ни ка ко 71 евро, ка ко твр ди ЦЕ -
КОР. Сви тро шко ви про из вод ње ура -
чу на ти су у це ну ЕПС-а. Ово ни је пр ви
пут да ЦЕ КОР из но си не тач не по дат -
ке, ла ич ки ту ма чи из ве шта је ЕПС-а и
да је тен ден ци о зне за кључ ке ко ји до -
во де у за блу ду гра ђа не Ср би је, на во -
ди се у од го во ру ЕПС-а до ста вље ном
„По ли ти ци”.

Је ди но из из ја ва и са оп ште ња ЦЕ -
КОР-а мо же мо да прет по ста ви мо да
су у про ра чун пла ће не сту ди је уба ци -
ли и тро шко ве дру гих енер гет ских
ком па ни ја као што је „Елек тро ди стри -
бу ци ја Ср би је” и на тај на чин до шли
до пот пу но бе сми сле них по да та ка. На
при мер, мре жа ри на у укуп ној це ни
елек трич не енер ги је чи ни ви ше од 32
од сто, то јест то су тро шко ви за пре -
нос стру је, ко ји ни је у над ле жно сти
ЕПС-а и ни су по ве за ни с це ном про из -
вод ње.

Да је це на про из вод ње у тер мо е лек -
тра на ма за и ста то ли ка ко ли ко твр ди
ЦЕ КОР, ЕПС би у прет ход ним го ди на -
ма бе ле жио енорм не гу бит ке. Од
2017. го ди не ЕПС има са мо по зи тив -
не фи нан сиј ске ре зул та те, што мо же
да се про ве ри и у зва нич ним из ве шта -
ји ма. До бит је оства ре на без ијед не
суб вен ци је др жа ве, те ни је баш ја сно
на ко је суб вен ци је алу ди ра ЦЕ КОР и
ни ка да их не на во ди. По зи тив ни ре -
зул тат ЕПС-а по стиг нут је иако је це -
на елек трич не енер ги је за га ран то ва -
но снаб де ва ње ме ђу нај ни жим у Евро -
пи. По ме то до ло ги ји Евро ста та це на
за тип ског по тро ша ча са тро шко ви ма
мре жа ри не у Ср би ји у 2020. го ди ни је
5,64 евро цен ти по ки ло ват-ча су, док је
у зе мља ма у окру же њу из но си ла у Хр -
ват ској 10,12 евро цен ти по ки ло ват-
ча су, Цр ној Го ри 8,34, БиХ 7,21, а у Не -
мач кој 14,30, Ита ли ји 13,82… Не по -

сто ји ни јед на чи ње ни ца ко ја до ка зу је
кре ди бил ност ин фор ма ци ја из на вод -
не сту ди је ЦЕ КОР-а. То по твр ђу је и да
се на по гре шно про ра чу на ту це ну про -
из вод ње стру је из угља до да ју и не ка -
кви тро шко ви по дру гим осно ва ма ика -
квог из во ра на осно ву ко јих су утвр ђе -
ни ЦЕ КОР не ну ди ни јед но ре ше ње
ка ко са чу ва ти енер гет ску не за ви сност
Ср би је и за не ма ру је по тен ци јал Ср би -
је и то што ско ро 70 од сто стру је до -
би ја мо из угља. Еко ло зи из Су бо ти це
за не ма ру ју да је енер ги ја во де, сун ца,
ве тра и би о ма се ску пља од ки ло ват-

са та из тер мо е -
лек тра на и не
мо же у пот пу но -
сти да за ме ни
стру ју из угља.
Гра ђа ни тре ба
да зна ју и да су
не тач ни по да ци
ко је из но се и за
об но вљи ве из -
во ре енер ги је.
Пре ма По да ци -
ма Ме ђу на род не
аген ци је за
енер ги ју за 2020.
го ди ну, у слу ча ју
Ма ђар ске, ко ја
нам је те ри то ри -
јал но нај бли жа,
про из вод на це на
за со лар не елек -
тра не уз фак тор
ка па ци те та 14
од сто, што од го -
ва ра ефек тив -
ном бро ју са ти
ра да од 1.220 на
пу ној сна зи, и
дис конт ну сто пу
од три од сто, је -
сте око 75 до ла -
ра то јест 65
евра по ме га ват-
са ту, од но сно
105 до ла ра или
90 евра уз дис -
конт ну сто пу од
се дам од сто.

Под ма ском
бри ге о за шти ти
жи вот не сре ди -

не, ЦЕ КОР ну -
ди увоз стру је и
га ше ње елек -

тра на на угаљ, што је по ме ну то ра ни -
је на ску пу о ну кле ар ка ма и об но вљи -
вим из во ри ма. То зна чи да би Ср би ја
мо ра ла да уво зи 70 од сто елек трич не
енер ги је у вред но сти од нај ма ње ми -
ли јар ду евра. А пи та ње је и да ли по -
сто је тех нич ки ка па ци те ти за то ли ки
увоз стру је. Та да би ру ке тр ља ли са -
мо тр гов ци стру јом, а крај њи цех би
пла ти ли гра ђа ни и при вре да кроз ве -
ћу це ну елек трич не енер ги је. Све то
би до ве ло до то га да Ср би ја енер гет -
ски за ви си од стра них ком па ни ја, иако
има соп стве не енер гет ске ре сур се.

Јасна Петровић Политика

ДРУГИ  ПИШУ

Овде и данас 

ЕПС: ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 
СКУПЉИ ОД УГЉА

Није први пут да ЦЕКОР износи нетачне податке. 
Под маском бриге о заштити животне 

средине центар нуди увоз струје и гашење електрана на угаљ. 
То значи да би Србија морала да увози 70 одсто електричне енергије 

у вредности од најмање милијарду евра

Тер мо е ле тра на ,,Ко сто лац Б“

19Војни ветеран ОКТОБАР  2021.



Д
ва де сет че твр ти март 1999. го ди не,
19:55 са ти. Пу ков ник Ми лош Гор дић, у
функ ци ји на чел ни ка гру пе за бор бе но

ко ман до ва ње ја вља: Пр ве ра ке те су по го -
ди ле на ше објек те. На ре дио сам: Све сна ге
ПВО пла ни ра не за су прот ста вља ње пр вом
уда ру ак ти ви ра ти, из у зев ави о на МиГ-21,
ко ји ма за бра њу јем по ле та ње.

Од лу ка ко ман дан та, у „тре нут ку“, за у ста -
ви ти оно са чим су се сло жи ли сви, и ко ле ге
са рад ни ци и ГШ ВЈ. Би ла је то те шка од лу -
ка, али ни је до не та у тре нут ку! Ја сам пи лот.
На ави о ну ти па МиГ-21 по чео сам да ле тим
1970. го ди не, бо ље ре че но до да на агре си -
је, ле тео сам на овом ави о ну пу них 29 го ди -
на. По зна вао сам тај ави он, ка ко би ре кли
пи ло ти, „у ду шу“. Ави он је при па дао дру гој
тех но ло шкој ге не ра ци ји, вр ло скром них ма -
не вар ских и ва тре них мо гућ но сти. Опре -
мљен ра да ром до ме та осма тра ња око 20
км, ра ке том до ме та 10-15 км. Ње го ве основ -
не сла бо сти би ле су: не до ста так са вре ме не
ни шан ско-на ви га циј ске опре ме, вр ло сла ба
от пор ност на елек трон ско деј ство про тив -
ни ка, ве ли ка за ви сност мно го пре до не те
од лу ке и из да тог на ре ђе ња пу ков ни ку Гор -
ди ћу: шта мо же ави он та квих бор бе них мо -
гућ но сти да ура ди про тив НА ТО ло ва ца Ф-
16, Ф-15, Ф/A-18, Ф-14, Ми раж-2000? Шта ће
да ра де пи ло ти у та ко ин фе ри ор ној си ту а -
ци ји? По тре бе од бра не зе мље су на ла га ле
ан га жо ва ње свих рас по ло жи вих сна га, а ра -
зум ми је го во рио да ави о ни ти па МиГ-21 не -
ма ју ни ка кве шан се. Од лу ка је про из вод мог
лич ног по зна ва ња ави о на и раз ми шља ња,
има ли сми сла?

Одо бра ва ње, али и 
оспо ра ва ње
Мо ја од лу ка, код ве ћи не љу ди у РВ и

ПВО, као и код љу ди на нај ви шим по ло жа -
ји ма у Вој сци на и шла је на раз у ме ва ње и
ува жа ва ње. Не ки од њих, ни су има ли раз у -
ме ва ње. На јед ном са стан ку (око 15. апри -
ла) код пред сед ни ка СРЈ, у при су ству на -
чел ни ка Шта ба Вр хов не ко ман де, ге не ра ла
Дра го љу ба Ој да ни ћа, пред сед ник Ми ло ше -
вић ми је ре као: Ге не ра ле Сми ља ни ћу, има
ге не ра ла ко ји ми сле да сте ави о не МиГ-21
тре ба ли да упо тре би те у про тив ва зду шној
од бра ни. За те чен, по ку шао сам да об ја сним
да је мо ја од лу ка са свим ис прав на и да још
увек оста јем при њој.

Ре као сам пред сед ни ку: Го спо ди не пред -
сед ни че, има ли смо 24. мар та ис прав них 46
ави о на МиГ-21. Ко ли ко год да смо их по ди -
гли, ду бо ко сам убе ђен да се ни је дан не би
вра тио. Из ви нио сам се и ре као: Го спо ди не
пред сед ни че, не знам шта би би ло са на -
шом од бра ном 25. мар та, ка да би у свет
оти шла ин фор ма ци ја да су ави о ни НА ТО-а
у пр вој но ћи агре си је (у пр вом уда ру) обо -
ри ли 20, 30 или мо жда 50 ави о на ло ва ца
СРЈ. Пред сед ник Ми ло ше вић је ре као: Пра -
вил но сте ура ди ли ге не ра ле, ја пот пу но
схва там ко ли ко су на ши миго ви-21 ин фе ри -
ор ни у од но су на лов це НА ТО-а.

При ја ло ми је раз у ме ва ње пред сед ни ка,
и би ла је то за ме не ве ли ка са тис фак ци ја.

По но во сам се из ви нио и за мо лио пред -
сед ни ка да нам ка же ко ји ге не ра ли оспо ра -
ва ју мо ју од лу ку. Од био је да ми то ка же, али
по сле ин си сти ра ња ге не ра ла Ој да ни ћа,
пред сед ник је ре као: То ми сли ге не рал Ве -
лич ко вић.

Као што сам већ на гла сио, у прет ход ном
тек сту, у са мом по чет ку агре си је де вет нај -
са вре ме ни јих ави о на ло ва ца (МиГ-29), ко је
је има ла Вој ска Ју го сла ви је, упо тре бље но

је за су прот ста вља ње ави ја ци ји НА ТО-а. Од
ра дар ског на во ђе ња са зе мље, ма лог до -
мета ра да ра и ра ке та за деј ство у ва зду -
шном про сто ру, мигови-21 имали су не до -
вољ но сред става и опре ме за са мо за шти ту
и вр ло скром не мо гућ но сти за во ђе ње ма -
не вар ске бор бе у ва зду шном про сто ру. 

Пре ма ва же ћим опе ра тив ним про ра чу ни -
ма, за уни ште ње јед ног са вре ме ног ави о на
про тив ни ка, би ло је по треб но 10-15 ави о на
МиГ-21.

Ху ма но или кри вич но де ло
Њи хо ви ефек ти бор бе (су прот ста вља ња)

су би ли сла би. Од по ле те лих де вет ави о на
МиГ-29, обо ре но је шест и по ги ну ла су два
пи ло та. По сле за вр шет ка ра та сред ства јав -
ног ин фор ми са ња, ве ћи на пи ло та ко ји су
по ле те ли на ави о ни ма МиГ-29 и нај ви ши
пред став ни ци вла сти, по сле до ла ска на
власт ДОС-а, „осу ли“ су „др вље и ка ме ње“,
са основ ним ста вом да ави о не МиГ-29 ни је
тре ба ло по ди за ти у бор бу про тив ави ја ци је
НА ТО-а.

На ра чун нај ви шег вој ног ру ко вод ства
(по себ но из РВ и ПВО) и про тив ме не лич но
из ре че не су те шке оп ту жбе и увре де, као
она ко јом нас на зи ва ју до бро вољ ним да ва -
о ци ма ту ђе кр ви, или пи ло ти су све сно по -
сла ти у смрт.

Ни ко, баш ни ко, од на ве де них „ду ше бри -
жни ка“ ни је из нео сво је ми шље ње и став о
мом по ступ ку за бра не по ле та ња ави о на
МиГ-21. То ни су учи ни ли ни са ми пи ло ти ко -
ји су тре ба ли да по ле те на тим ави о ни ма,

као што ни су ура ди ла ни број на удру же ња
пи ло та, а ни ши ро ка срп ска јав ност.

При ти ска ме „те шка бри га”, шта сам то
ура дио? Да ли сам учи нио јед но ху ма но де -
ло, спа сив ши си гур не смр ти че тр де се так пи -
ло та, или сам учи нио те шко кри вич но де ло
– за у ста вив ши по ле та ње ави о на МиГ-21,
ко ји пре ма мо јој про це ни про тив ло ва ца НА -
ТО-а ни су има ли ни ка кве из гле де на успех.
За што се о то ме над ле жни ор га ни др жа ве,
а и ши ро ка дру штве на јав ност не из ја сне?
Ху ма но, или кри вич но де ло?

Сме на ко ман дан та ба зе 
У вре ме при пре ма за од бра ну од агре си -

је, 10. мар та 1999. го ди не са еки пом из Ко -
ман де РВ и ПВО и Ко ман де ва зду хо плов ног
кор пу са об и шао сам је ди ни це на аеро дро -
му Под го ри ца, са гле дао и оце нио ток ра се -
ља ва ња ма те ри јал них сред ста ва, ни во при -
пре мље но сти за из вр ше ње мо би ли за ци је,
ста ње при пре ме ма те ри јал но-тех нич ких
сред ста ва, ста ње мо ра ла при пад ни ка на
аеро дро му Под го ри ца и у До му Вој ске у
Под го ри ци ин фор ми сао ста ре ши не је ди ни -
ца РВ и ПВО раз ме ште них на аеро дро му
Под го ри ца и ка сар ни Да ни лов град.

Ста ње, ко је сам за те као, је ука зи ва ло на
број не про пу сте и не ус кла ђе ност са на ре -
ђе њи ма за при пре му је ди ни ца, ра се ља ва -
ње ма те ри јал них сред ста ва и про во ђе ње
при пре ме за мо би ли за ци ју. Уочио сам и да
су ме ђу људ ски од но си на ру ше ни, а ме ђу -
соб на не тр пе љи вост ко ман дан та 423. ва -
зду хо плов не ба зе (ујед но ко ман дант аеро -
дро ма) пу ков ни ка Јо ва на Стру га ра и ко ман -
дан та ле тач ке је ди ни це (172. ави ја циј ске
бри га де) пу ков ни ка Стра хи ње Дроб ња ка је
пре ти ла да угро зи при пре ме и упо тре бу је -
ди ни ца у оче ку ју ћој агре си ји. По ред овог
уоче но је да код ру ко во де ћих ста ре ши на,
по себ но у 423. ва зду хплов ној ба зи, има ко -
ле ба ња, да је део са ста ва, пре те жно оног
ро ђе ног на те ри то ри ји Цр не Го ре, под ути -
ца јем пси хо ло шко-про па ганд ног де ло ва ња
ко је су про во ди ле вла сти Цр не Го ре.

Ру ко во де ћим ста ре ши на ма, а пре све га
ко ман дан ти ма је ди ни ца, ука зао сам на ци -
ље ве и мо гу ће по сле ди це оче ку ју ће агре си -
је. Ко ман дан ти ма сам пре до чио да уло га ко -
ман дан та у ра ту ви ше стру ко ра сте и да је
од пре суд ног зна ча ја, те да због то га сво је
раз ми ри це тре ба да оста ве иза се бе. Ко -
ман дан ти су ме убе ђи ва ли (по себ но пу ков -
ник Стру гар) да то схва та ју и да ће лич не не -
спо ра зу ме пре ва зи ћи. Ис ти ца ли су да има ју
пу но по ве ре ње у љу де ко ји ма ко ман ду ју,
као и пот чи ње но људ ство у њих.

Ме ђу тим, и по ред тврд ње Стру га ра да су
пла ни ра ни за да ци из вр ше ни, над ле жни ор -
га ни Ко ман де РВ и ПВО и Ко ман де ВаК су
утвр ди ли да се ни он, а ни ње го ви не по сред -
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ПИШЕ
Спасоје Смиљанић,
генерал-пуковник у пензији

Тешке командантске одлуке 

ЗАБРАНА ПОЛЕТАЊА
АВИОНА МИГ-21
На једном састанку (око 15. априла) код председника СРЈ, 
у присуству начелника Штаба Врховне команде, генерала 
Драгољуба Ојданића, председник Милошевић ми је рекао: 
Генерале Смиљанићу, има генерала који мисле да сте авионе
МиГ-21 требали да употребите у противваздушној одбрани.



но пот чи ње ни из ко ман де ба зе ни су до вољ -
но ан га жо ва ли у ре а ли за ци ји за да та ка, а
по себ но не на при пре ми за мо би ли за ци ју.
Из ве шта вао је прет по ста вље ну ко ман ду
(Ва зду хо плов ни кор пус) да се мо би ли за ци -
ја не мо же из вр ши ти, а на пла ну ути ца ја
на,као што је ак ти ви ра ње соп стве не ку рир -
ско-по зи вар ске слу жбе и дру го, ни је пред у -
зео ни шта.

Са нај бли жим са рад ни ци ма из Ко ман де
РВ и ПВО и ко ман дан том Ва зду хо плов ног
кор пу са, ге не рал-ма јо ром Ра до љу бом Ма -
си ћем, ко ме су обе на ве де не је ди ни це би ле
пот чи ње не, ува жа ва ју ћи сву сло же ност си -
ту а ци је у Цр ној Го ри, од лу чио сам да се ста -
ње по ја ча но кон тро ли ше и ако и да ље бу де
про пу ста и нео д го вор ног по на ша ња да се
пре ду зму од го ва ра ју ће ме ре.

Шта је по ка за ла кон тро ла
Из ве сну на ду, да се си ту а ци ја и ста ње по -

пра вља, да ло је ефи ка сно ра се ља ва ње ма -
те ри јал но-тех нич ких сред ста ва. Ра се ље ни
су са аеро дро ма и мир но доп ских ло ка ци ја,
ави он ско го ри во, го ри во за мо тор на во зи ла,
уља, ма зи ва, убој на сред ства, ре зер вни де -
ло ви и дру ге по крет не ства ри. Ра ди ло се о
хи ља да ма то на ма те ри ја ла ко ји су за јед но
ра се ли ли офи ци ри, под о фи ци ри, ци вил на
ли ца на слу жби у ВЈ и гра ђа ни из ре јо на
аеро дро ма Под го ри ца. Ме ђу тим, са по чет -
ком агре си је от кри ва ју се мно го ве ћи про пу -
сти и нео д го вор но по на ша ње не са мо пу -
ков ни ка Јо ва на Стру га ра већ и оста лих
кључ них ста ре ши на Ко ман де 423. ва зду хо -
плов не ба зе: на чел ни ка шта ба (ујед но за ме -
ни ка ко ман дан та) пу ков ни ка Бо ри са ва Ми -
шко ви ћа, на чел ни ка ве зе пот пу ков ни ка Ми -
о дра га Ни ко ли ћа, на чел ни ка ар ти ље риј ско-
ра кет них је ди ни ца ПВО пот пу ков ни ка Јан ка
Ми ха ље ви ћа, на чел ни ка без бед но сти ка пе -
та на пр ве кла се Пре дра га Абра мо ви ћа.

Кон тро лом над ле жних ор га на утвр ђе но
је: ко ман дант Стру гар са на чел ни ком шта ба
Ми шко ви ћем и кан це ла ри јом оп штих по сло -
ва био је раз ме штен у две про сто ри је одво -
је но од ко ман де и је ди ни ца, без мо гућ но сти
да пра ти си ту а ци ју и ефи ка сно ко ман ду је;
опе ра тив ни цен тар аеро дро ма је био ван
кон тро ле ко ман дан та и на чел ни ка шта ба, а
за све ак тив но сти на опе ра тив ном цен тру

био је за ду жен на чел ник ве зе; на чел ник
шта ба, стал но је на вод но био у оби ла ску је -
ди ни ца, а пр вог да на агре си је, на вод но, је
до жи вео лак ши стрес и ни је био у ста њу да
из вр ша ва функ ци о нал не за дат ке.

Да би „по ди гао“ хра брост че сто је био под
деј ством ал ко хо ла; на чел ник ве зе, пот пу -
ков ник Ми о драг Ни ко лић, пла ни рао је и ор -
га ни зо вао ве зе са је ди ни ца ма, али та ко да
бу ду под кон тро лом од ре ђе них слу жби вла -
сти у Под го ри ци. За ве зе ко ман до ва ња ко -
ри стио је ра дио-ста ни це МУП Цр не Го ре,
иако је је ди ни ца има ла соп стве не фор ма -
циј ске ра дио-уре ђа је; ко ман дант, пу ков ник
Стру гар је ра ди ре кре а ци је, го то во сва ко -
днев но, ор га ни зо вао спорт ске ак тив но сти.
На спорт ским те ре ни ма у се лу Мо ја но ви ћи,
нај че шће је ор га ни зо вао од бој ка шке утак -
ми це, чи ме је, ка ко је ис ти цао, де мон стри -
рао од су ство стра ха и пр кос бом бар до ва њу
НА ТО-а. Ова квим по на ша њем иза зи вао је
ре волт гра ђа на, на шта сам до би јао и при -
ту жбе. Сва ко днев но је од ла зио у Под го ри цу
на са стан ке са ор га ни ма Вла де Цр не Го ре,
о че му ни је из ве шта вао прет по ста вље ног.
Не тач но је из ве шта вао прет по ста вље ну ко -
ман ду о бор бе ним деј стви ма је ди ни ца за
про тив ва зду шну од бра ну аеро дро ма. Је ди -
ни ца ма за про тив ва зду шну од бра ну ни је ко -
ман до ва но из опе ра тив ног цен тра, деј ства
су вр ше на сти хиј но, по про це ни и од лу ци ко -
ман ди ра во до ва, па чак и оде ље ња. За све
вре ме деј ства ра да ри ни су укљу чи ва ни, да
не би би ли от кри ве ни и из ло же ни деј ству
ави ја ци је НА ТО-а; на чел ник ар ти ље риј ско-
ра кет них је ди ни ца ПВО, пот пу ков ник Јан ко
Ми ха ље вић, као струч ни ор ган ПВО ко ман -
де ба зе, био је пот пу но па си ван.

Ни је по кла ња на ни по треб на па жња рас -
тре си том рас по ре ду бор бе них сред ста ва,
ни ма ски ра њу обје ка та, за ко је је би ло про -
пи са но и на ре ђе но ка ко их тре ба ма ски ра -
ти, као што је, на при мер, под зем ни обје кат
„Зе та“.

При раз ме шта ју ави о на у под зем ном
објек ту „Зе та“, ни је по што ва но про пи са но
упут ство о ко ри шће њу објек та. Ави о ни су
раз ме ште ни у прет по љу (про стор где не
сме ни шта би ти раз ме ште но) објек та, не по -
сред но уз сам улаз. При ли ком бом бар до ва -
ња објек та, по го ђен је пр ви ави он од ко га се

екс пло зи ја лан ча но пре не ла на оста ле ави -
о не, при че му је уни ште но 26 школ ских ави -
о на „Га леб“ и „Ја стреб“. Прет по ста вље на
ко ман да (Ва зду хо плов ни кор пус) је из ве -
ште на да је обје кат про би јен деј ством ве о -
ма ра зор них НА ТО бом би. Над ле жна ко ми -
си ја је утвр ди ла да је из ве штај не та чан, што
је по твр ђе но и по за вр шет ку агре си је, ка да
је обје кат раш чи шћен.

Удо ми ла их Вла да Цр не Го ре
На кон свих ових са зна ња, 25. апри ла

1999. го ди не на днев ни ред ко ле ги ју ма ко -
ман дан та РВ и ПВО ста вио сам пи та ње раз -
ре ше ња ста ња у 423. ва зду хо плов ној ба зи
Под го ри ца. По сле ар гу мен то ва не рас пра ве,
ко ман дант Ва зду хо плов ног кор пу са ге не рал
Ма сић је пред ло жио, да се са ду жно сти сме -
не, не са мо пу ков ник Стру гар и пу ков ник
Ми шко вић већ и пот пу ков ни ци Ми о драг Ни -
ко лић и Јан ко Ми ха ље вић и ка пе тан пр ве
кла се Пре драг Абра мо вић. Уз са гла сност
свих оста лих чла но ва ко ле ги ју ма, од лу чио
сам да при хва тим пред лог ко ман дан та Ва -
зду хо плов ног кор пу са, ге не ра ла Ма си ћа.

За ко ман дан та 423. Ва зду хо плов не ба зе
по ста вио сам пу ков ни ка Лу ку Ка стра то ви ћа,
ко ме сам оста вио пра во и мо гућ ност да про -
це ни пер со нал ни са став и од лу чи ка да ће и
са ким за ме ни ти пре о ста ле ста ре ши не, за
ко је је до не та од лу ка о сме ни.

И ово је би ла те шка од лу ка, али кључ на
и ве о ма бит на за да ље бор бе но ан га жо ва -
ње 423. ва зду хо плов не ба зе и дру гих је ди -
ни ца у бор бе ном рас по ре ду на аеро дро му
Под го ри ца. Сме ни ти у је ку рат них деј ста ва
ско ро све пр ве љу де: ко ман дан та и на чел -
ни ка шта ба и ко ман дан то ве по моћ ни ке, јед -
не је ди ни це као што је ва зду хо плов на ба за
би ло је за и ста те шко, али дру га чи је ни је мо -
гло. Од лу ка је до не та уз пу ну са гла сност
свих чла но ва ко ле ги ју ма ко ман дан та РВ и
ПВО, а на пред лог ко ман дан та Ва зду хо -
плов ног кор пу са, ге не ра ла Ма си ћа, ко ји је
био пр во прет по ста вље ни ко ман дант пу ков -
ни ку Јо ва ну Стру га ру.

Сви сме ње ни офи ци ри из 423. ва зду хо -
плов не ба зе, „на шли“ су за по сле ње у др -
жав ној слу жби Цр не Го ре. Пу ков ник Стру -
гар у Ми ни стар ству по мор ства и са о бра ћа -
ја, као ви ши са вет ник ми ни стра, пу ков ник
Ми шко вић и пот пу ков ни ци Ни ко лић и Ми ха -
ље вић у по ли ци ји Цр не Го ре, а ка пе тан пр -
ве кла се Абра мо вић у Др жав ној без бед но -
сти Цр не Го ре. Не по сред но по сле за вр шет -
ка ра та, зах тев за пре ста нак ак тив не слу -
жбе из је ди ни ца 423. ва зду хо плов не ба зе
под не ло је: 13 офи ци ра, 38 под о фи ци ра, 6
вој ни ка по уго во ру и 3 ци вил на ли ца на слу -
жби у ВЈ. Ме ђу њи ма и ко ман дан ти: бор бе -
ног ба та љо на и ар ти ље риј ско-ра кет ног ди -
ви зи о на ПВО; ко ман ди ри: че те ве зе, че те за
оп слу жи ва ње ави ја ци је, пе ша диј ске че те;
на чел ник ва зду хо плов но тех нич ке слу жбе у
ба зи, за тим ко ман ди ри во до ва, оде ље ња,
ре фе рен ти слу жби и слич но. Вла да Цр не
Го ре, за све њих је обез бе ди ла за по сле ње,
а је дан број је по ста вљен и на ду жно сти ко -
ман ди ра је ди ни ца у по ли ци ји МУП Цр не Го -
ре.
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ПОГЛЕДИ

Да су 1999. го ди не по ле те ли на ши
пи ло ти на ави о ни ма МиГ-21 би ли би
ме та ло ва ца НА ТО-а
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СА СВИХ СТРАНА

Из активности МО
УВП Батајница

ОБЕЛЕЖЕН
ДАН

ОСЛОБОЂЕЊА 

У
окви ру Пла на ра да и у
скла ду са тра ди ци јом
ду гом ви ше од де сет го -

ди на, МО УВП Ба тај ни ца је,
у са рад њи са срод ним
удру же њи ма, уче ство ва ла
у обе ле жа ва њу Да на осло -
бо ђе ња Ба тај ни це у Дру гом
свет ском ра ту. За јед но са
Ме сном за јед ни цом, МО
СУБ НОР-а, Удру же њем
,,Ћи ра лич ка кал др ма“ ко је
не гу је тра ди ци је 6. лич ке
ди ви зи је НОВ, оку пи ли су
се код спо ме ни ка у цен тру
Ба тај ни це и ода ли по шту
па лим бор ци ма и жр тва ма
Ба тај ни це у осло ба ђа њу
овог на се ља у Дру гом свет -
ском ра ту.

Вен це су по ло жи ле  де -
ле га ци је Ме сне за јед ни це,

СУБ НО РА, 6. лич ке ди ви зи -
је и УВП Ба тај ни ца. Де ле га -
ци ју МО УВП Ба тај ни ца чи -
ни ли су Ре фик Спа хић
пред сед ник и чла но ви Ак -
ти ва же на УВП  Ми ле ва Ар -
сић и Гор да на Бо жић. По -
сле по ла га ња ви је на ца се -
кре тар МО СУБ НОР Ба тај -
ни це Са во Бо гу но вић, ина -
че члан вој них пен зи о не ра,
по здра вио је при сут не, на -
гла сио зна чај оку пља ња и
по ла га ња ве на ца и ис ка зи -
ва ња ду жног по што ва ња
па лим  бор ци ма и жр тва ма
у осло бо ђе њу ово га на се -
ља и да ову тра ди ци ју тре -
ба не го ва ти и раз ви ја ти.
Све је про те кло уз по што -
ва ње ме ра за шти те у скла -
ду са тре нут ном епи де ми о -
ло шком си ту а ци јом.

И ово га пу та вој ни пен зи -
о не ри Ба тај ни це ча сно и с
по но сом уче ству ју у ма ни -
фе ста ци ја ма ко ји ма се не -
гу ју и раз ви ја ју ре во лу ци о -
нар не тра ди ци је Дру гог
свет ског ра та .    

Р. Спа хић  

Батајничани у Петроварадину 
и на Фрушкој Гори

ОДАТА ПОШТА РОДОЉУБИМА

В
ој ни пен зи о не ри Ба тај ни це,  удру же ни са бор ци ма тог
ме ста, по се ти ли су  Пе тро ва ра дин код Но вог Са да, где
је 17. сеп тем бра 1914. го ди не  стре ља но је да на е сто ро

гра ђа на Ба тај ни це. Тај зло чин по чи ни ла је Аустро у гар ске
вој ска. На спо ме ник жр тва ма вен це су по ло жи ли бор ци Ба -
тај ни це, Но вог Са да, Пе тро ва ра ди на , а и де ле га ци ја МО
УВП Ба тај ни ца са ста ва Слав ко До ше но вић, Ми ле ва Ар сић
и Ми ле Ран ђе ло вић. На кон по ла га ња ве на ца го во ри ли су
Пред сед ни ци СУБ НОР-а Пе тро ва ра ди на и Ба тај ни це као и
пред сед ник МО УВП Ба тај ни це Ре фик Спа хић, о стра да њу
Ба тај ни ча на у пр вом свет ском ра ту, зна ча ју по што ва ња жр -
та ва и ме ђу соб ној са рад њи. Пе тро ва ра дин ци су по том уго -
сти ли Ба тај ни ча не кок те лом у обли жњем ре сто ра ну, по -
шту ју ћи ме ре пре вен тив не за шти те. 

Из Пе тро ва ра ди на де ле га ци је Ба тај ни це и оста лих удру -
же ња упу ти ли су се на Фру шку Го ру, где су ода ли по шту
на род ном хе ро ју С. Г. Ми тра ље ти и бор ци ма Па ји За ри ћу и
Ва си Во ји но ви ћу, ко ји су по ги ну ли  (25. 8. 1942. го ди не)  у
бор би про тив Не ма ца. Вен це су по ло жи ле де ле га ци је МО
СУБ НОР-а и УВП Ба тај ни це , а у име вој них пен зи о не ра
Дра гош Бад њар, Ре фик Спа хић и Мир ја на Ша ри. При сут -
ни ма су се обра ти ли пред сед ник бо ра ца Ба тај ни це  Сло -
бо дан Не шти на и вој них пен зи о не ра Ре фик Спа хић.  На -
кон по ла га ња ве на ца пред сед ник вој них пен зи о не ра уз
стру не гу са ла ис пе вао је пе сму  „Ра њен бо рац мај ци пи -
смо пи ше„ по ред спо мен пло че, што су са оду ше вље њем
при хва ти ли оку пље ни гра ђа ни.

По сле оби ла ска стра ти шта, де ле га ци је, бор ци и вој ни
пен зи о не ри Ба тај ни це има ли су ру чак у ре сто ра ну ,,За ви -
чај“, где се уз ре во лу ци о нар не пе сме и игре ори ле па ди не
Фру шке Го ре. Са рад ња бо ра ца и вој них пен зи о не ра Ба тај -
ни це пре ста вља при мер ка ко са ра ђи ва ти са срод ним ор га -
ни за ци ја ма у не го ва њу и раз ви ја њу ре во лу ци о нар них тра -
ди ци ја на ших на ро да  у осло бо ди лач ким ра то ви ма.       Р. С

Из рада Удружења
војних пензионера 

Црне Горе

ЧУВАРИ 
ТРАДИЦИЈЕ 

У ПРОФЕСИЈИ 

У
з по што ва ње мје ра про тив ко ро -
не, 7 ок то бра оку пи ли су се да -
ни лов град ски ар ти љер ци да

оби ље же Дан ар ти ље ри је ЈНА  -
као не ка да у ста ра вре ме на.

На по чет ку дру же ња, нај ста ри ји
ве те ран ме ђу њи ма Ра ди во је
Здрав ко вић, по здра вио је при сут не
и по звао да се ми ну том ћу та ња ода
по шта пре ми ну лим дру го ви ма у
про те клој го ди ни Мла де ну Је ли ћу и
Ве ли бо ру Ста мен ко ви ћу, а за тим
ис та као: 

,,Ис пу њен сам за до вољ ством
што сам ве че рас са ва ма ар ти љер -
ци ма, за љу бље ни ци ма у то по ве и
пло ту не. Ар ти љер це је уви јек кра -
си ла љу бав пре ма про фе си ји, ода -
ност  отаџ би ни, сло бо ди и ње го ва -
њу рат них тра ди ци ја на шег на ро да.
Да ни лов грд ски гар ни зон из ње дрио
је вр сне ар ти љер це мно ге узор не
ве те ра не. Ве ћи на од нас би ла је у
ра ту 1991/1992. и 1999. го ди не.
Зна лач ки смо и про фе си о нал но ко -
ман до ва ли је ди ни ца ма и при др жа -
ва ли се Же нев ске кон вен ци је. На -
ши ар ти љер ци су и да нас ак тив ни,
ра де и до при но се оп штем на прет ку
дру штва и до мо ви не. Па вле Бан до -
вић је за Пла ни нар ски са ве за Цр не
Го ре тра си рао пје шач ке ста зе и са -
чи нио ма пу за кре та ње пла ни на ра.
На так ми че њу ама тер ских фо то гра -
фа вој них пен зи о не ра Евро пе и
Ази је у Мо скви осво јио је про шле
го ди не пр во мје сто. Аутор је мо но -
гра фи је Удру же ња вој них пен зи о не -
ра и збор ни ка „Тра го ви тре ћег до -
ба“. Ба јо вић До бри слав из Ник ши -
ћа, чу ве ни пла ни нар, на так ми че њу
за нај љеп шу фо то гра фи ју у Мо скви
три пу та уза стоп но је осво јио пр во
мје сто. Мој си је Ја њу ше вић, из ра -
стао је у зна ме ни тог ва ја ра и по ње -

го вом на цр ту је ура ђен спо ме ник
по ги ну лим бор ци ма у ра то ви ма
1991/1992. и 1999. го ди не, у ка сар -
ни Ми ло ван Ша ра но вић у Да ни лов -
гра ду“, ре као је Здрав ко вић.

На ме ђу на род ној кон фе рен ци ји
вој них пен зи о не ра Евро пе и Ази је –
ИАЦ  као де ле га ти уче ство ва ли су
ар ти љер ци Дра го Ти о до ро вић  у Бе -
о гра ду, Ра ди во је  Здрав ко вић у
Аста ни и Па ри зу, Па вле  Бан до вић
и Ра ди во је Здрав ко вић у Бра ти сла -
ви и Жељ ко Ву кић и Ра ди во је
Здрав ко вић у Со фи ји. Они су афир -
ми са ли Удру же ње и да ли зна ча јан
до при нос у ра ду кон фе рен ци ја ми -
ра.

Ар ти љер ци су ак тив ни у ра ду
Удру же ња вој них пен зи о не ра. Зо -
ран Вуч ко вић је пред ник Из вр шног
од бо ра УВП Ср би је, Жељ ко Ву кић
је пред сјед ник УВП Цр не Го ре, Ра -
дош Жу гић  пред сјед ник вој них пен -
зи о не ра Под го ри це, Ба јо вић До бри -
слав Ник ши ћа, Бра јо вић Бо жи дар
Да ни лов гра да, Бо ље вић Ми о драг
Зе те и Здрав ко вић Ра ди во је ду го го -
ди шњи се кре тар УВП Цр не Го ре.

У на став ку дру же ња, уз ча ши цу
до бре ло зо ве ра ки је, Па вле Бан до -
вић, аутор Збор ни ка „Тра го ви тре -
ћег до ба“ , го во рио је о збор ни ку из -
ме ђу чи јих ко ри ца су за сту пље ни
ра до ви 15 вој них пен зи о не ра, љу -
би те ља пи са не ри је чи. Збор ник се
раз ли ку је од оста лих, ре као је Бан -
до вић , што је у ње му за ту пље на
по е зи ја, про за, члан ци из рат них
зби ва ња, по бјед нич ке фо то гра фи је
из Мо скве, афо ри зми,  ху мор.  За
сва ко га по не што. На кра ју је при -
сут ним да ри ван по при мје рак збор -
ни ка.

Ар ти љер ци су би ли стра жа ри
сло бо де, бра ни о ци на ро да и др жа -
ве, би ли су нео дво ји ви дио сво јих
је ди ни ца и на ро да и по ка за ли ка -
рак тер ка да је би ло нај те же и нај по -
треб ни је.

Од нос нас ар ти ље ра ца пре ма је -
ди ни ца ма, па три о ти зму, сло бо ди и
по мо ћи дру гу у не во љи био је са -
став ни дио жи во та.

То ври је ме ври јед но је пам ће ња.
Р. З.

Дружење пензионера 
у Горњем Милановцу

ДРУГАРСТВО 
КОЈЕ ТРАЈЕ

Н
а пред лог ви ше чла но ва Оп -
штин ске ор га ни за ци је УВПС Г.
Ми ла но вац, а во ђе ни же љом

да се не пре ки да тра ди ци ја го ди -
шњег оку пља ња и дру же ња, 23.
сеп тем бра ор га ни зо ван је су срет
пен зи о не ра ко ме је при су ство ва ло
35 осо ба.

Же ља ве ћи не је би ла да се по но -
во ор га ни зу је та кав су срет, по себ но
из раз ло га што је за две го ди не, на -
жа лост, вој но пен зи о нер ску дру жи ну
за у век на пу сти ло 12 чла но ва, што
је би ла при ли ка да им се ода по -
шта, јер због по зна те си ту а ци је, ни -
је би ло при ли ке да се до сто јан стве -

но ис пра те .
Би ла је то при ли ка да се чла но ви

под се те на дан фор ми ра ња ор га ни -
за ци је, као и пре по ру ка шта се мо -
же пред у зе ти ра ди на кна де за ко ни -
тих пен зи ја. Ма ли број се опре де -
лио за уту же ња и ан га жо ва ње
адво ка та.

Дру же ње је за вр ше но за јед нич -
ким руч ком уз му зи ку и до го во ром
да се тра ди ци ја ду га де вет го ди на
не пре ки да.

Би ло је кри ти ка ко ле га из ван Г.
Ми ла нов ца, јер ни су по зва ни на
дру же ње. Ор га ни за то ри се, ме ђу -
тим, на да ју да ће на и ћи на раз у ме -
ва ње, јер ни су же ле ли да их из ла жу
опа сно сти ко је вре ба ју то ком пу то -
ва ња или у дру же њу у ова квим
усло ви ма. Си гур но не ће би ти за бо -
ра вље ни за сле де ћи су срет

.                           Р. Ва со вић
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АНКЕТА
О ГЛАСИЛУ 

,,ВОЈНИ ВЕТЕРАН“

Д
о га ђа ји и окол но сти у ко ји ма се они од ви -
ја ју стал но дик ти ра ју но ву ре ал ност. Та ко
је би ло, та ко је да нас, а та ко ће и би ти.

На ше гла си ло ,,Вој ни ве те ран“, је ди но под ка -
пом не бе ском, за па да у по те шко ће и про бле -
ме. При род ним од ли вом ра пид но се сма њу је
број чла но ва УВПС, ти ме и ти раж но ви не. Ма -
њи ти раж ства ра ве ће тро шко ве по штам па -
ном при мер ку. С дру ге стра не уве ћа ва ју се
тро шко ви ре про ма те ри ја ла. Све у све му
окол но сти не иду на ру ку на шем гла си лу. И
по ред зна чај ног уве ћа ва ња тро шко ва за
штам па ње ,,Вој ног ве те ра на“, Удру же ње већ
пет го ди на ни је по ве ћа ва ло из нос прет пла те
на на ше гла си ло. Тро шко ви су по кри ва ни та -
ко што су ан га жо ва на сред ства за дру ге на -
ме не.

Пред 20-го ди шњи цу из ла же ња ,,Вој ни ве -
те ран“ се на ла зи на сво је вр сној пре крет ни ци.
С тим у ве зи, Удру же ње је од лу чи ло да кон -
сул ту је пре све га вас, ува же ни чи та о ци. Ста -
ло нам је до ва шег ми шље ња, ка ко би смо у
бу дућ но сти мо гли да пре ду зме мо од го ва ра ју -
ће ко ра ке. Сто га вас мо ли мо да од го во ри те
на пи та ња са др жа на у ан ке ти, та ко што ће те
за о кру жи ти је дан од по ну ђе них од го во ра. 

Мо ли мо вас да ан ке ту па жљи во исе че те и
да нам по ша ље те на сле де ћу адре су: Удру -
же ње вој них пен зи о не ра Ср би је; Бра ће Ју го -
ви ћа 19; 11.000, Бе о град или пу тем и-меј ла
uvps.veteran@gmail.com.

Ваше одговоре очекујемо до 15. децембра
ове године.

1. ,,Војни ветеран“ читам:
а) редовно
б) повремено

2. Претплата на лист:
а) јесам претплатник
б) нисам претплатник
ц) желим да будем претплатник

3. Оцена квалитета ,,Војног ветерана“:
а) одличан
б) осредњи
ц) задовољавајући

4. Спремност на претплану 
ако примерак гласила поскупи:
а) наставићу претплату
б) обуставићу даљу претплату
ц) све зависи од висине нове цене

5. Ако УВПС не буде могло да 
Финнсира гласило предлажем:
а) да се укине
б) да настави са излажењем
двомесечно/тромесечно 
д) да се објављује 
само у електронском облику

Предлози, примедбе, запажања:

Сећање на
адмирала

Бранка Мамулу

ПАРТИЗАН
САВРЕМЕНОГ

КОВА

М
но го пу та сам био у
бли зи ни ад ми ра ла
Ма му ле ко ји се не -

дав но пре се лио у не до ку -
чи ве ви си не, по сле на вр -
ше них 100 го ди на жи во та. Да га ни је по го -
ди ла ко ро на, ве ро ват но би по жи вео још
ко ју го ди ну. Био је из у зе тан про фе си о на -
лац, одан од бра ни зе мље. Ду бо ко је ура -
њао у про бле ме, ана ли зи рао их и до но сио
зна чај не од лу ке. Од пар ти зан ских да на,
ка да се про тив фа ши стич ких за во је ва ча
бо рио у Мор на ри ци, све до пен зи о ни са -
ња, био је по све ћен те о ри ји и прак си од -
бра не. Об ја вио је ви ше књи га и по ка зао
ка ко се по ште ни ин те лек ту ал ци оп хо де
пре ма су ро вој зби љи.

Упо знао сам га 1978. го ди не у Ма лом
Ло ши њу, где је те го ди не тре ба ло да се
одр жи цен трал на про сла ва Да на Рат не
мор на ри це. Из ме ђу оста лог би ло је пла -
ни ра но да се у ува ли Чи кат от кри је Спо -
мен-ко стур ни ца по са ди нај ве ћег и нај бо -
ље на о ру жа ног бро да НОВ и ПОЈ ,,Цр ве -
на Зве зда“ ко ји су не мач ки бро до ви по то -
пи ли не да ле ко ода тле, то јест у бли зи ни
остр ва Су сак. Тог ле та, на и ме, ро ни о ци
РМ из Спли та про на шли су на дну мо ра
олу пи ну бро да и из тру па из ва ди ли ко сти
по стра да ле по са де и не ке де ло ве тог пло -
ви ла. 

У са чи ње ном про то ко лу, по сле ода ва ња
по ште и от кри ва ња ко стур ни це, био је на
про гра му пар ти зан ски ру чак. Вој но по мор -
ско упо ри ште Ло шињ је до би ло за да так да
при пре ми 6.000 обро ка вој нич ког па су ља
и да га по де ли ви со ким зва ни ца ма и гра -
ђа ни ма. Би ло је пла ни ра но да за око 500
љу ди бу ду обез бе ђе ни сто ло ви и сто ли це,
а да оста ли ка да у пор ци ји за јед но крат ну
упо тре бу до би ју па суљ оду у шу му и ка да
по је ду оброк, пла стич ну чи ни ју и пла стич -
ни при бор од ло же у по себ но при пре мље -
ној ја ми. Ко ман дант Вој но по мор ске обла -
сти Ма му ла, са сво јим по моћ ни ци ма, по -
се тио је Ло шињ де се так да на пре све ча -
но сти ка ко би утвр дио ква ли тет при пре ма.
Чув ши од ко ман дан та Ђу ре Џе пи не ка ко
ће се про сла ва од ви ја ти, то јест да ће сто -
ли це и сто ло ви би ти обез бе ђе ни са мо за
ви со ке зва ни це, ад ми рал Ма му ла је ре као
сле де ће: ,,Не мо же та ко! Ка да ја сед нем
за сто, сви да су се ли. Ка да ја до би јем
оброк, сви да су до би ли сле до ва ње.“ И та -
ко је по за ди ни на мет нуо ве о ма те жак за -
да так...

На ред них да на сто ло ви и сто ли це до -
во же ни су из хо те ла, али и из при ват них
ку ћа. На ре ђе ње ко ман дан та Вој но по мор -
ске обла сти је мо ра ло да се из вр ши. Про -
сла ва је ор га ни зо ва на она ко ка ко је то на -
ре дио ад ми рал Ма му ла.

Ка да је не ко ли ко ме се ци по сле Ти то ве
смр ти ор га ни зо ва на ве ли ка ве жба ЈНА на
по ли го ну Слуњ, ад ми рал Ма му ла је, у
свој ству на чел ни ка Ге не рал шта ба ОС
СФРЈ, до шао на по ли гон дан ра ни је. Ру -
ко вод ство ве жбе га је по дроб но ин фор ми -

са ло о то ме шта ће се све
су тра дан до га ђа ти. Да би
све би ло ја сно, кре ну ло
се у оби ла зак ве жба ли -
шта, та ко што су по се ће -
на ме ста где ће се од ви ја -
ти ве жбов не ак тив но сти.
У тој еки пи, као но ви нар
Не дељ ног илу стро ва ног
ли ста ,,Фронт“ би ла је и
мо ја ма лен кост. До рад -
них та ча ка смо се пре во -
зи ли или те рен ским во зи -
ли ма или хе ли коп те ром.
Био сам у те рен ско-рат ној
уни фор ми без ве тров ке
ко ју сам др жао у ру ци. У
јед ном тре нут ку при шао

ми је ад ми рал Ма му ла и за мо лио да му
усту пим ве тров ку. Та ко је ад ми рал на се -
би имао огр ну ту ве тров ку са чи ном по руч -
ни ка. Чим смо ушли у хе ли коп тер, сео сам
пре ко пу та ад ми ра ла. Ре као сам му: Дру -
же ад ми ра ле са да сте ме не оне мо гу ћи ли
да ра дим. Упи тао је – за што. Од го во рих:
ка ко да фо то гра фи шем ад ми ра ла са чи -
ном по руч ни ка и ка ко да ту фо то гра фи ју
об ја ви ,,Фронт“. Са мо се на сме шио... 

Чим смо сти гли на но ву рад ну тач ку, ад -
ми рал је ски нуо ве тров ку, пру жио ми је и
ре као да мо гу да ра дим свој по сао. Сле -
те ли смо на по ло жај јед не ар ти ље риј ске
је ди ни це ко ја је би ла под ма скир ном мре -
жом. За не ко ли ко ми ну та сам на чи нио ви -
ше до брих фо то гра фи ја и при ку пио до -
вољ но по да та ка да сам по сле на две стра -
не ,,Фрон та“ об ја вио за ни мљи ву фо то-ре -
пор та жу.

Тре ћи пут је си ту а ци ја би ла са свим дру -
га чи ја. У то вре ме (1982. го ди не) уз сво ју
но ви нар ску ду жност, на во лон тер ској
осно ви, био сам пред сед ник омла ди не у
ЈНА. Та да шњи пред сед ник омла ди не Ју -
го сла ви је Бо гић Бо ги ће вић жа лио се ад -
ми ра лу Ма му ли да је омла ди на у вој сци
не до вољ но ак тив на и да би тре ба ло пред -
у зе ти ме ре ка ко би се рад уна пре дио. Због
то га је зах те вао са ста нак са ад ми ра лом
Ма му лом ко ји је у то вре ме био са ве зни
се кре тар за на род ну од бра ну. Ад ми рал је
му дро на са ста нак по звао се кре та ра
омла ди не у ЈНА Фра њу Ку сти ћа и ме не.
По сле ре чи до бро до шли це ко је је упу тио
ад ми рал Ма му ла, Бо ги ће вић је по чео уви -
је ним обра ћа њем да игра сво ју игру. За -
мо лио сам ад ми ра ла да ми до зво ли да го -
во рим. Мо ја бе се да би ла је кон крет на,
ана ли тич на, пре пу на чи ње ни ца и ар гу ме -
на та. Ис под ока сам по сма трао Бо ги ће ви -
ћа ко ји се мр штио, ме шко љио, ваљ да
схва та ју ћи да ћу по би ти све ње го ве на во -
де. Ад ми рал је по том, у за вр шни ци, по -
мир љи вим то ном окон чао са ста нак. 

Та ко је про па ла на ме ра Бо ги ћа Бо ги ће -
ви ћа да на у ди омла дин ској ор га ни за ци ји у
ЈНА и, ве ро ват но, ру ко вод ству те ор га ни -
за ци је. По сле то га сам Бо ги ће ви ћу по ру -
чио да је нај сла би ја омла дин ска ор га ни -
за ци ја у ЈНА бо ља и успе шни ја од нај бо -
ље ор га ни за ци је у дру штву. Ка сни је, као
члан Пред сед ни штва СФРЈ, Бо гић Бо ги -
ће вић је по ка зао сво је пра во ли це.

Ад ми рал Ма му ла оста ће упам ћен као
чо век ко ји је сва ку ствар на звао пра вим
име ном. Пра тио је са вре ме на кре та ња и
зна лач ки пред ви ђао бу дућ ност. Мно ги ка -
жу да је у вре ме раз би ја ња Ју го сла ви је на
ду жно сти са ве зног се кре та ра био ад ми -
рал Ма му ла, све би би ло дру га чи је.

Зво ни мир Пе шић



24Војни ветеран ОКТОБАР  2021.

СА СВИХ СТРАНА

Бесплатан улаз за посетиоце речног монитора 
,,Сава” до краја новембра

ВРЕДАН ЕКСПОНАТ

М
и ни стар ство од бра не омо гу ћи ло је за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма да, сва ког да -
на од 11.00 до 15.00 ча со ва, бес плат но по се те ре ста у ри ра ни реч ни мо ни тор
„Са ва“, кул тур но до бро Ре пу бли ке Ср би је и му зеј ски екс по нат Вој ног му зе ја

ко ји се на ла зи на про сто ру из ме ђу Бран ко вог мо ста и Сав ског при ста ни шта.
Је ди ни пре о ста ли бој ни брод из гру пе реч них мо ни то ра са ко јих је из вр шен пр ви

ар ти ље риј ски удар у Пр вом свет ском ра ту и је дан је од укуп но 10 пло ви ла тог ти па
на све ту, не ка да шњи „Бо дрог“, а са да „Са ва“, ре ста у ри ран је и све ча но отво рен 1.
но вем бра по во дом обе ле жа ва ња Да на осло бо ђе ња Бе о гра да у окви ру ма ни фе ста -
ци је „Да ни сло бо де“.

Бес плат не по се те реч ном мо ни то ру „Са ва“ би ће мо гу ће сва ко днев но до 30. но -
вем бра ове го ди не, осим у слу ча ју не по вољ них вре мен ских усло ва (ки ша, снег, по -
ле ди ца, јак ве тар и тем пе ра ту ра ис под пет сте пе ни) ка да ће по став ка би ти за тво ре -
на.

Из личног угла

О ИСТОПОЛНИМ
БРАКОВИМА

Т
ре нут но је у за сто ју, ваљ да због епи де -
ми је ви ру са, бур на скуп штин ска рас -
пра ва о исто пол ним бра ко ви ма. Не се -

ћам се да је ско ро не ка дру штве на те ма то -
ли ко за ин те ре со ва ла на ци ју као ова. То је
у Ср би ји не за ми сли во. То што обич ни љу -
ди ми сле ова ко или она ко о ово ме то је
нор мал но. Ко ли ко љу ди, то ли ко ћу ди. Оно
што се чу ло у де ба ти у Скуп шти ни ми слим
да ни је нор мал но.

У при ро ди ме ђу жи вим би ћи ма до га ђа се
да бу де и гре ша ка (при род них). Ина че, да
под се тим оне ко ји о то ме ни су раз ми шља -
ли, при ро да је све та ко осми сли ла да је
сви ма у окви ру вр сте по ме ри. Сву да се зна
ко је ко, ка ква за ду же ња има. Све се де ли
на две по ло ви не - на му шки и жен ски свет.
Без та два све та не ма жи во та на Зе мљи,
јер све дру го је при род на гре шка.

Да под се ти мо и ово: код жи вих би ћа се
све до га ђа по при род ним за ко ни ма. То ви -
ди мо сва ко днев но око нас - код љу ди, жи -
во ти ња, би ља ка...

Ка квим зе маљ ским за ко ни ма мо же да се
ис пра ви при род на гре шка, да му шка рац
ро ди, да плод на вр би бу де гро жђе, да... За -
то су исто пол ни бра ко ви ве ли ка људ ска и
сва ка дру га гре шка. Не раз у мем на ше по -
сла ни ке у Скуп шти ни, све ви со ко о бра зо ва -
ни љу ди. При род не гре шке ни су опа сност
за чо ве чан ство, ако их чо век по шту је. По -
ста вља се пи та ње ка кво ме сто у све му то -
ме има де мо кра ти ја, људ ска из ми шљо ти -
на, јер дру ги жи ви свет не по зна је ту реч,
па ипак жи ви нор мал но. Та реч, као и мно -
ге дру ге, до ла зе са За па да. 

Ни сам про тив оних где је при ро да у њи -
хо вом на стан ку на пра ви ла гре шку. Гре шке
се ја вља ју сву да где се не што ра ди и ства -
ра. ,,При род ни гре шни ци“ су у ве ли кој ма -
њи ни, па ако је у пи та њу де мо кра ти ја, они
би мо ра ли да се по ви ну ју ве ћи ни.

Још и ово: сва ко је од нас ви део да у при -
ро ди не ма спа ја ња му шких са му шки ма,
или жен ских са жен ски ма. 

Ве ру јем у љу де ко ји се бо ре за од бра ну
при род них за ко на, да чо век до ка же да је
за и ста, од свих жи вих би ћа нај са ве сни ји,
нај о збиљ ни ји нај па мет ни ји и нај од го вор ни -
ји на пла не ти зе мљи.

Сте ван Сто ја но вић 

О
д ја ну а ра 2020. го ди не, до ју ла
2021. го ди не Ме сни од бор ,,Бе жа -
ниј ска ко са“ одр жао је јед ну ре дов -

ну сед ни цу пре пан де ми је и че ти ри сед -
ни це ка сни је и то те ле фон ским пу тем.

Том при ли ком по кре та на су пи та ња
од но сно ко ја се ти чу здрав стве ног,
стам бе ног, про стор ног и со ци јал но-ху -
ма ни тар ног збри ња ва ња и до ста вља не
су ге сти је, и пред ло зи о дру гим ста ту -
сним пи та њи ме са ко ји ма се су о ча ва
вој но-пен зи о нер ска по пу ла ци ја.

На кон одр жа них сед ни ца у пи са ној
фор ми до ста вље ни су на увид ма те ри -
ја ли над ле жни ма у Удру же њу, укуп но 12
ин фор ма ци ја. 

У фе бру а ру 2020. го ди не до ста вљен
је ис цр пан из ве штај по тач ка ма Од лу ке
о до град њи и при ла го ђа ва њу  УВПС но -
во на ста лим про ме на ма и пред лог око
из ме не и до пу не Ста ту та УВПС. 

У ју ну 2020. го ди не са чи њен је из ве -
штај о ра ду чла но ва МОд у про ши ре -
ном са ста ву на кон про гла ше ња ван ред -
ног ста ња и уки да ња истог због ко ро на
ви ру са.

У ја ну а ру 2021. го ди не над ле жни ма је
до ста вљен оп ши ран пред лог за из ме не

и до пу не За ко на о по себ ним усло ви ма
за ре а ли за ци ју про јек та из град ње ста -
но ва за при пад ни ке сна га без бед но сти
и две ин фор ма ци је: о 28-го ди шњи ци од
осни ва ња УВПС и 23-го ди шњи ци Ме -
сне ор га ни за ци је УВПС ,,Бе жа ниј ска ко -
са” 

У мар ту и ју ну 2021. го ди не до ста -
вље на су два ак та у ве зи са мо гућ но -
сти ма до би ја ња про сто ри ја на две ло -
ка ци је за по тре бе вој них пен зи о не ра.

У апри лу 2021. го ди не, до ста вље на
је ин фор ма ци ја у ве зи са по те шко ћа ма
вој них пен зи о не ра око до би ја ња вој них
спо ме ни ца.

Пред ло зи ка ко по ве ћа ти број но вих
чла но ва у Удру же њу до ста вље ни су у
ма ју 2021. го ди не.

Ин фор ма ци ју у ве зи са при пре мом и
ре а ли за ци јом пред сто је ћих из бор них
скуп шти на  УВПС и о пру жа њу од го ва -
ра ју ћих здрав стве них услу га јед не ме -
ди цин ске уста но ве упу ће ни су у ју ну.

Ма те ри ја ли су ре дов но до ста вља ни
Оп штин ском од бо ру но ви Бе о град и ре -
дак ци ји ,,Вој ног ве те ра на“

М. Кал чић

МО ,,Бежанијска коса”

ВРЕМЕПЛОВ АКТИВНОСТИ

Ре мон то ва ни брод де лу је ве о ма моћ но
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In memoriam

Милорад Колашинац (
1948-2021)

ЖИВЕО ЈЕ ЗА ДРУГЕ

О
дав но нас ни је за те кла та ко опо ра вест
ко ја је де ло ва ла то ли ко не ствар но да су
љу ди упор но про ве ра ва ли да ли је, мо -

жда, реч о гла си ни. Да, не на да но се уга сио
жи вот чо ве ка ко ји је имао то ли ко енер ги је за
дру ге, био по све ћен прав ди, не ми ло ср дан ка -
да је тре ба ло па ри ра ти не прав ди и бе за ко њу,
ве дар до не слу ће них раз ме ра, а опет оби чан
и чо ве ко љу бан. Ето и пи сцу ових ре до ва те -
шко је да из го во ри и на пи ше да ме ђу на ма ви -
ше не ма Ми ло ра да Ко ла шин ца, пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је УВПС у
Ра ко ви ци. А са мо ме сец да на пре коб ног тре нут ка Ми ло рад је ју ри шао за сво је
вој не пен зи о не ре по ма жу ћи им да сро че акт ко јим зах те ва ју да им др жа ва вра -
ти па ре ко је је че ти ри го ди не за ки да ла од пен зи је, ка ко би се обез бе ди ла фи -
скал на ста бил ност др жав не ка се.

Углед ко ји је Ми ло рад ужи вао у оп шти ни Ра ко ви ца до при нео је да ове го ди -
не, по сле не ко ли ко два на е сто ме сеч них ци клу са, ре ши пи та ње про сто ра за оку -
пља ње вој них пен зи о не ра. Био је упо ран да ко ле ге из вр ха УВПС уго сти у но -
вим про сто ри ја ма. Раз у ме се да је ко ро на би ла пре пре ка да до тог су сре та до -
ђе за Ми ло ра до ва жи во та. Ште та! А био је ве о ма по но сан на успех ко ји су он и
ње го ви са рад ни ци упор ним ра дом и за ла га њем оства ри ли.

Ску по ви вој них пен зи о не ра у Ра ко ви ци би ли су ве о ма ма сов ни. На њи ма се
мо гло чу ти ви ше ана ли тич ких на сту па. Та ор га ни за ци ја би ла је ве о ма ак тив на.
Дру гар ство ис ко ва но у вој сци пред ста вља ло је осно ву за дру же ње ра ко вич ких
офи ци ра и под о фи ци ра у пен зи ји.  По себ на је при ча са рад ња са та мо шњим
ци вил ним пен зи о не ри ма. Све је то Ми ло ра до ва за слу га.

Ми ло рад Ко ла ши нац је ро ђен 26. ма ја 1948. го ди не у се лу Ка зно ви це код Ра -
шке од мај ке Вин ке и оца Ра до ми ра. Био је на пред но де те, жељ но но вих са зна -
ња и жи вот них ис ку ста ва.  Вој на ака де ми ја је би ла при род но Ми ло ра до во уто -
чи ште. Упор но је учио, опре де љу ју ћи се за род ар ти ље ри је. А ка да је у 25. кла -
си окон чао Ака де ми ју Коп не не вој ске (1972), био је спре ман да се по све ти об у -
ча ва њу вој ни ка, ма где то би ло од Ђев ђе ли је до Три гла ва. Слу жбо вао је на
Кор чу ли, за тим у око ли ни Хер цег Но вог, Тив ту, Ру ми, Бе о гра ду. Ве ћи део рад -
ног ве ка про вео је у је ди ни ца ма обал ске од бра не ко ман ду ју ћи са ста ви ма ар ти -
ље ри је чи ји је за да так био да не до зво ли ис кр ца ва ње не при ја тељ ских вој ни ка
на на шу оба лу. Уса вр ша ва ју ћи се у про фе си ји, за вр шио је и Ко манд но-штаб ну
ака де ми ју (1985). У сми ра ју про фе си је ру ко во дио је де лом Тех нич ког опит ног
цен тра, уче ству ју ћи у ис пи ти ва њу но вих ар ти ље риј ских ору ђа. Смер но је пред -
во дио је ди ни це, пле не ћи бла го шћу, у исто вре ме стро гим зах те ви ма пре ма пот -
чи ње ним. Због то га је и ло гич но што је оства рио то ли ко до брих ре зул та та. Ни -
су га ми мо и шли ни ра то ви во ђе ни на про сто ру Ју го сла ви је де ве де се тих го ди на.
Ча сно је ис пу нио за кле тву пре ма отаџ би ни. Пен зи о ни сан је 2000. го ди не у чи ну
пу ков ни ка.

Жи вот по пен зи о ни са њу се пот пу но про ме нио. Од јед ном се ство рио про стор
у ви ду сло бод ног вре ме на. Ми ло рад се од лу чио да зна ња и ве шти не, за о де ну -
те ор га ни за ци о ним спо соб но сти ма, упо тре би их у ко рист по ро ди це за рад уна -
пре ђе ња стан дар да. По чео је да се ба ви про да јом не крет ни на. Љу ди су му ве -
ро ва ли, па су и ре зул та ти би ли по вољ ни. Упо ре до је био ак ти ван у ор га ни за ци -
ји вој них пен зи о не ра. Го ди не 2010. иза бран је за пред сед ни ка Оп штин ског од -
бо ра УВПС Ра ко ви це. Бр зо је сте као по пу лар ност, по го то ву што се ухва тио у
ко штац са број ним про бле ми ма прав не при ро де. Уз прав ни ке је учио те на у ке,
при ме њу ју ћи их у ко рист сво јих ко ле га ко ји су би ли за ки ну ти у пра ви ма. До по -
след њег да ха по ма гао је вој ним пен зи о не ри ма у оства ри ва њу за ки ну тих пра ва.
Сло бод но се мо же ре ћи да је по ма жу ћи вој ним пен зи о не ри ма, пра во и за ко не
ап сол ви рао до те ме ре да се че сто хва тао у струч ни ко штац са адво ка ти ма. 

У три ман да та Ми ло рад Ко ла ши нац био је члан Глав ног од бо ра Скуп шти не
УВПС. Ка па до ле за све што је ура дио као члан Глав ног од бо ра и пред сед ник
оп штин ске ор га ни за ци је.

Не ко ко је све стран, по пут Ми ло ра да, ни ма ло ни је за по ста вљао по ро ди цу.
Су пру га Да ни ца и он по ди гли су до фа кул тет ских ди пло ма сво је тро је де це Ја -
сну, Ма ри ју и Мар ка, на ко је су би ли ве о ма по но сни. По ро ди ца ће Ми ло ра да
пам ти ти као бла гог, ве дрог и до брог су пру га, оца и де де. Био је ве о ма ви спрен
у све му што је ра дио. 

Ми ло ра до вим од ла ском у веч ност у Удру же њу вој них пен зи о не ра Ср би је
оста ла је те шко на док на ди ва пра зни на. Био је осо бен, не по но вљив, спе ци фи -
чан ак ти ви ста. Пле нио је до бро том, му дро шћу, од луч но шћу, хи три ном... Оти -
шао је не у ка ља не ча сти и чи сто га обра за. Оста вио је ду бок траг као не ис це љи -
ви бе лег. Тра ја ће у ду ша ма и ср ци ма љу ди ко ји су га по зна ва ли.               З. П.

Језик наш насушни

САПУНСКА ОПЕРА

Са пун ска опе ра је из раз ко ји је у срп ски је зик
ушао тек у но ви је вре ме – не где по сле Дру -
гог  свет ског ра та. Да нас се обич но ка же са -

мо са пу ни ца. То је за и ста спе ци фи чан и ре дак из -
раз, ко ме да нас ма ло ко зна пра во зна че ње. Упо -
тре бља ва се са мо у уском кру гу ра диј ских и те -
ле ви зиј ских по сле ни ка, по себ но кри ти ча ра, као
озна ка за сла ду ња ве, сен ти мен тал не (јеф ти не)
те ле ви зиј ске и ра диј ске се ри је, ка квих је мно го и
код нас и у све ту.

Реч опе ра ни је ов де упо тре бље на у свом уоби -
ча је ном зна че њу („му зич ка дра ма“). Аме ри кан ци
је упо тре бља ва ју и у ша љи во по грд ним из ра зу
hor se ope ra („коњ ска опе ра“) као на зив за ве -
стерн-се ри је са мно го ка у бој ских аван ту ра, ре -
вол ве ра шких об ра чу на и уз бу дљи вих до жи вља ја
ко па ча зла та. Да кле, из раз „са пун ска опе ра“ има
по себ но зна че ње. Ка ко се он раз ви јао и ка ко је
уоп ште на стао тај чуд ни из раз?

У ети мо ло шким реч ни ци ма ен гле ског је зи ка,
сто ји да се из раз sa op ope ra, ка ко он за пра во гла -
си, ја вио три де се тих го ди на XX ве ка. Тих го ди не
(1935-1940) би ле су, по себ но у Аме ри ци, ве о ма
по пу лар не ра диј ске се ри је сен ти мен тал ног, од -
но сно ме ло драм ског са др жа ја. Спон зо ри тих се -
ри ја би ли су про из во ђа чи са пу на. Оту да, он да, и
по ма ло по дру гљив, на зив са пун ска опе ра (енгл.
so ap ope ra).

По сле Дру гог свет ског ра та, ка да се на гло раз -
ви ја те ле ви зи ја, тај се на зив про ши рио и на слич -
на те ле ви зиј ска оства ре ња.

На на шим ТВ екра ни ма че сто гле да мо јеф ти не
сен ти мен тал не се ри је, углав ном уве зе не са стра -
не. Па ка да је већ та ко, тре ба их и озна ча ва ти
уве зе ним из ра зом – са пун ска опе ра, или по на -
шки - са пу ни ца.

Здрав ко Зељ ко вић

Одлазак ратника

БОРАЦ НА ДВА
ФРОНТА

У
Шап цу је не дав но пре ми нуо Дра го мир
Гла до вић, члан УВПС од осни ва ња (1993.
го ди не). У НОР је сту пио као се дам на е -

сто го ди шњак 1944. го ди не. Ро ђен је у се лу
Ко ми ри цу, где је за вр шио основ ну шко лу, а
гим на зи ју у Ва ље ву. По за вр шет ку ра та шко -
ло вао се у Би ле ћи. Слу жбо вао је у Су бо ти ци
као ко ман дир гра нич не ка ра у ле. Пен зи о ни -
сан је у чи ну ка пе та на пр ве кла се.

У УВПС, као и у СУБ НОР-у, по знат је и као
чо век ве дрог ду ха и од ње га је по те кло мно го
ко ри сних са ве та и пред ло га за бо љи рад обе
ор га ни за ци је, ко је у Шап цу ве о ма те сно са ра -
ђу ју. Због све га то га био је по што ван и ува жа -
ван. Био је ак тив ни члан у Град ском од бо ру
СУБ НОР-а Ша бац. Све сво је оба ве зе са ве сно
је из вр ша вао, па је но си лац број них дру штве -
них при зна ња.

О Дра го ми ру Гла до ви ћу, као ак тив ном чла -
ну две зна чај не дру штве не ор га ни за ци је у
Шап цу, го во ри и то да су га до веч не ку ће ис -
пра ти ли род би на, чла но ви обе ор га ни за ци је
и број ни при ја те љи. У име обе ор га ни за ци је
од Дра го ми ра се го во ром опро стио Вла ди мир
Нин ко вић, пред сед ник ГО СУБ НОР-а Ша бац.

С. С.



У
Пр вом бал кан ском ра ту ство ре но
је срп ско вој но ва зду хо плов ство и
до жи ве ло сво ју рат ну пре ми је ру.

По од лу ци Вр хов не ко ман де да се по -
др же сна ге срп ске и цр но гор ске вој ске
у оп са ди Ска дра, ма јор Ко ста Ми ле -
тић је 20. фе бру а ра 1913. го ди не фор -
ми рао Аеро план ски при мор ски од ред
- пр ву бор бе ну је ди ни цу срп ског ва -
зду хо плов ства и био ње гов ко ман -
дант. Од ред је из Ни ша и Ско пља пре -
ба чен у Со лун во зом, а бро дом пре ве -
зен до лу ке Сан Ђо ва ни бли зу Ље ша
на ја дран ској оба ли и су хо пут но на
аеро дром Бар ба луш ју го и сточ но од
Ска дра.

На бор бе ном за дат ку 20. мар та у
ави он ском уде су по ги нуо је пи лот на -
ред ник Ми ха и ло Пе тро вић. По за вр -
шет ку опе ра ци је од ред се по врат ном
мар шру том вра тио у Ниш, где је (12.
ма ја 1913. го ди не) рас фор ми ран.

У Дру ги бал кан ски рат (29. јун – 30.
јул 1913.) срп ско ва зду хо плов ство уш-
ло је са ви ше ис ку ства и ан га жо ва не
су це ло куп не сна ге, и ба ло ни, и ави о -
ни. Ма јор Ко ста Ми ле ти ћа, ко ман дант
Ва зду хо плов не ко ман де по на ре ђе њу
Вр хов не ко ман де фор ми рао је аеро -
план ско оде ље ње за по тре бе Ко ман -
де Пр ве ар ми је, ко је је из ви ђа ло пра -

вац Ку ма но во-Стра цин-Ћу стен дил, и
ба лон ско оде ље ње за по тре бе Дру ге
ар ми је ко је је из ви ђа ло пра вац Пи рот-
Ца ри брод.

Аеро план ско оде ље ње је по из вр -
ше ном за дат ку вра ће но у Ниш у са -
став ва зду хо плов не ко ман де. Ба лон -
ско оде ље ње је упу ће но у са став Пи -
рот ског утвр ђе ног ло го ра, под ко ман -
дом Дру ге ар ми је. За дат ке је из вр ша -
ва ло од 19. до 23. ју ла 1913. го ди не.
По на ре ђе њу вој во де Ра до ми ра Пут -
ни ка од 21. ју ла/3.ав гу ста 1913. го ди -
не вра ће но је у у Ниш.

Са ма јо ром Ко стом Ми ле ти ћем, ко -
ман дан том Ва зду хо плов не ко ман де
на че лу, срп ско ва зду хо плов ство је у
бал кан ским ра то ви ма сте кло пр ва
бор бе на ис ку ства о упо тре би ба ло на
и ави о на. Ва зду хо плов ство је има ло
сна жан ути цај на бор бе них мо рал срп -
ских вој ни ка и оства ри ло је сна жан
ути цај на све фак то ре ра та и све
аспек те вој не те о ри је и прак се. У том
кон тек сту тре ба са гле да ти и ме сто и
уло гу ма јо ра Ко сте Ми ле ти ћа.

Мо би ли за ци ја 1914. го ди не
За Ко сту Ми ле ти ћа, као и уоста лом

за сву срп ску вој ску и зе мљу Ср би ју,
ни је би ло ми ра, но ви рат је био на по -

мо лу. Тре ба ло је об но ви ти сна ге, по -
пу ни ти гу бит ке, на ба ви ти но ва бор бе -
на сред ства, па и ва зду хо пло ве, али
ни је би ло ла ко. Зе мља је би ла ис цр -
пље на, а по мо ћи ни от ку да. Но ви рат
је био у из гле ду, а ни шта ниjе пред у -
зи ма но да се ва зду хо плов ство при -
пре ми за на сту па ју ће до га ђа је. То илу -
стру је чи ње ни ца да је ва зду хо плов -
ство ушло у Пр ви свет ски рат са истим
ста њем у ко јем је иза шло из бал кан -
ских ра то ва.

Аустро у гар ска је об ја ви ла рат Ср би -
ји 28. ју ла 1914. го ди не. Ко ман дант
Ва зду хо плов не ко ман де, ма јор Ко ста
Ми ле тић, у скла ду са рат ним пла ном,
из вр шио је мо би ли за ци ју и је ди ни це
пре вео у рат но ста ње. Аеро план ска
еска дра пре шла је на рат но ста ње за
осам да на, а ба лон ска че та са 12 да -
на и би ла је спрем на за по крет из Ни -
ша, да ље пре ма рат ном пла ну.

Ма јор Ко ста Ми ле тић, чел ни чо век
срп ског ва зду хо плов ства у том те -
шком мо мен ту ка да је др жа ва ула зи -
ла у Ве ли ки рат, ни је имао дру гог из -
ла за већ да по сто је ће људ ство, сна ге
и сред ства, мак си мал но ан га жу је на
из вр ша ва ње  за да та ка у мо би ли за ци -
ји и пре ла ску на рат но ста ње. Основ -
не сна ге гру пи са не су аеро план ску ес-
ка дру и  ба лон ско оде ље ње, спрем не
за по крет, а во до нич на цен тра ла и го -
лу би ја по шта оста ле су у Ни шу.

Ва зду хо плов на ко ман да је пре ба зи -
ра ла у Ва ље во, же ле зни цом од Ни ша,
пре ко Мла де нов ца, до Аран ђе лов ца,
а да ље су хо пут но, за пре жним во зи ли -
ма. Пр ви рат ни аеро дром (ле те ли ште)
је уре ђен на Да би ћа по љу код Ва ље -
ва, где су по ста вље ни хан га ри, мон ти -
ра ни ави о ни и ор га ни зо ван рад у рат -
ним усло ви ма.

Ко ман дант Ва зду хо плов не ко ман де
ма јор Ко ста Ми ле тић имао је те жак за -
да так – да ма ле сна ге ан га жу је на из -
вр ше ње ве ћег бро ја сло же них за да та -
ка. То је из и ски ва ло ве ли ко уме ће, ве -
ли ку од го вор ност и му дрост у до но ше -
њу од лу ка. Ди на ми ка деј ста ва би ла је
ве ли ка, ави о ни са по са да ма и ба ло ни
би ли су сва ко днев но ан га жо ва ни на
за да ци ма из ви ђа ња и ко рек ту ре ар ти -
ље риј ске ва тре. 

У том ци љу Ва зду хо плов на ко ман -
да, и њен ко ман дант ма јор Ко ста Ми -
ле тић, усме ри ла је све сво је на по ре
да по сто је ће сна ге и сред ства ис ко ри -
сти до крај њих мо гућ но сти. Но и по ред
то га они, су би ли од огром не ко ри сти
при ба вља ју ћи дра го це не ин фор ма ци -
је о не при ја те љу. Би ло је ква ро ва и от -
ка за али су пи ло ти хе рој ски из др жа ва -
ли сва рат на ис ку ше ња.

Упо тре би ба ло на на фрон ту у
по чет ку над ле жне ко ман де ни су
при да ва ле мно го зна ча ја, али ка -
да се уви де ло ка кву ко рист из ви -
ђа ње из ба ло на до но си, тај од нос
се про ме нио на бо ље. Ба лон ско
оде ље ње је деј ство ва ло у те шким
усло ви ма и са скром ним сред стви -
ма, стал но у по кре ту, али је за дат -
ке из вр ша ва ло у пот пу но сти. 

Ма јор Ми ле тић као ко ман дант ва -
зду хо плов не ко ман де до при нео је и
про ба ма и уво ђе њу у на о ру жа ње на -
ших ави о на ави он ских бом би, што је
до шло до из ра жа ја на ред не го ди не,
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ЗАСЛУГЕ ЗА СНАЖЕЊЕ
БОРБЕНЕ МОЋИ

АВИЈАЦИЈЕ
Командант Ваздухопловне команде имао је тежак задатак –
да мале снаге ангажује на извршење већег броја сложених

задатака. То је изискивало велико умеће, велику 
одговорност и мудрост у доношењу одлука. Динамика

дејстава била је велика, авиони са посадама и балони били
су свакодневно ангажовани на задацима извиђања и 

коректуре артиљеријске ватре. 

Пр ви на о ру жа ни ави он „Олуј“ 



ка да су ис пи ти ва ња за вр ше на и кон -
струк ци је уса вр ше не.

Ср би ја има ла сво је 
ави он ске бом бе
Ср би ја је већ 1915. го ди не има ла

ави он ске бом бе ко ји ма су на ши ави ја -
ти ча ри бом бар до ва ли не при ја те ље ве
објек те. Слич но је би ло и са раз во јем
про тив а ви он ске од бра не.

По сле Ко лу бар ске бит ке и по ра за
Аустро у га ра (3. де цем бра) и осло бо -
ђе ња Бе о гра да аеро план ска еска дра
је до шла у Бе о град, где је 8. де цем бра
1914. свој аеро дром по ста ви ла на Ба -
њи ци, и ба лон ско оде ље ње је 15. де -
цем бра по ста ви ло свој би вак на Ба -
њи ци. У пр вој рат ној го ди ни срп ско ва -
зду хо плов ство сте кло је дра го це на ис -
ку ства у из вр ша ва њу за да та ка, на чи -
ну упо тре бе, ма не вру и ко ман до ва њу.
Иако скром них сна га и мо гућ но сти,
да ло је ве ли ки до при нос ве ли ким по -
бе да ма срп ске вој ске на Це ру, Ко лу ба -
ри и Дри ни.  

Ва зду хо плов на ко ман да је од ја ну а -
ра 1915. го ди не, по ред опе ра тив них
за да та ка, убр за но ра ди ла на ка дров -
ском ја ча њу и ма те ри јал но-тех нич ком
опре ма њу сво јих је ди ни ца. Из Фран -
цу ске је у по моћ Ср би ји сти гла јед на
аеро план ска еска дри ла по чет ком
мар та 1915. го ди не. Њу је у Па лан ци
до че као ко ман дант Ва зду хо плов не ко -
ман де, ма јор  Ми ле тић и до пра тио у
Бе о град.

По до ла ску фран цу ске ва зду шне
фло ти ле на Ба њи цу, срп ска Ва зду хо -
плов на ко ман да пре ме ште на је у По -
жа ре вац. Та да су пр ви пут на ши вој ни
ави о ни би ли на о ру жа ни ми тра ље зи -
ма.

У то ку ле та 1915. го ди не у По жа рев -
цу је крат ко ра ди ла и пр ва пи лот ска
шко ла у Ср би ји, где су шко ло ва ни пи -
том ци Дру ге кла се срп ских пи ло та ко -
ји су обу ку на ста ви ли у Фран цу ској и
по том упу ће ни на Со лун ски фронт. 

У је сен 1915. го ди не пред не мач ко-
аустро у гар ском офан зи вом на Ср би ју,
за јед но са вој ском и са ко ман дан том
ма јо ром Ко стом Ми ле ти ћем на че лу
Ва зду хо плов на ко ман да и ње не је ди -
ни це ор га ни зо ва но су од сту пи ле пре -

ко Ал ба ни је, без гу би та ка, и до шле на
Крф. Ту је 1. мар та 1916. го ди не из вр -
ше на ре ор га ни за ци ја срп ског вој ног
ва зду хо плов ства. Од људ ства аеро -
план ске еска дре, ба лон ског оде ље -
ња, ни шке и пи рот ске ста ни це го лу би -
је по ште и во до нич не цен тра ле, обра -
зо ван је, по но вој фор ма ци ји, Аеро -
план ски де по, а на ве де не је ди ни це су
пре ста ле да по сто је. Ва зду хо плов на
ко ман да до би ла је на зив „Аеро план -
ска еска дра“. За ко ман дан та Аеро -
план ске еска дре по ста вљен је ма јор
Ко ста Ми ле тић.

Са Кр фа ма јор Ко ста Ми ле тић, ко -
ман дант Ва зду хо плов не ко ман де, упу -
тио је 28. фе бру а ра 1916. го ди не ра -
порт но пи смо на чел ни ку Ин жи ње риј -
ског оде ље ња Вр хов не ко ман де, у ко -
јем, у ци љу при пре ма за пред сто је ћи
од ла зак на Со лун ски фронт и фор ми -
ра ње но вих еска дри ла, пи ше о по тре -
би шко ло ва ња ле тач ког и тех нич ког
ка дра и што бр жег укљу чи ва ња људ -
ства у рад, ка ко би се што спрем ни је
до че ка ло ско ро фор ми ра ње срп ских
еска дри ла. Тај ра порт ма јо ра Ко сте
Милeтића по вољ но је при мљен у Вр -
хов ној ко ман ди, али се ни је мо гло од -
мах при сту пи ти од ла ску у Со лун, јер
је то би ло у ве зи са оп штим ре ше њем
о тран спор ту срп ске вој ске на Со лун -
ски фронт.

Пре ма на ре ђе њу Вр хов не ко ман де,
аеропланскa еска дри ла је 21. апри ла
кре ну ла из По та мо са са Кр фа, 22.
апри ла у по кре ту пре но ћи ла у Го ви ну,
су тра дан се укр ца ла на ита ли јан ску
ла ђу „Кор до ва“ и 26. апри ла у осам ча -
со ва пре под не, сти гла у при ста ни ште
Ми кру на Хал ки ди ку, код Со лу на.

Еска дри ле на 
Со лун ском фрон ту
До ла ском на Со лун ски фронт срп -

ска Аеро план ска еска дра рас по ре ђе -
на је у око ли ни Со лу на, где се на ла зи -
ла глав на ба за Аеро на у ти ке фран цу -
ске ис точ не вој ске. Ту је ор га ни зо ва на
обу ка и шко ло ва ње ле тач ког и ва зду -
хо плов но-тех нич ког ка дра. Фор ми ра -
но је пет фран цу ско-срп ских еска дри -
ла – „Срп ска ави ја ти ка“, Штаб Аеро -
план ске еска дре са Ко стом Ми ле ти -

ћем на че лу, Аеро план ски де по и ра -
ди о ни ца. Убр зо ма јор Ко ста Ми ле тић
од ла зи на бо ло ва ње, и фак тич ки та ко
пре ста је ње го ва слу жба у ва зду хо -
плов ству, па је до пен зи о ни са ња вра -
ћен у ин жи ње ри ју.

На Со лун ском фрон ту срп ско ва зду -
хо плов ство је ка дров ски и ма те ри јал -
но-тех нич ки оја ча но и из ра сло у сна -
жну ва зду хо плов ну фор ма ци ју на кра -
ју ра та, ко ја је би ла осно ва ства ра ња
ва зду хо плов ства но ве др жа ве. До при -
нос и уло га Ко сте Ми ле ти ћа у том про -
це су је не из мер на. 

Ма јор Ко ста Ми ле тић је пен зи о ни -
сан 30. сеп тем бра 1918. го ди не. По -
том је 1. де цем бра 1920. го ди не пре -
ве ден у ре зер ву. У чин ин жи ње риј ског
пот пу ков ни ка уна пре ђен је 10. мар та
1924. го ди не, а у чин ре зер вног ин жи -
ње риј ског пу ков ни ка 17. де цем бра
1928. го ди не.

Из у зет но по што ван од срп ских и ју -
го словн ских ва зду хо пло ва ца Ко ста
Ми ле тић је био ак ти ван у ва зду хо -
плов ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи -
ма. Је дан је од осни ва ча Аеро клу ба
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 

По све ће ност иде ја ма ва зду хо плов -
ства, за слу ге у ње го вом уте ме ље њу и
раз во ју у Ср би ји, ак тив ност и углед
ме ђу ко ле га ма и у на ро ду до при не ли
су да је Ко ста Ми ле тић јед но гла сно
иза бран за пред сед ни ка Удру же ња
ре зер вних ави ја ти ча ра Кра ље ви не Ју -
го сла ви је (УРА) 1. апри ла 1928. го ди -
не. На тој ду жно сти је остао (иако је
удру же ње има ло ма њи пре кид у ра ду)
до 1941. го ди не, ка да су оку па ци о не
не мач ке вла сти за бра ни ле рад свих
па три от ских удру же ња, па и овог. По -
ред то га, Ко ста Ми ле тић је био и на
че лу Кре дит не за дру ге ва зду хо пло ва -
ца, од осни ва ња  1933. го ди не до Дру -
гог свет ског ра та.

Пу ков ник Ко ста Ми ле тић пре ми нуо
је 1953. го ди не и са хра њен на Но вом
гро бљу у Бе о град. Но си лац је Ка ра -
ђор ђе ве IV ре да и ви ше од ли ко ва ња.
Сем над гроб ног, дру гих спо мен-обе -
леж ја не ма.

Сто че тр де сет се дам го ди на од ро -
ђе ња и се дам де сет осам го ди на од
смр ти пр вог срп ског ва зду хо плов ца,
пи ло та ба ло на - аеро на у та, пр вог ко -
ман дан та ва зду хо плов ства Кра ље ви -
не Ср би је и чел не лич но сти ва зду хо -
плов них ве те ра на Кра ље ви не Ју го -
сла ви је, пу ков ни ка Ко сте Н. Ми ле ти -
ћа, наш ва зду хо плов ни ве ли кан ни је
до био спо ме ник, спо мен-пло чу, би сту
или би ло ко је дру го спо мен обе леж је.
Ни је до био ни ули цу, ни шко лу, ни
аеро клуб, аеро дром, ни шта, ко ли ко
зна мо. 

Има ли на де да отац на шег ва зду хо -
плов ства, чо век ко ји ге је уте ме љио и
из ра ђи вао у ог њу ра та, ко ји му је по -
све тио чи тав свој жи вот до би је за слу -
жно при зна ње од сво је др жа ве ко јој је
вер но и ода но слу жио и све по то ње
ва зду хо плов це и при ја те ље ва зду хо -
по лов ства за ду жио?

Зла то мир Гру јић
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Срп ска еска дри ла на Со лун ском фрон ту



Б
ол и оток ви ше згло бо ва, ко ји си ме -
трич но за хва та ју ру ке и но ге (нај че -
шће ша ке и сто па ла, али и ко ле на,

лак то ве, ра ме на), као и ју тар ња уко че ност,
ко ја тра је ду же од 30 ми ну та, раз лог су да
се без од ла га ња по тра жи са вет и по моћ
ле ка ра. Пре по зна ва ње ових пр вих симп -
то ма ре у ма то ид ног ар три ти са и из бор од -
го ва ра ју ћег ле ка до при не ће да де се ти не
хи ља да љу ди бу ду по ште ђе ни сва ко днев -
ног бо ла и пат ње и, још ва жни је, ин ва ли -
ди те та.

У Ср би ји жи ви ви ше од 70.000 обо ле лих
од ре у ма то ид ног ар три ти са, а ис тра жи ва -
ња по ка зу ју да уко ли ко се симп то ми ове
бо ле сти не пре по зна ју и не ле че на вре ме,
ви ше од по ло ви не обо ле лих ће на кон пет
го ди на по ста ти трај но рад но не спо соб но,
упо зо ри ли су струч ња ци по во дом Свет -
ског да на бор бе про тив ар три ти са.

-Уко ли ко хро нич ни ар три тис не пре по -
зна мо на вре ме и не ле чи мо га аде кват но,
пу сти ће мо бо лест да ра ди по сво ме, а ис -
тра жи ва ња по ка зу ју да ће ви ше од 50 по -
сто обо ле лих на кон пет го ди на мо ра ти да
се пен зи о ни шу услед ин ва ли ди те та. Због

то га је, као пр во, ва жно да се па ци јен ти с
хро нич ним ар три ти сом ра но пре по зна ју, то
зна чи у пр ва три ме се ца од по ја ве те го ба.

Дру га бит на ствар је сте да се ови па ци -
јен ти аде кват но ле че при ме ном сна жних
ан ти ин фла ма тор них, су пре сив них, па чак
и би о ло шких ле ко ва, што зна чи да па ци -
јен ти с хро нич ним ар три ти си ма мо ра ју да
се ле че у спе ци ја ли зо ва ним уста но ва ма,
ка квих у Ср би ји има у свим ве ћим гра до -
ви ма - ис та као је до цент др Пре драг Осто -
јић с Ин сти ту та за ре у ма то ло ги ју у Бе о гра -
ду, на кон фе рен ци ји за штам пу по во дом
Свет ског да на бор бе про тив ар три ти са.

Др Осто јић, ина че и пред сед ник Удру же -
ња ре у ма то ло га Cpбије, под се тио је на
фран цу ско ис тра жи ва ње ко је је по ка за ло
да ако се бо лест ра но пре по зна и аде кват -
но ле чи, то ком пет го ди на ови бо ле сни ци
не од су ству ју с по сла ни је дан дан и ни ко
од па ци је на та то ком тог пе ри о да не од ла -
зи у пен зи ју, зна чи не ма гу бит ка рад не
спо соб но сти.

По тра га за ефи ка сним 
ле ком
-Ва жно је да се те ра пи ја ко ја не да је же -

ље не ре зул та те за ме ни и да ле ка ри по ку -
ша ју да код па ци је на та по стиг ну ре ми си ју,
од но сно пот пу но сми ре ње про це са ар три -
ти са. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да чак и та да,
ка да се бо лест ра но ди јаг но сти ку је и ка да
се да ју са вре ме ни ле ко ви, код 20 од сто бо -
ле сни ка ипак се не по стиг не ре ми си ја и то
је ве ли ки про блем, због че га на у ка и да ље
ис тра жу је но ве ле ко ве ко ји би по мо гли
овој пе ти ни па ци је на та - на вео је др Осто -
јић.

По ред не по врат ног оште ће ња згло бо ва,
по сто је и мно ги дру ги фак то ри ко ји мо гу да
ути чу на рад ну спо соб ност ових па ци је на -
та, а ко ји ни су ве за ни са мо за хен ди кеп и
огра ни че не спо соб но сти.

-И па ци јен ти ко ји су у ре ми си ји у ве ли -
ком про цен ту и да ље тр пе хро нич ни бол
упр кос пот пу но сми ре ном ар три ти су. Ве -
ли ки број жа ли се на хро нич ни за мор, осе -
ћај не до стат ка енер ги је, бу де се умор ни,
стал но су по спа ни то ком да на, има ју те -
шко ће с не са ни цом, му чи их син дром не -
мир них но гу ко ји их бу ди из сна, оне мо гу -
ћа ва им нор ма лан сан. Око 70 од сто па ци -
је на та има од ре ђе не симп то ме де пре сив -
но сти, а 20 од сто и ди јаг но зу де пре си је -
на во ди овај ре у ма то лог.

Он об ја шња ва и да сви ови фак то ри мо -
гу не по вољ но да ути чу на рад ну ак тив ност
бо ле сни ка, али и са ма не ак тив ност, се де -
ње код ку ће и осе ћај бес по треб но сти зна -
чај но по гор ша ва ју де пре си ју ових па ци је -
на та и хро нич ни за мор. За то је за њих ва -
жно да су фи зич ки ак тив ни, али и да са чу -
ва ју свој по сао, па је апе ло вао на по сло -
дав це да има ју раз у ме ва ње за ове осо бе,
код ко јих је че сто Про дук тив ност на ра ду
сма ње на, али да их ипак, на не ки на чин,
по др же.

Вре ме је за по сао
Не слу чај но, ове го ди не Свет ски дан

бор бе про тив ар три ти са обе ле жен је под
сло га ном „Вре ме је за по сао“, у ци љу по -
ди за ња све сти о по тре би за по шља ва ња
љу ди ко ји бо лу ју од ар три ти са. И у Ср би ји
је усво јен За кон о про фе си о нал ној ре ха -
би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба с ин ва -
ли ди те том, Стра те ги ја за осо бе с ин ва ли -
ди те том, као и Стра те ги ја за по шља ва ња
2021-2026, па су чак пред ви ђе не и суб вен -
ци је за по сло дав це ко ји за по сле ове осо -
бе, а ме ђу њи ма и па ци јен те с ре у ма то ид -
ним ар три ти сом.

Ди рек тор На ци о нал не слу жбе за за по -
шља ва ње Зо ран Мар ти но вић под се тио је
да су из дво је не суб вен ци је за отва ра ње
но вих рад них ме ста за осо бе с ин ва ли ди -
те том и да се 12 ме се ци упла ћу ју из но си у
ви си ни ми ни мал не за ра де по сло дав цу ко -
ји за по сли осо бу с ин ва ли ди те том без рад -
ног ис ку ства.

Пред сед ни ца Удру же ња обо ле лих од
ре у мат ских бо ле сти др Мир ја на Лап че вић
из не ла је по да так из не дав ног он лајн ис -
тра жи ва ња у ко је се укљу чи ло 70 пред у -
зе ћа и 200 па ци је на та: на жа лост по ло ви -
на и јед них и дру гих ни су зна ли за по ме ну -
те суб вен ци је. Она се на да да ће ин фор -
ми са ње у овој ва жној обла сти убу ду ће би -
ти бо ље, јер ре у мат ске бо ле сти мо гу да
ути чу на рад ну спо соб ност, али да то не
зна чи да осо бе ко је су обо ле ле од њих не
мо гу да ра де.                          О. По по вић

Из вор: Ма га зин
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БО ЛЕСТ ПРЕ 
16. РО ЂЕН ДА НА

У Ср би ји од ре у ма то ид ног ар три ти -
са бо лу је око 2.000 де це код ко јих се
бо лест ја ви ла пре 16. ро ђен да на. 

- Прин ци пи ле че ња су исти: ва жно је
да се што пре по ста ви ди јаг но за бо ле -
сти. Мо жда је то у деч јем уз ра сту до -
не кле лак ше. Јер, ако се де те жа ли на
бол у згло бу или уко ли ко се ви ди да
ште ди ру ку или но гу при ли ком хо да ња,
то мо ра оба ве зно да се про ве ри код
суп спе ци ја ли сте ре у ма то ло ги је, да би
се што пре по ста ви ла ди јаг но за, али и
за по че ло ле че ње. Код де це се при ме -
њу ју го то во сви исти ле ко ви као и код
од ра слих. Имам па ци јен те с ју ве ни ли -
ним ар три ти сом ко ји су до че ка ли ду бо -
ку ста рост с од ре ђе ним бла жим сте пе -
ном ин ва лид но сти, јер су то ком бо ле -
сти би ли до бро ле че ни. Фи зи кал на те -
ра пи ја је са став ни део ле че ња де це с
овом ди јаг но зом и за све ди ле ме око
спор та и фи зич ке ак тив но сти ро ди те -
љи ће нај бо љи са вет до би ти од спе ци -
ја ли сте фи зи кал не ме ди ци не и ре ха -
би ли та ци је - ка зао је др Осто јић.

Уређује: мр
сц. др Часлав

Антић

У Србији живи више од
70.000 оболелих од 
реуматоидног артритиса

ШТО ПРЕ КОД 
ЛЕКАРА ЗБОГ БОЛОВА 
У ЗГЛОБОВИМА

Ако се дијагноза хроничног артритиса не постави у прва три
месеца од појаве тегоба и не започне одговарајуће лечење,
више од половине оболелих ће након пет година постати
трајно радно неспособно

Ви дљи ви зна ци бо ле сти на ша ци

Бо ло ви у ко ле ну мо гу да ука жу на по ја ву
ре у ма то ид ног ар три ти са



Р
аз лог ло шег из гле да ко же нај че шће се
кри је у хра ни и пи ћу. Оно што је де мо
под јед на ко је ва жно за наш из глед ко -

ли ко и та ко зва не ан ти ејџ кре ме. Бо ре, су -
ва ко жа, ма њак ела стич но сти, при род на су
по сле ди ца ста ре ња, а не го ва ње ко же из -
ну тра мо же вам по мо ћи да успо ри те би о -
ло шки сат. Као што не ке на мир ни це успо -
ра ва ју ста ре ње, та ко има и оних ко је чи не
да де лу је мо ста ри је не го што је смо.

Ше ћер
Ве ли ке ко ли чи не ше ће ра мо гу по кре ну -

ти не же ље не хе миј ске про це се у ор га ни -
зму. Ка да је де те ви ше ше ће ра не го што ва -
ше ће ли је мо гу да пре ра де, ви шак се спа -
ја с бе лан че ви на ма у про це су зва ном гли -
ко зи ла ци ја. Про из во ди гли ко зи ла ци је мо гу
до ве сти до оште ће ња ко ла ге на – бе лан че -
ви не ко ја ва шој ко жи да је мла да лач ки из -
глед.

Со
Ако па зи те на ко ли чи не со ли у при пре -

ми хра не, то не га ран ту је да је ваш унос
со ли ауто мат ски ни зак. Обра ти те па жњу
на на мир ни це ко је су сла ни је не го што ми -
сли те, од но сно сла ни је не го што то мо же -
те да осе ти те.

Тран сне за си ће не ма сти
Осим што по ве ћа ва ју ри зик од ср ча них

бо ле сти, ма сти мо гу до не ти ште ту и ва шој
ко жи. Оне узор ку ју упа ле ко је мо гу оште -
ти ти ко ла ген и учи ни ти вас осе тљи ви ји ма

на ул тра љу би ча сте зра ке, што је пр ви уз-
рок ста ре ња ко же.

Не здра ви угље ни хи дра ти
На мир ни це бо га те јед но став ним угље -

ним хи дра ти ма мо гу оште ти ти ко ла ген и
влак на ко же. Бе ли хлеб, ра фи ни ра не жи -
та ри це и те сте ни на од бе лог бра шна има -
ју ви сок гли ке миј ски ин декс (ГИ). Та ква
хра на по ве за на је с по ја вом ак ни, јер у те -
лу до ла зи до по ра ста глу ко зе и ин су ли на,
по ка за ла је сту ди ја на Хар вард ској шко ли
здра вља.

Ка фа
Нај ра спро стра ње ни ји сти му ла тив ни на -

пи так ште тан је за ва шу ко жу и зу бе због
ви со ке ки се ло сти, за то се са ве ту је да на -
кон ка фе по пи је те во ду ко ја има не у трал -
ну пХ вред ност.

Енер гет ска пи ћа
Та ко зва на енер гет ска пи ћа бо га та су ко -

фе и ном, та у ри ном и ше ће ром, мо гу по мо -
ћи да се при вре ме но осе ти те по лет но и
жи вах но, али за пра во су из вор број них ри -
зи ка и опа сно сти за здра вље.

Енер гет ска пи ћа су ви со ко ки се ла па
ште те зу би ма и ко жи. И спорт ски изо то нич -
ни на пи ци, про из ве де ни за ко мер ци јал ну
упо тре бу, са др же пу но не здра вих са сто ја -
ка крат ко трај ног учин ка.

Ал ко хол на пи ћа
Кло ни те се ал ко хо ла јер за и ста ште ти

здра вљу, не са мо што чи ни да на ша ко жа
бр же ста ри. Јед на од ва жних функ ци ја је -
тре је да из ба цу је ток си не ко ји би мо гли
не по вољ но да ути чу на здра вље и пре ра -
но ста ре ње.

Ако је рад је тре осла бљен, што се че сто
де ша ва због пре ко мер ног уно са ал ко хо ла,
ток си ни се на ку пља ју у ор га ни зму и ва ша
ко жа мо же раз ви ти низ про бле ма по пут ак -
ни и бо ра.

Пре те ра но за чи ње на хра на
Ја ко за чи ње на хра на мо же на у ди ти крв -

ним су до ви ма и учи ни ти да ко жа де лу је
ста ри ја не го што је сте.

Ме со и ме сне пре ра ђе ви не
Пу но је раз ло га за што би тре ба ло да из -

ба ци ти ме сне пре ра ђе ви не из пре хра не, а
убр за но ста ре ње је дан је од њих. Број не
ме сне пре ра ђе ви не по пут са ла ма, ко ба си -
ца и сла ни не са др же кон зер ван се, ко ји мо -
гу да по креу упал не про це се на ко жи и
убр за ју ста ре ње.
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Како побољшати слух 

ТЕХНОЛОШКИ БУМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Адресе ото-аудиолошких центара Zo-
nex:

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

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

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

тел. 021 66 22 757

Намирнице које поспешују старење коже

ПРИВЛАЧНО А ШТЕТНО 

Здрава храна
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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

Рат је завршен,
Дезертери - на своја
места!

После рата многи борци 
су демобилисани,
а многи деморалисани.

Док су борци држали
ватрене линије,
вође су повлачиле линије
разграничења.

У рату је спас, повикаше
бескућници, па одоше у
рат.

Неки борци су рат
преспавали, 
а многи су нашли праву
згоду,па препливали
Дунав воду.

Некима је прошлост
ратна
А садашњост повратна.

Митар Пејић
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Интерно гласило 
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Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарад-

њи закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београ-

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

„Иванијум“), тел. 011/2644384 и

064/1735395; Клијенте прима: утор-

ком: од 17.00-19.00 часова;

За потребе војних пензионера  оба-

вљаће следеће правне послове: да-

ваће бесплатне правне савете и пру-

жаће све остале адвокатске услуге уз

накнаду по важећој адвокатској тари-

фи умањеној за 30 одсто (адвокат

Ивана Јовановић). 

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧАСТИ 

ЗА САХРАНЕ
У београдском гарнизону

заказивање почасне јединице ради
одавања почасти преминулим
старешинама може се обавити

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

у ванрадно време: 011/206-4569

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

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

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

- организација и заказивање термина
за сахрану или кремацију,

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

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

-Умањење укупних трошкова за
висину рефундације

- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.

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

Снимио:
Звонимир 
Пешић
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