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Е
во, ових да на, др жав на ад ми ни стра -
ци ја би је бит ку за на ја вље но ускла ђи -
ва ње пен зи ја за де вет од сто. Да би се

опре де ље ње опе ра ци о на ли зо ва ло у про -
це ду ри је пред лог За ко на о до пу на ма За -
ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра -
њу. Та ко ће члан 80 в гла си ти: ,,Из у зет но
од чла на 80, овог за ко на, пен зи ја се по чев
од пен зи је за ме сец но вем бар 2022. го ди -
не ускла ђу је за де вет од сто. Ускла ђе ни из -
нос пен зи је из ста ва 1. овог чла на пред -
ста вља основ за да ље ускла ђи ва ње пен -
зи ја у скла ду са чла ном 80. овог за ко на“. 

З
а кон се до но си по хит ном по ступ ку јер
је укуп на дру штве но-еко ном ска си ту а -
ци ја ак ту е ли зо ва ла пи та ње ви си не

пен зи ја с об зи ром на на гли и ве ли ки по -
раст ин фла ци је. 

,,По што се ова кав раст ин фла ци је ни је
мо гао пред ви де ти, оце ње но је да је нео п -
ход но пред у зе ти до дат ну ме ру за шти те ко -
ри сни ка пен зи ја као по себ но осе тљи ве ка -
те го ри је ста нов ни штва. Има ју ћи у ви ду из -
не то, по што се по ну ђе но за кон ско ре ше -
ње до но си због окол но сти ко је се ни су мо -
гле пред ви де ти, до но ше ње овог за ко на по
хит ном по ступ ку омо гу ћи ло би Ре пу блич -
ком фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси -
гу ра ње да бла го вре ме но ис пла ти уве ћа ни
из нос пен зи ја, а у ци љу по бољ ша ња фи -
нан сиј ског по ло жа ја ко ри сни ка пен зи ја и
ти ме от кла ња ња евен ту ал них штет них по -
сле ди ца због тре нут не си ту а ци је, што је од
оп штег ин те ре са“ на во ди се у обра зло же -
њу пред ло га.

П
ред ла же се, та ко ђе, да овај за кон сту -
пи на сна гу на ред ног да на од да на об -
ја вљи ва ња у ,,Слу жбе ном гла сни ку

Ре пу бли ке Ср би је“, ка ко би се обез бе ди ло
ефи ка сно и не сме та но функ ци о ни са ње
си сте ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра -
ња, а у ци љу по бољ ша ња фи нан сиј ског
по ло жа ја ко ри сни ка пен зи ја. Уоби ча је но је
да за ко ни сту па ју на сна гу осмог да на од
об ја вљи ва ња у ,,Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Ср би је“.

Ј
а ди ков ка пред ла га ча за ко на ка ко се
ове окол но сти, то јест га ло пи ра ју ћа ин -
фла ци ја, ни су мо гле пред ви де ти ни је

ре ал на по тка на ко јој се гра ди ускла ђи ва -
ње пен зи ја. Мо жда би Вла ди, то јест Скуп -
шти ни Ре пу бли ке Ср би је, тре ба ло су ге ри -
са ти да па ра гра фи ма у за ко ну пред ви де и
ова кву окол ност. Чак би би ло до бро, ка ко
се че сто не би ме њао текст за ко на, пред -
ви де ти и окол но сти де фла ци је. А за што не
би, јер је то мо гу ћа еко ном ска ка те го ри ја. 

У обра зло же њу ад ми ни стра ци је за
пред лог за кон ског ре ше ња дат је и устав -
ни основ, а у раз ло зи ма за до но ше ње за -
ко на сто ји и за кљу чак да је у овом тре нут -
ку нео п ход но до дат но уна пре ди ти стан -
дард ко ри сни ка пен зи је, с об зи ром да је у
пи та њу на ро чи то осе тљи ва ка те го ри ја ста -
нов ни штва. 

За што је ка те го ри ја пен зи о не ра то ли ко
осе тљи ва?

П
о јед но ста вље но ре че но, за ко ном ни -
су од ре ђе не цр ве не ли ни је ис под ко -
јих не би сме ло да се кре ћу пен зи је.

Сви ма је ја сно да су про шла ,,злат на“ вре -
ме на ка да су пен зи је би ле на ни воу од 85
од сто у од но су на пла те. На пр ви по глед
се чи ни да је за та ји ла и ме ђу ге не ра циј ска
со ли дар ност. Они ко ји су у рад ном од но су
и те ка ко тре ба да бу ду за ин те ре со ва ни да
се пен зи је ускла ђу ју пре ма ни воу ин фла -
ци је и у скла ду са по ра стом оп штег стан -
дар да за по сле них. Не ке пен зи је су па ле
на ни во ис под 40 од сто у од но су на пла те. 

Вој не пен зи је су на ни воу од 60 од сто у
од но су на пла те.

Др жа ва за си гур но тре ба да од ре ди ми -
ни мал ну пен зи ју. На осно ву тог из но са,
сра змер но укуп но упла ће ним сред стви ма
у пен зи о ни фонд и ду жи не рад ног од но са,
тре ба од ре ди ти ви ше пен зи је. Реч је о ве -
о ма сло же ном по ступ ку, али ако се же ли
прав да он да не тре ба жа ли ти тру да да се
до ђе до нај бо љих ре ше ња. 

Д
е си ло се то да је др жа ва хте ла да
урав но те жи пла те во за ча у јав ном сек -
то ру. То ад ми ни стра ци ји у ви ше на -

вра та и озбиљ них по ку ша ја ни је по шло за
ру ком. Да ли је реч о не спо соб но сти оних
ко ји тре ба да урав но те же пла та во за ча,
или ова квој си ту а ци ји ку му ју моћ ни ци у др -
жав ној хи је рар хи ји, ни је ја сно.

За ни мљи во је да је др жа ва бр зо про на -
шла и устав ни основ и прав ну фор му ла ци -
ју за пред сто је ће по ве ћа ње пен зи ја, али
да то ни је учи ни ла за вра ћа ње за ки ну тог
де ла пен зи ја од 2014. до 2018. го ди не.
Пен зи о не ри су обра ћа ли над ле жним ор га -
ни ма у ви ше на вра та, али су на и ла зи ли на
зид ћу та ња. 

Н
а жа лост пен зи о не ри су, због ћу та ња
или од би ја ња др жа ве да вра ти по -
зајм ље ни део пен зи ја за ста би ли за -

ци ју др жав них фи нан си ја, по се гли за ту -
жба ма, али по сло вич но тро мо пра во су ђе
још ни је окон ча ло по ступ ке. Мно ги се пи -
та ју зар чи нов ни ци ни су пла ће ни и да бри -
ну о свим мо да ли те ти ма др жав них фи нан -
си ја, па ка да су у не ким фи нан сиј ским
тран сак ци ја ма оште ће ни гра ђа ни, тре ба
да ре а гу ју по ауто ма ти зму. Ни је њи хо во
са мо да бри ну о при ход ној стра ни бу џе та,
већ и о рас ход ној, по го то ву ка да су оште -
ће на стра на гра ђа ни. Ако на то пра вил но
ре а гу ју, др жа ва ће до би ти на ауто ри те ту.

Има ли иче га пра вед ни јег не го да др жа -
ва вра ти оно ли ко па ра ко ли ко је сна гом за -
ко на од у зе ла од пен зи о не ра. Пре ма Уста -
ву Ре пу бли ке Ср би је пен зи је су при ват на
имо ви на пен зи о не ра, па би вра ћа ње нов -
ца би ла оче ки ва на рад ња. За што у др жа -
ви над ле жни с тим у ве зи и да ље ћу те, ни -
је ја сно.

Н
а не дав но упу ће но пи смо пред сед ни -
ку Ср би је Алек сан дру Ву чи ћу, пред -
сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац

ука зао је на про бле ме ко ји оп те ре ћу ју вој -
не пен зи о не ре у окви ру Ре пу блич ког фон -
да за ПИО. Пред лог ре пре зен та тив не вој -
но пен зи о нер ске ор га ни за ци је је да се вој -
не пен зи је вра те у Фонд за со ци јал но оси -
гу ра ње вој них оси гу ра ни ка. У том окру же -
њу би се ауто ном но ис пра ви ле не прав де,
па би не ста ли про бле ми са ко ји ма се су -
че ља ва ју вој ни пен зи о не ри. 

У
све му тре ба има ти у ви ду спе ци фич -
но сти вој не про фе си је. Оне су ува же -
не у огром ној ве ћи ни зе ма ља све та.

Из у зет но те шка и сло же на про фе си ја под -
о фи ци ра и офи ци ра тре ба да бу де из да -
шни је на гра ђе на, јер од од бра не за ви си
оп ста нак др жа ве. По зна то је да се наш си -
стем од бра не су сре ће са про бле мом стал -
ног од ли ва ка дра. Зна ју ћи ка кав ква ли тет
у се би но се офи ци ри, при ват не ком па ни је
им да ју пла те два или три пу та ве ће и на
се бе пре у зи ма ју све тро шко ве шко ло ва ња
ко је су ду жни да пла те мла ди офи ци ри ко -
ји на пу шта ју вој ску. Уоча ва ју ћи тај про -
блем, др жа ва ће већ од 1. ја ну а ра 2023. го -
ди не по ве ћа ти пла те офи ци ри ма за 25 од -
сто. То је, ве ро ват но, по че так зна чај ни јег
уве ћа ња пла та у си сте му од бра не. Уко ли -
ко би др жа ва још про кла мо ва ла да ће га -
ран то ва ти из нос пен зи ја на ни воу од 85
од сто у од но су на по след њу пла ту под о -
фи ци ра и офи ци ра, си гур но би ве ћи број
про фе си о на ла ца оста ти у слу жби до кра ја
ка ри је ре. Би ла би то зна чај на по ру ка за
све.

П
ла те офи ци ра су и ра ни је би ле трн у
оку ду ше бри жни ка. Ка да је јед ном у
Скуп шти ни СФРЈ не ко од по сла ни ка

не го до вао због пред ло га да се по ве ћа ју
пла те под о фи ци ра и офи ци ра, та да шњи
са ве зни се кре тар за на род ну од бра ну ге -
не рал ар ми је Ни ко ла Љу би чић је ре а го вао
та ко што је по сла ни ци ма по ста вио пи та ње
чи ји син је ста ре ши на ЈНА. Та да су, да са -
мо до да мо, по сла ни ци би ли вре ме шни ји
љу ди, нај већ ма бор ци НОР-а. Ни ко од њих
се ни је мо гао по хва ли ти да је си на по зи -
вом опре де лио за вој ску.

П
ла те и пен зи је оних ко ји ра де у си сте -
му од бра не тре ба уре ди ти та ко да из -
др же про бу вре ме на на ду ге ста зе.

Ако је Фонд за СО ВО функ ци о ни сао без
про бле ма го то во че ти ри де це ни је, за што
се то не би до го ди ло и у на ред ном пе ри о -
ду. Нео п ход не про ме не под ра зу ме ва ју
вра ћа ње пен зи ја у Фонд за СО ВО. Број
вој них пен зи о не ра у Ср би ји је на ни воу
ста ти стич ке гре шке, па дру га чи је ре гу ли -
са ње њи хо вих ме сеч них при ма ња не би
угро зи ло др жав ни бу џет. 

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

ДА ЦАРУЈЕ ПРАВДА
У децембру ће војни пензионери примити прву пензију увећану за девет одсто, а од првог
јануара се очекује да месечна примања буду увећана за још око 12 одсто. Аутономни фонд

војних осигураника би могао да исправи значајнији део неправди.



У
з Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње
бо рач ка и со ци јал на пи та ња (пот пи сао
по моћ ник ми ни стра Зо ран Ми ло ше вић)

сти гао је акт на сло вљен на пред сед ни ка
УВПС пен зи о ни са ног ге не рал-пот пу ков ни -
ка Љу бо ми ра Дра гањ ца ко ји због зна ча ја
до но си мо у це ло сти:

,,По во дом Ва шег до пи са ко ји сте упу ти ли
пред сед ни ку Ре пу бли ке Ср би је, a до ста -
вље не Вла ди Ре пу бли ке Ср би је и овом ми -
ни стар ству на да љу над ле жност, у ко јем
пред ла же те сма ње ње раз ли ке у при ма њи -
ма про фе си о нал них при пад ни ка Вој ске Ср -
би је и пен зи о ни са них офи ци ра и под о фи -
ци ра, из де ло кру га овог ми ни стар ства, има -
ју ћи у ви ду про пи се о пен зиј ском и ин ва -
лид ском оси гу ра њу, ука зу је мо на сле де ће:

За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на
о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу
(,Служб ни гла сник PC’ бр. 101/10), у по сто -
је ћи си стем пен зиј ског и ин ва лид ског оси -
гу ра ња од 1. ја ну а ра 2012. го ди не, укљу че -
ни су вој ни оси гу ра ни ци и ко ри сни ци, та ко
да од тог да ту ма и ова ка те го ри ја оси гу ра -
ни ка има иста пра ва и оба ве зе као и оста -
ли оси гу ра ни ци у си сте му пен зиј ског и ин -
ва лид ског оси гу ра ња, уз од ре ђе не по вољ -
но сти у од но су на оста ле оси гу ра ни ке.

На по ми ње мо, да je њи хо вим укљу чи ва -
њем у ,ци вил ни си стем’ пен зиј ског и ин ва -
лид ског оси гу ра ња ус по ста вљен је дин -
ствен си стем пен зиј ског и ин ва лид ског оси -
гу ра ња у Ср би ји и да сво ја пра ва оства ру ју
у Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и ин ва -
лид ско оси гу ра ње.

По ред то га, што се ти че ускла ђи ва ња
пен зи је, ука зу је мо да je од ред бом чла на
193. став 1. За ко на о Вој сци Ср би је (,Слу -
жбе ни гла сник PC’, број 116/07), ко ји je сту -
пио на сна гу 1. ја ну а ра 2008. го ди не, би ло
про пи са но да се ускла ђи ва ње из но са пен -
зи ја вој них оси гу ра ни ка оства ре них до да -
на сту па ња на сна гу тог за ко на, вр ши пo ди -
на ми ци и на на чин утвр ђен за ко ном ко јим
се уре ђу је пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра -
ње. На ве де но je зна чи ло да се од 1. ја ну а -
ра 2008. го ди не и на ко ри сни ке вој них пен -
зи ја при ме њу ју од ред бе о ре дов ном ускла -
ђи ва њу пен зи је са гла сно про пи си ма о пен -
зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, од но сно
ко ри сни ци ма вој них пен зи ја, као и оста лим
ко ри сни ци ма пен зи је, пен зи је се ускла ђу ју
no ис тој ди на ми ци и на на чин утвр ђен за ко -
ном ко јим се уре ђу је пен зиј ско и ин ва лид -
ско оси гу ра ње.

Има ју ћи на ве де но у ви ду, по сто је од ре -
ђе не по год но сти за про фе си о нал на вој на
ли ца у од но су на оста ле ка те го ри је оси гу -
ра ни ка, ука зу је мо Вам на сле де ће:

Овој ка те го ри ји оси гу ра ни ка се за раз ли -
ку од оста лих, обез бе ђу је по вољ ни ји из нос
пен зи је, a с об зи ром на спе ци фич но сти и
ри зи ке ових рад них ме ста. У скла ду са чла -
ном 79. став 2. За ко на о пен зиј ском и ин ва -
лид ском оси гу ра њу (,Слу жбе ни гла сник PC’
бр. 34/03,...62/21), при ли ком од ре ђи ва ња
ви си не пен зи је, за про фе си о нал на вој на
ли ца, ко ја су утвр ђе на као од ре ђе на ка те -
го ри ја оси гу ра ни ка, за из ра чу на ва ње го ди -
шњег лич ног ко е фи ци јен та се узи ма пе ри -

од од 1. ја ну а ра 1996. го ди не, за раз ли ку од
оста лих ка те го ри ја оси гу ра ни ка ко ји ма се
за из ра чу на ва ње го ди шњег лич ног ко е фи -
ци јен та узи ма пе ри од од 1. ја ну а ра 1970.
го ди не. По ред то га, у скла ду са ста вом 3.
истог чла на За ко на, та ко утвр ђен из нос
пен зи је уве ћан за 20% пред ста вља уку пан
из нос пен зи је за ове оси гу ра ни ке.

При ме ра ра ди, пен зи ја оси гу ра ни ка ко ји
оства ри пра во на ста ро сну пен зи ју у скла -
ду са про пи си ма о пен зиј ским и ин ва лид -
ским оси гу ра њем, при ме ном чла на 63. За -
ко на (пен зи ја се из ра чу на ва при ме ном по -
себ не фор му ле де фи ни са не у за ко ну) из -
но си 60.000 ди на ра, док за про фе си о нал но
вој но ли це се иста уве ћа ва за 20%, та ко да
пен зи ја из но си 72.000 ди на ра (60.000 ди на -
ра + 12.000 ди на ра = 72.000 ди на ра).

За тим, ако упо ре ди мо и дру ге по дат ке за
ову ка те го ри ју оси гу ра ни ка, при мет но je и
ве ће уче шће про сеч не пен зи је и про сеч не
ста ро сне пен зи је у про сеч ној не то за ра ди у
од но су на дру ге ка те го ри је оси гу ра ни ка.
Пре ма по след њим по да ци ма из ју ла 2022.
го ди не, уче шће про сеч не пен зи је за про фе -
си о нал на вој на ли ца у про сеч ној не то за ра -
ди у Ре пу бли ци Ср би ји из но си 85,4 % (уче -
шће про сеч не ста ро сне пен зи је у не то за -
ра ди из но си 99,6%), док код оста лих ко ри -
сни ка пен зи ја из ка те го ри је за по сле них из -
но си 44,0% (48,2%). 

С дру ге стра не, рас хо ди за пен зи је за
про фе си о нал на вој на ли ца су ве ћи не го
при хо ди од до при но са за пен зиј ско и ин ва -
лид ско оси гу ра ње за ову ка те го ри ју ко ри -
сни ка, та ко да су ве ћа из два ја ња из бу џе та
за по кри ће не до ста ју ћих сред ста ва за ис -
пла ту пен зи ја. У ве зи са на ве де ним, не то
рас хо ди за пен зи је за про фе си о нал на вој -
на ли ца за 2021. го ди ну из но се 24,5 ми ли -
јар ди ди на ра, док при хо ди од до при но са за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње из но се
6,5 ми ли јар ди ди на ра.

По себ но ука зу је мо да су ко ри сни ци вој не
пен зи је об у хва ће ни свим ме ра ма ко је се
пред у зи ма ју у ци љу по бољ ша ња стан дар -
да ко ри сни ка пен зи је, као што je ис пла та
нов ча ног из но са као уве ћа ња уз пен зи ју и
ис пла та јед но крат не нов ча не по мо ћи у
скла ду са за кључ ци ма Вла де.

Пре ма то ме, има ју ћи у ви ду из не то, сма -
тра мо да не сто је на во ди из ва шег до пи са,
у ко јем ука зу је те на дис кри ми ни са ни по ло -
жај вој них пен зи о не ра. На и ме, с об зи ром
на го ре на ве де не при ме ре, пре ма про пи си -
ма из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
и да ље су вој ни пен зи о не ри у по вољ ни јем
по ло жа ју у од но су на дру ге ка те го ри је ко -
ри сни ка пен зи ја, ка ко у по гле ду усло ва за
оства ри ва ње пра ва, та ко и у по гле ду ви си -
не пен зи је.

У сва ком слу ча ју, ово ми ни стар ство из
сво је над ле жно сти ана ли зи ра и пра ти све
па ра ме тре ко ји су од зна ча ја за пен зиј ски
си стем, ка ко би се да ље уна пре дио по ло -
жај свих оси гу ра ни ка и ко ри сни ка пен зи је,
узи ма ју ћи пре све га у об зир фи нан сиј ску
одр жи вост и при о ри те те на шег пен зиј ског
си сте ма“.
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Честитка 
министру одбране 
Милошу Вучевићу

СРБИЈИ ИЗНАД
СВЕГА ПОТРЕБАН

МИР

П
ред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га -
њац, по во дом из бо ра на функ ци ју
ми ни стра од бра не, упу тио је че -

стит ку Ми ло шу Ву че ви ћу, сле де ће са -
др жи не:

По во дом из бо ра на функ ци ју ми ни -
стра од бра не у Вла ди Ре пу бли ке Ср -
би је у име Удру же ња вој них пен зи о не -
ра Ср би је ко је оку пља бли зу 2О.000
чла но ва и у сво је лич но, упу ћу јем Вам
ис кре не че стит ке и нај бо ље же ље за
успе хе у оба вља њу за на род и др жа ву
те зна чај не ду жно сти.

Ср би ји је из над све га по тре бан мир,
ка ко би се обез бе ди ли усло ви за све -
оп шти раз вој, што од вра ћа њем од на -
ру ша ва ња др жав ног по рет ка мо же и
мо ра да обез бе ди са мо јак и ста би лан
си стем од бра не.

Убе ђе ни смо да ће те Ви лич но, као
и до са да, да ва ти зна ча јан до при нос
на прет ку зе мље, од го во ри ма на све
иза зо ве и прет ње, по себ но ја ча њу од -
брам бе них по тен ци ја ла др жа ве. На да -
мо се да ће са рад ња Удру же ња вој них
пен зи о не ра Ср би је и Ми ни стар ства
од бра не би ти на ста вље на уз ла зном
пу та њом, у скла ду са до са да шњом
прак сом и све у куп ним по тре ба ма и ин -
те ре си ма.

Обележен дан ослобођења
Ниша у Првом светском рату

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ

П
о ла га њем ве на ца на Спо ме ник вој во -
ди Пе тру Бо јо ви ћу, 12. ок то бра обе ле -
же но је 104.го ди на од осло бо ђе ња

Ни ша у Пр вом свет ском ра ту.
Вен це су по ло жи ли пред став ни ци Гра -

да, за ме ни ца гра до на чел ни це Ду ши ца Да -
ви до вић и пред сед ник Скуп шти не гра да
др Бо бан Џу нић, вој ске, по ли ци је и мно го -
број на удру же ња ко ја не гу ју тра ди ци је ос-
ло бо ди лач ких ра то ва, ме ђу ко ји ма је и
Удру же ње вој них пен зи о не ра Ср би је. 

Одговор о пензијском и инвалидском
осигурању војних пензионера 

НИСУ УВАЖЕНЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ 
ВОЈНЕ ПРОФЕСИЈЕ
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Додела социјалне и
хуманитарне помоћи

у октобру 
2022. године

ДА ПРОБЛЕМА 
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 ши од бор је на сед ни -
ци одр жа ној 2. но вем бра 2022. го -
ди не, раз мо трио зах те ве до ста -
вље не у ок то бру 2022. го ди не и
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 Ужи це Ј.З: 36.000 – по
чла ну 7.004,00 ди на ра;

ОпОр Зве зда ра ГД: 34.000 – по
чла ну 6.802,45 ди на ра;

ОпОр Про ку пље С.С: 34.000,00
– по чла ну15.146,10 ди на ра;

ОпОр Про ку пље Ј.Б: 34.000,00
– по чла ну 17.810,52 ди на ра;

ОпОр Зве зда ра У.М: 32.000,00
– по чла ну 11.094,52 ди на ра;

ОпОр Кра гу је вац Ц.М:
32.000,00 – по чла ну 13.684,50
ди на ра;

ОпОр Ниш К.Д: 32.000,00 – по
чла ну 17.473,76 ди на ра;

ОпОр Во ждо вац П.А: 34.000,00
– по чла ну9.434,50 ди на ра;

ОпОр Зе мун Т.М: 32.000,00 –
по чла ну 12.864,46 ди на ра;

Б) Здрав стве но збри ња ва ње

На осно ву чла на 5.а у ве зи са
чла ном 4. став 1. тач ка 2. Пра -
вил ни ка, без огра ни че ња по из др -
жа ва ном чла ну.

ОпОр Зе мун К.М:15.000,00
ОпОр Чу ка ри ца А.Ч: 20.000,00
ОпОр Ста ра Па зо ва

Ц.С:25.000,00
ОпОр За је чар М.З:10.000,00
ОпОр Ниш К.С:15.000,00
ОпОр Ниш М.Ј:15.000,00
ОпОр Пан че во Ј.Ј:15.000,00
ОпОр Пан че во Г.Д:10.000,00
ОпОр Чу ка ри ца П.З: 25.000,00  
ОпОр Ло зни ца Ж.Т: 25.000,00
ОпОр Про ку пље Д.Д: 25.000,00  
Нов ча на сред ства ће би ти

упла ће на на те ку ће ра чу не до 10.
но вем бра 2022. го ди не. Зах те ви
ко ји бу ду до ста вље ни од 1. Но -
вем бра до 30. но вем бра 2022. го -
ди не, би ће ре ша ва ни по чет ком
де цем бра 2022. го ди не. 

Сви зах те ви за до де лу со ци јал -
не и ху ма ни тар не по мо ћи, ко ји су
до ста вље ни за кључ но са 31. ок -
то бром 2022. го ди не су ре ше ни. 

Из вр шни од бор

Oбележен Дан 63.
падобранске 

бригаде 

ОДАТА ПОШТА
ЈУНАЦИМА

Н
а Ни шком аеро дро му 14.
ок то бра обе ле жен је Дан
63. па до бран ске бри га -

де. Ко ман дант те је ди ни це,
бри гад ни ге не рал Не над Зо -
нић, ис пред све ча ног стро ја
пре дао је ра порт ЗНГШ ВС
ге не рал-пот пу ков ни ку Пе тру
Цвет ко ви ћу. На кон то га су ге -
не ра ли Цвет ко вић и Зо нић
одр жа ли при год не го во ре и
уру чи ли при зна ња на гра ђе -
ним при пад ни ци ма бри га де и
чла но ви ма Удру же ња ве те -
ра на.

Усле ди ло је по ла га ње ве -
на ца на Спо ме ник по ги ну лим
и пре ми ну лим при пад ни ци ма
63. па до бран ске бри га де, а и
оби ла зак Спо мен-со бе. У
име Удру же ња вој них пен зи -
о не ра Ни ша, ве нац су по ло -
жи ли Мит ке Бо го јев бив ши
ко ман дант 63. па до бран ске
бри га де и члан ГрОд УВПС
Ниш Ми лин ко Ни ко лић, члан
ГрОд УВПС Ниш и и Зо ран
Ја шо вић, пред сед ник ГрОрг
УВПС Ниш.

Пре 78 го ди на  фор ми ран
је пр ви па до бран ски ба та љон
у вој ној ба зи крај Ба ри ја у
Ита ли ји, баш на дан ка да је
Ниш осло бо ђен од фа ши зма.
И ако се вој на па до бран ска
тра ди ци ја у Ср би ји ба шти ни
од пред рат них го ди на, осни -
ва ње ба та љо на уз по моћ са -
ве знич ких сна га, узи ма се и
за да тум ко ји на след ни ца 63.
па до бран ска бри га да сла ви

као свој ро ђен дан. Пе де се -
тих го ди на у Но вом Са ду и
Шап цу је фор ми ра на 63. па -
до бран ска бри га да, па рас -
фор ми ра на, а по том се у де -
цем бру 1967. го ди не по но во
са ста ла и трај но ве за ла за
Ниш у ко ме се пред ход но на -
ла зио Па до бран ски на став ни
цен тар.

З. Ј.

Обе ле жа ва мо овај дан, али се и се ћа мо
на ших рат ни ка, ка зао је др Бо бан Џу нић,
пред сед ник Скуп шти не гра да Ни ша.

По том ци рат ни ка ко ји су да ли жи вот за
на шу сло бо ду, са по но сом при ча ју о сво -
јим пре ци ма и ис ти чу да је обе ле жа ва ње
ова квих да ту ма од  огром не ва жно сти јер
се на тај на чин чу ва кул ту ра се ћа ња.

Пе тар Бо јо вић је био срп ски и ју го сло -
вен ски вој во да.У Пр вом свет ском ра ту је
био ко ман дант Пр ве ар ми је ко ја је осло бо -
ди ла Ниш. Ка да је до не та од лу ка да се
тру пе по вла че ка Ал ба ни ји, Бо јо вић је та -
да по ста вљен за на чел ни ка  Вр хов не ко -
ман де. Због рат них за слу га Пе тар Бо јо вић
је 13.сеп тем бра 1918.го ди не до био чин
вој во де.                                    З. Ја шо вић

У ТОКУ ЈЕ 
ВАКЦИНАЦИЈА 
ПРОТИВ 
СЕЗОНСКОГ ГРИПА 

В
ак ци на ци ја про тив се зон ског гри па за
вој не оси гу ра ни ке, ове го ди не, по че -
ла је на вре ме, 17. 10. 2022. го ди не,

че тво ро ва лент ном вак ци ном.
Вак ци на ци ја се спро во ди у Цен тру вој -

но ме ди цин ских уста но ва Бе о град, ВБ
Ниш, ВБ Но ви Сад за све вој не оси гу ра -
ни ке, а на ВМА за за по сле не у тој уста но -
ви.

Ве ћи на на ших чла но ва при па да раз ли -
чи тим гру па ма: ста ри ји од 65 го ди на, кар -
ди о ло шки бо ле сни ци, осо бе са ше ћер ном
бо ле шћу, ви со ким при ти ском, сла би јим
иму но ло шким ста ту сом.

Епи де ми о ло шка си ту а ци је је и да ље
ве о ма сло же на и за то сма тра мо да је у
ци љу за шти те здра вља, сма ње ња ри зи ка
од ком пли ка ци ја, па и оних нај ло ши јих
сце на ри ја ве о ма ва жно бла го вре ме но
вак ци ни са ње.

До са да ни је би ло по врат них ин фор ма -
ци ја да су на сту пи ли про бле ми (што је на -
жа лост био слу чај про шле го ди не), при ли -
ком вак ци на ци је про тив се зон ског гри па
за вој не оси гу ра ни ке у ме сти ма где не ма -
мо вој но здрав стве не уста но ве, и на да мо
се да их не ће ни би ти.

Вак ци ни ши те се на вре ме!
С. Ста ле то вић

Ве о ма је ва жно вак ци ни са ти се на вре ме



У
Све ча ној са ли До ма РВ и
ПВО у Зе му ну 28. ок то бра
одр жа на је Све ча на сед ни -

ца Оп штин ског од бо ра УВП Но -
вог Бе о гра да. Том до га ђа ју при -
су ство ва ли су Пред сед ник
УВПС ге не рал-пот пу ков ник у
пен зи ји Љу бо мир Дра га њац,
чла но ви Оп штин ског и Над зор -
ног од бо ра ОпОр, чла но ви ГлОд
из ОпОр Но ви Бе о град, за тим
члан ГлОд УВПС ге не рал-пот -
пу ков ник у пен зи ји Мар ко Не го -
ва но вић, ге не рал-пу ков ник у
пен зи ји, Ми ло рад Об ра до вић,
пред сед ник ИзОд Клу ба ге не ра -
ла и ад ми ра ла Ср би је ге не рал-
ма јор у пен зи ји Лу ка Ка стра то -
вић, ис так ну ти члан ге не рал-ма -
јор у пен зи ји Љу бо мир Ба јић, па
пред сед ник ИзОд ГлОд УВПС
Зо ран Вуч ко вић са чла но ви ма
тог те ла Сло бо да ном Пе јо ви ћем, Осто јом
По по ви ћем и Сла во љу бом Ста ле то ви ћем,
пред сед ник ОпОр Зе мун Слав ко До ше но -
вић, пред сед ник УБ НОР-а Но ви Бе о град
Ран ко Спа ле вић. 

Пред сед ник ОпОрг УВП Но вог Бе о гра да
ге не рал-пу ков ник у пен зи ји Бо жи дар Ба -
бић по себ но је по здра вио нај ста ри јег чла -
на Ми ла на По ња ви ћа, ко ји ове го ди не пу -
ни 99 го ди на жи во та 

По сле ин то ни ра ња др жав не хим не, ми -
ну том ћу та ња ода та је по шта пре ми ну лим
чла но ви ма ОпОр то ком по след ње три го -
ди не.

У увод ној ре чи пред сед ни ка Оп штин ске
ор га ни за ци је Бо жи да ра Ба би ћа на гла ше -
но је да се ску пом обе ле жа ва 29 го ди на од
фор ми ра ња Оп штин ске ор га ни за ци је
УВПС Но ви Бе о град. 

,,Че сти там чла но ви ма Оп штин ског од -
бо ра овај, за све нас, истин ски пра зник, ко -
јим се обе ле жа ва ско ро пу не три де це ни је
на шег по сто ја ња, стал ног ја ча ња и на по ра
да се по шту ју из над све га пра ва љу ди ко ји
за слу жу ју нај ви ше по што ва ње. Те дав не
1993. го ди не гру па ен ту зи ја ста, па три о та и
ак ти ви ста, ре ши ла је да оку пи вој не пен -
зи о не ре Но вог Бе о гра да и да фор ми ра ор -
га ни за ци ју са основ ним ци љем да се,
удру же ни у УВПС, као део вој них пен зи о -
не ра СР Ју го сла ви је, успе шно бо ре за сво -
ја пра ва, да не бу ду пре пу ште ни са ми се -
би у не ве ро ват но те шким усло ви ма и про -
бле ми ма. Та да се ло ми ла Ју го сла ви ја, а
вре ме је но си ло све ве ћу не из ве сност.

Би ло је те шко
Про шло је 29 го ди на, не ста ле су не ке

др жа ве и др жав не за јед ни це, а чвр сто смо
опре де ље ни да бу де мо уз Удру же ње и да
се кроз ова кву ор га ни за ци ју бо ри мо за на -
ша пра ва. Би ло је те шко, и тре ба ло је мно -
го вре ме на да сво јим ра дом и ак тив но сти -
ма по ка же мо ко смо, да де ли мо суд би ну
дру штва, али да та иста др жа ва тре ба да

чу је да и ми по сто ји мо и да
има мо пра ва као и дру ги
гра ђа ни. Бо ри ли смо се и
са до ста му ке оства ри ва ли
сте че на пра ва, али са мо
не ка.

Ни шта не би смо оства -
ри ли да ни је на шег УВПС,
јер за нас ни ко не би ни
знао. За хва љу ју ћи та ко до -
бро ор га ни зо ва ном и во ђе -
ном Удру же њу до би ја ли
смо струч не и прав не по у -
ке ка ко оства ри ва ти не ка
од пра ва ко је је др жа ва мо -
ра ла да при зна и вој ним
пен зи о не ри ма, и у то ме
смо ус пе ли“, ре као је Ба -
бић и на ста вио: 

,,Ово ни је ју би лар на го -
ди шњи ца на шег по сто ја -
ња, али је зна чај на, јер смо
по след ње три го ди не, на -
жа лост, и још увек под при -
ти ском и по сле ди ца ма ви -
ру са ко ро на. Све нас је то
спре ча ва ло да се ма сов ни -
је оку пља мо и до го ва ра мо. Же ља нам је
да и на овај на чин на го ве сти мо не ко бо ље
вре ме у ко ме ће се на шим ан га жо ва њем и
раз у ме ва њем над ле жних др жав них ор га -
на, по сте пе но ре ша ва ти не ки, за нас вој не
пен зи о не ре, кључ ни про бле ми о ко ји ма
пи ше мо, раз го ва ра мо и тра жи мо по вољ -
ни ја и пра вед ни ја ре ше ња.

За ове три го ди не, ак тив но сти су се од -
ви ја ле у ор га ни ма оп штин ске ор га ни за ци -
је (МОд и ОпОд), јер за ве ћа оку пља ња ни -
је би ло мо гућ но сти. Био је то за и ста те жак
пе ри од за све нас. Оста ће у се ћа њу, и мо -
жда јед ног да на и за пи са но у на став ку мо -
но гра фи је УВПС, са ко ли ко је на по ра и
сна ла же ња ра дио ОпОд и ме сни од бо ри,
да се ко ли ко-то ли ко оку пе љу ди, да би се
не ка пи та ња ре ша ва ла, пр вен стве но ми -

ДОГАЂАЈИ

Свечана седница Општинског одбора УВП Новог Београда

ОКРЕНУТИ ЧОВЕКУ
Најмногољуднија организација у Удружењу војних пензионера Србије деловала је 

разгранатим активностима и у веома сложеним условима какве је креирао вирус корона.
Рад се одвијао прилагођеним методама превасходно у оквирима месних организација.

Признања УВПС уручио је председник 
Љубомир Драгањац

Уводну реч имао је Божидар Бабић

слим на пру жа ње по мо ћи по је дин ци ма ко -
ји ма је би ла по треб на. У гра ни ца ма на ших
мо гућ но сти, мо ра мо и ово га пу та ода ти
при зна ња љу ди ма у ме сним од бо ри ма ко -
ји су чи ни ли све што је мо гу ће ура ди ти да
се очу ва ор га ни за ци ја и здра вље љу ди, а
да се исто вре ме но пру жи нео п ход на по -
моћ по је дин ци ма. Оп штин ски од бор је
увек био на ви си ни за дат ка. На ла зио је
пра ви са др жај, вре ме и на чин ра да да
усме ра ва рад МОд и очу ва ОпОр, што ни -
је би ло ни ма ло ла ко. ОпОр у овом вре ме -
ну ни је на пу стио ско ро ни ко. На ши про бле -
ми и пра ва за ко је тра жи мо пра вед ни ја ре -
ше ња од над ле жних др жав них ор га на, ис -
так ну ти су на на шим скуп шти на ма, те је
оба ве за свих на ших ор га на да на тим зах -
те ви ма ис тра је мо“, за кљу чио је Ба бић.
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Пен зи је на нај ни жим 
гра на ма
Пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац

ре као је да му је част и за до вољ ство да се
обра ти овом ве ли чан стве ном ску пу, да
уче ству је у јед ној пред ста ви ко ја је при мер
ка ко се од но си ти пре ма љу ди ма ко ји ра де и
по ма жу љу ди ма ко ји ма је то по треб но. 

,,Срећ ни смо и за до вољ ни што има мо та -
кву ор га ни за ци ју. Ви сте нај ор га ни зо ва ни ји
и срећ ни сте што има те за пред сед ни ка ге -
не ра ла Бо жи да ра Ба би ћа. Ма ло је љу ди ко -
ји се при хва та ју во лон тер ског ра да, да бу ду
на услу зи дру ги ма. Ту је и ге не рал Ту ма нов

ко ји пре да но ра ди и чи ни да сви ма ва ма бу -
де бо ље“, ка зао је Дра га њац.

У на став ку из ла га ња пред сед ник УВПС
је под ву као да су не во ље вој них пен зи о -
не ра от по че ле 2012. го ди не ка да су пен зи -
је пре ста ле да пра те пла те про фе си о нал -
них при пад ни ка си сте ма од бра не. Од пен -
зи ја ко је су би ле на ни воу од 85 од сто у од -
но су на пла те ак тив них под о фи ци ра и
офи ци ра, до шло се на ни во ис под 60 од -
сто. Ко то мо же да оправ да? Не ће мо се
ми ри ти све док не бу де мо по сти гли циљ
да пен зи је пра те пла те. Ста ре ши не у ак -
тив ној слу жби ка да оду у пен зи ју тек та да
схва та ју да пен зи је ни су по вољ не по њих. 

Јед на од зна чај ни јих уло га Удру же ња,

пре ма ре чи ма Дра -
гањ ца, је сте и то да
се вој ни пен зи о не ри
не осе те уса мље ним
и од ба че ним. Пе ри -
од за на ма, ко ји је
обе ле жио ви рус ко -
ро на, по ка зао је ви -
тал ност ор га ни за ци -
је, то јест да су љу ди
упу ће ни јед ни на
дру ге. И у тим сло же -
ним окол но сти ма ор -
га ни за ци ја вој них
пен зи о не ра је функ -
ци о ни са ла на за до -
вољ ство ње них чла -
но ва, на гла сио је
Дра га њац.

У име оних ко ји ма
је уру че но при зна ње
за хва лио је Ду шко
Стој ко вић.

,, У го ди ни ка да сла ви мо 29 ле та од
осни ва ња на шег удру же ња, ко ја је би ла
из бор на го ди на пу на иза зо ва и по те шко ћа,
што на уну тра шњем, та ко и на спољ ном
пла ну це ним да при зна ња има ју по се бан
зна чај, а на ма при чи ња ва ју част, по нос и
за до вољ ство. Ко ри стим ову при ли ку и
апе лу јем на све да бу де мо још ак тив ни ји,
по себ но они на функ ци ја ма у Глав ном од -
бо ру, оп штин ским и ме сним од бо ри ма, ка -
ко би Удру же ње сте кло још ве ћу афир ма -
ци ју и углед. На дам се да ће део на го ми -
ла них про бле ма у на ред ном пе ри о ду би ти
по зи тив но ре шен за до бро бит це ло куп не
вој но пен зи о нер ске по пу ла ци је“ на вео је
Стој ко вић                           .        З. Пе шић
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КО СУ ДО БИТ НИ ЦИ
ПРИ ЗНА ЊА 

Оп штин ски од бор је на пред лог пред -
сед ни ка ме сних од бо ра и ове го ди не до -
нео од лу ку да се ода при зна ња ис так ну -
тим чла но ви ма ор га ни за ци је. 

Нај ви ше при зна ње По ве ља УВПС до -
де ље на је Пе тру Ко ва че ви ћу, Ду шку
Стој ко ви ћу и Ми ло ра ду Мар ко ви ћу. 

Пла ке том УВПС су на гра ђе ни Зо ран
Мар ко вић, Дра го љуб Бо гу но вић, Рат ко
Ка та ли на, Ра де Шар че вић и Ђу ро Бе -
чић. 

За хвал ни ца УВПС при па ла је Дра го -
ми ру Ба бо ви ћу, Ми ло сла ву Бла жи ћу,
Ми ло ју Ви да ко ви ћу Ан то ну Бур кељ цу. 

На свечани скуп
су осим 
руководећих 
људи позвани и
гости

На почетку 
седнице одата је
пошта 
преминулима у
последње три
године

Фотографија за успомену



П
о во дом 29 го ди на од фор ми ра ња у
Ни шу је 27. ок то бра одр жа на сед ни ца
све ча не Скуп шти не Грaдске ор га ни за -

ци је УВП. Ску пу су при су ство ва ли мно го -
број ни го сти из Ко ман де КоВ, Вој не бол ни -
це Ниш, је ди ни ца ни шког гар ни зо на и из
удру же ња са ко ји ма вој ни пен зи о не ри са ра -
ђу ју. Сед ни ци је при су ство вао и пред сед ник
УВПС Љу бо мир Дра га њац.

Пре 29 го ди на, 29. ок то бра 1993. го ди не,
на осни вач кој Скуп шти ни, уз при су ство 800
де ле га та, фор ми ра на је Град ска ор га ни за -
ци ја УВП Ниш. При пре ме за осни вач ку
Скуп шти ну оба вио је Ини ци ја тив ни од бор
са Дра го љу бом Ла зи ћем на че лу, ко ји је иза -
бран за пр вог пред сед ни ка Град ског од бо -
ра. 

,,Да нас Град ска ор га ни за ци ја има 12 ме -
сних ор га ни за ци ја на те ри то ри ји Ни ша, МО
Алек си нац, за тим Сек ци ју ле та ча и па до -
бра на ца, вој не пен зи о не ре из Га џи ног Ха -
на, Свр љи га и Бе ле Па лан ке. По дру жни ца
Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би је у Ни шу
је при дру же ни ко лек тив ни члан. Град ска ор -
га ни за ци ја по кри ва и оп шти не Алек си нац,
Га џин Хан, Свр љиг и Бе лу Па лан ку. 

Град ска ор га ни за ци ја УВП Ни ша, по бро -
ју чла но ва, јед на је од нај ве ћих у Ср би ји. 

За ко ном о Вој сци Ср би је од 2008. го ди не
и но вим Пра вил ни ком о пла та ма и дру гим
нов ча ним при ма њи ма ак тив них про фе си о -
нал них ли ца Вој ске Ср би је, уки ну то је
ускла ђи ва ње вој них пен зи ја са про цен том
по ве ћа ња пла та про фе си о нал них вој них
ли ца. Ти ме је до шло до ве ли ких раз ли ка у
ви си ни пен зи ја ли ца истог чи на и по ло жа ја,

али пен зи о ни са них у раз ли чи то вре ме. Тим
за ко ном ни је из вр ше но ускла ђи ва ње вој них
пен зи ја са ван ред ним ускла ђи ва њем за
11,06 од 1. ја ну а ра 2008. го ди не, чи ме је по -
вре ђен за кон на ште ту вој них пен зи о не ра.
Вој ни пен зи о не ри су то сво је пра во по тра -
жи ли пу тем обра ћа ња над ле жним др жав -
ним и суд ским ор га ни ма, по на вља ју ћи зах -
те ве три и че ти ри пу та и ус пе ли да до ђу до
нај ви ше суд ске ин стан це. Др жа ва је при зна -
ла пра во, али га је сма њи ла за го то во тре -
ћи ну, тач ни је за 4,21%. Та ко су вој ни пен зи -
о не ри по но во оште ће ни... Са да се ускла ђи -
ва ње пен зи ја вр ши по про пи си ма ко је обез -
вре ђу ју осо бе но сти вој не про фе си је. Пре -
ба ци ва ње вој них пен зи ја из Фон да за СО ВО
у Фонд ПИО та ко ђе је по де ли ло вој не пен -
зи о не ре, на оне ко ји су до та да би ли пен зи -
о ни са ни и оне ко ји се пен зи о ни шу од 1. ја -
ну а ра 2012. го ди не, јер се њи ма у пен зи ју
об ра чу на ва и на кна да по осно ву бе ни фи ци -
ра ног ста жа у из но су од 20%, чи ме се још
ви ше уве ћа ва раз ли ка из ме ђу пен зи ја ли ца
истог чи на и по ло жа ја“, ре као је пред сед ник
ГО УВП Ниш Зо ран Ја шо вић. 

Уки нут је и Пра вил ник о јед но крат ној нов -
ча ној по мо ћи за по бољ ша ње ма те ри јал ног
по ло жа ја ко ри сни ка вој них пен зи ја, ко ја се
углав ном од но си ла на ре ша ва ње те шке ма -
те ри јал не си ту а ци је и те шке бо ле сти.

Че ти ри го ди не су по пу ла ци ји од 90 од сто
вој них пен зи о не ра ума ње на нов ча на при ма -
ња. За кон на осно ву ко јег је то чи ње но, у ме -
ђу вре ме ну је уки нут, али не ма на го ве шта ја
да ће та сред ства би ти вра ће на они ма од
ко јих су од у зе та. Ниг де се не по ми ње да ће

се то учи ни ти на би ло ко ји на чин и у би ло
ко јем об ли ку. Пен зи о не ри ма се сер ви ра ју
број ке ка ко су пен зи је по ве ћа ва не, уз кон -
ста та ци ју да ни кад ни су би ле ве ће. 

,,Пред сед ник УВПС је у сеп тем бру ове го -
ди не упу тио пи смо и пред сед ни ку др жа ве,
ко ји се од но си на пен зи је. На гла сио је да се
не пре кид но про ду бљу је раз ли ка из ме ђу
пла та про фе си о нал них при пад ни ка Вој ске
Ср би је и пен зи о ни са них при пад ни ка Вој ске
Ср би је, ко ји су де це ни ја ма ча сно и са успе -
хом оба вља ли зна чај не и те шке ду жно сти у
обла сти од бра не зе мље. Ство ре не су дра -
стич не раз ли ке у ви си ни пен зи ја ста ре ши на
истог чи на и по ло жа ја, што се ра ни је ни је
до га ђа ло. Сто га УВПС пред ла же ауто ном -

но уре ђе ње пен зиј ског си сте ма вој них оси -
гу ра ни ка, та ко што би се из нос пен зи је утвр -
ђи вао у од го ва ра ју ћем про цен ту (85%) од
из но са пла те у по след њем ме се цу пред
пен зи о ни са ње, пен зи је ускла ђи ва ле са по -
ра стом пла та у Вој сци, а по сло ви пен зиј ског
оси гу ра ња вра ти ли у де ло круг Фон да за
СО ВО, као што је и би ло пре 1. ја ну а ра
2008. го ди не, ка да су до не те из ме не и до пу -
не За ко на о Вој сци Ју го сла ви је“, ис та као је
Ја шо вић. 

У на став ку из ла га ња он је са оп штио до -
бру вест, то јест да ће пен зи о не ри ста ри ји
од 75 го ди на убу ду ће има ти бес плат ни пре -
воз у град ском са о бра ћа ју Ни ша. 

,,Уве ли смо со ли дар ну по моћ за пен зи о -
не ре, чи ја су при ма ња по чла ну до ма ћин -
ства ни ска, а и за слу ча је ве те шког обо ље -
ња и еле мен тар них не по го да. За ту на ме ну
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УСКЛА ЂИ ВА ЊЕ ПЕН ЗИ ЈА
ВЕ ЗА ТИ ЗА ПЛА ТЕ

Обра ћа ју ћи се ску пу, пред сед ник
УВПС Љу бо мир Дра га њац на вео је да
пен зи је пред ста вља ју нај ве ћи про блем
они ма ко ји су де це ни ја ма би ли у слу -
жби др жа ве и на ро да. Све је по че ло
он да ка да се вој не пен зи је, на осно ву
за ко на ко ји је био упе рен про тив вој -
них пен зи о не ра, ни су ви ше ускла ђи ва -
ле са пла та ма про фе си о нал них при -
пад ни ка си сте ма од бра не. По сле тог
по те за (1.1. 2008) пен зи је се ви ше ни -
су опо ра ви ле.

,,По во дом ускла ђи ва ња вој них пен -
зи ја обра ти ли смо се и пред сед ни ку
др жа ве. Не ће мо од у ста ти од на ших за-
х те ва, а раз го ва ра ће мо са сви ма они -
ма ко ји мо гу да нам по мог ну у пра вед -
ном ре ше њу те си ту а ци је. Мо ра мо
ства ри да по ста ви мо на пра во ме сто“,
ре као је Дра га њац.

У на став ку из ла га ња пред сед ник
УВПС је ре као да су од 2014. до 2018.
го ди не вој ни пен зи о не ри да ли др жа ви
од се дам до де сет пен зи ја, ка ко би се
ста би ли зо ва ле јав не фи нан си је. На -
вео је да тај из нос вој ни пен зи о не ри
ни су по кло ни ли др жа ви и да оче ку ју да
им она вра ти оно што је узе ла. 

Освр нув ши се на си стем ста но град -
ње у ре жи ји Вла де Ре пу бли ке Ср би је и
до де ле на осно ву ,,бр зих пр сти ју“, ука -
зао је да то не од го ва ра вој ним пен зи -
о не ри ма. Они ни су вич ни но вим тех но -
ло ги ја ма, а и ка да би се ква ли фи ко ва -
ли за по це ни по вољ не ста но ве, не би
мо гли да их от ку пе, јер су го ди не жи во -
та пре пре ка за до би ја ње кре ди та код
ко мер ци јал них ба на ка.

Свечани скуп нишких војних пензионера

ОДЛУЧНИ У ПРАВЕДЕНИМ
ЗАХТЕВИМА

У вра ћа њу за ки ну тих пра ва, пен зи о ни са не ста ре ши не оче ку ју да
се ува же спе ци фич но сти вој не про фе си је и да се ва ло ри зу је све
оно што су учи ни ли за др жа ву и на род то ком де це ни ја у слу жби 

од бра не зе мље. Прав да се оче ку је од над ле жних
др жав них ор га на.

Пред сед ник ни шких вој них пен зи о не ра 
Зо ран Ја шо вић

Пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац



се из два ја 40% чла на ри не. Је ди но смо
удру же ње ко је 40% чла на ри не из два ја за
со ли дар ну и ху ма ни тар ну по моћ чла но ви -
ма.

У по след њих го ди ну да на УВПС је до де -
ли ло чла но ви ма у Ни шу со ли дар ну и ху ма -
ни тар ну по моћ у укуп ном из но су од
1.222.000 ди на ра. Град ска ор га ни за ци ја у
Ни шу је до де ли ла со ли дар ну по моћ за 51
ли це ко ји су пре ле жа ли ви рус ко вид 19, по
10.000 ди на ра, што је укуп но 510.000 ди на -
ра. 

Што се стам бе ног обез бе ђе ње ти че, си -
ту а ци ја се у по след ње вре ме по пра вља.

У овој го ди ни у Ни шу је по де ље но 188
ста но ва. Иако је на ше удру же ње ин си сти -
ра ло да се 40% ста но ва по де ли пен зи о не -
ри ма, а 60% про фе си о нал ним вој ни ци ма,
од лу че но је да пен зи о не ри ма при пад не са -
мо 24%, што је ма ли про це нат. 

Ку по ви на јеф ти них ста но ва за при пад ни -
ке сна га без бед но сти, тзв. бр зи пр сти, по ка -
за ла се ве о ма ло шим ре ше њем. Та ко су
ста но ве ус пе ли да ку пе и при пад ни ци без -
бед но сних сна га са јед ном го ди ном рад ног
ста жа, а пен зи о не ри ко ји ни су вич ни ра ду
на ин тер не ту, оста ли су без ста но ва. На кон
то га је до шло до ве ли ког не за до вољ ства
код пен зи о ни са них под о фи ци ра и офи ци ра.
УВПС је ре а го ва ло и ука за ло Вла ди РС да
пред ност тре ба да има ју ли ца ко ја са ду жим
ста жом че ка ња, од но сно да се ку по ви на
јеф ти них ста но ва вр ши на осно ву по сто је -
ћих ранг-ли сти. На кон то га је Вла да РС у ав -
гу сту ме се цу ове го ди не усво ји ла но ве уред -
бе о ку по ви ни јеф ти них ста но ва за при пад -
ни ке сна га без бед но сти. У овим уред ба ма
ре гу ли са на су три кри те ри ју ма по ко ји ма ће
се утвр ђи ва ти ре до след за ку по ви ну јеф ти -
них ста но ва и то: на осно ву ефек тив ног рад -
ног ста жа из ра же ног у да ни ма, тач ног вре -
ме на ка да је из вр ше на при ја ва елек трон -

ским пу тем и пра ва при о ри те та на ло ка ци ју.
Го ди не про ла зе, а те рет те шког ра да и

слу жбо ва ња све ви ше сти же на на пла ту у
ви ду на ру ше ног здра вља. Али здра вље је
ску по. На ша пред ност у од но су на не ке оп -
шти не је што у Ни шу де лу је Вој на бол ни ца,
са ко јом има мо та кву са рад њу ка кву не ма
ни јед на град ска и оп штин ска ор га ни за ци ја.
Ста ње у Вој ној бол ни ци Ниш из дан у дан
се по бољ ша ва, јер др жа ва је по че ла да оса -

вре ме њу је Вој ну бол ни цу, ко ја је је нај ста -
ри ја здрав стве на ин сти ту ци ја на ју гу Ср би -
је, јер је фор ми ра на пре 142 го ди не. Нео п -
ход но је да нам бол ни цу оја ча ју и број ни јим
са ни тет ским ка дром, чи ме ће и на ше по тре -
бе би ти бр же и бо ље ис пу ња ва не. Има ли
смо са ста нак са Управ ни ком ВБ Ниш, пу ков -
ни ком др Вељ ком Ми ли ћем, ко ји нас је упо -
знао са свим про бле ми ма“, на вео је Ја шо -
вић. 

Глав ни од бор УВПС је из деј ство вао код
Ми ни стар ства од бра не уки не од лу ку на ос-
но ву ко је су се из до при но са за здрав ство
ис пла ћи ва ла бо ло ва ња ак тив них ста ре ши -
на, чи ме су уве ћа на нов ча на сред ства за
здрав стве но обез бе ђе ње. 

У по след ње две го ди не за бе ле же но је ма -
ње ак тив но сти ни шких пен зи о не ра због си -
ту а ци је иза зва не ви ру сом ко ро на. С об зи -
ром на то да се си ту а ци ја по пра вља, у на -
ред ном пе ри о ду ће би ти ор га ни зо ва ни из -
ле ти, спорт ско ре кре а тив не ак тив но сти и
дру го.

И да ље ће ин си сти ра ти на то ме да се вој -
ни пен зи о не ри вра те та мо где им је ме сто, а
то је Ми ни стар ство од бра не, чи ме ће се
мно ги про бле ми ре ши ти, мно ге ано ма ли је
от кло ни ти, што ће би ти те жак и му ко тр пан
за да так од ко га не тре ба од у ста ја ти.

,,На ста ви ће мо и да ље да во ди мо управ -
ни по сту пак за при зна ва ње пра ва на уве ћа -
ње пен зи ја за 20 по сто, ве за но за бе ни фи -
ци ра ни рад ни стаж, као и због ума ње ња
пен зи ја по осно ву За ко на о на чи ну ис пла те
пен зи је за пе ри од од но вем бра 2014.  до ок -
то бра 2018.го ди не. 

По но во ће мо по кре ну ти ини ци ја ти ву да
се у Ни шу отво ри Ге рон то ло шки цен тар за
вој не пен зи о не ре и чла но ве њи хо вих по ро -
ди ца, јер за то по сто ји сло бод ни гра ђе вин -
ски про стор“, за кљу чио је из ла га ње Зо ран
Ја шо вић.

У кул тур но-умет нич ком про гра му уче -
ство ва ли су Ор ке стар Коп не не вој ске, хор
,,Учи тељ ска ли ра“ и чла но ви Удру же ња пи -
са ца ,,Че гар“. Про грам је во дио пу ков ник у
пен зи ји Ми ро слав Ба крач.

З. Пе шић
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ПРИ ЗНА ЊА
По во дом Да на Град ске ор га ни за ци је

УВПС, за слу жни ма су до де ље на при -
зна ња.

Пла ке та УВПС при па ла је ге не рал-
ма јо ру Сла ђа ну Ста мен ко вић, за ме ни -
ку ко ман дан та КоВ, Ми ро сла ву Ми лу -
ти но ви ћу, пред сед ник Оп шти не Цр ве -
ни крст, Бра ти сла ву Вуч ко ви ћу, пред -
сед ни ку оп шти не Па ли лу ла, др Не бој -
ши Ђе ни ћу, на чел ни ку Оде ље ња за
хи рур шке бо ле сти Вој не бол ни це
Ниш, Но ви ци Ба ли ћу, пред сед ни ку МО
и Цве ћа ри ,,Ори јен тал“ 

По хва ла је до де ље на др Зо ра ну
Смиљ ко ви ћу, на чел ни ку Оде ље ња за
фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци -
ју, Сло бо да ну Јан ко ви ћу, пред сед ник
МО Пан те леј, Ива ну Чо вра ну, Не на ду
Пе три ћу, Зо ра ну Де ни ћу, Де ја ну
Смиљ ко ви ћу, Дра го љу бу Ми ло ва но ви -
ћу, Зо ри ци Бу ба ло, Ра ди Ла за ре вић,
Зо ра ну Иг ња то ви ћу, Не ма њи Рај ко ви -
ћу, Ми о дра гу Нај да но ву, Бра ти сла ву
Ђор ђе ви ћу, Дра га ну Пе ши ћу и Сте ва -
ну Ни ко ли ћу. 

Књи гом су на гра ђе ни Све тла на
Мар ја но вић, Ду ши ца Жив ко вић Лу кић,
Зо ран Ни ко лић и Не над Ми ло ше вић.  

УВА ЖЕ НЕ ЗВА НИ ЦЕ
Све ча но сти у ни шком До му ВС при -

су ство ва ли су: из Ко ман де КоВ пу ков -
ник Дра ган Љу бић, пред сед ник по дру -
жни це Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла Ср -
би је ге не рал у пен зи ји Жар ко Ла за ре -
вић и ге не ра ли у пен зи ји Сто јан Мар -
ко вић и Мир ко Стар че вић, за тим на -
чел ник Ре ги о нал ног цен тра МО пу ков -
ник Не над Мар ко вић, из Вој не бол ни -
це Ниш - на чел ник Оде ље ња хи рур ги -
је пу ков ник др Не бој ша Ђе нић, на чел -
ни ка Оде ље ња за фи зи кал ну ме ди ци -
ну и ре ха би ли та ци ју пот пу ков ник Зо -
ран Смиљ ко вић и гла сно го вор ник Ми -
ла Не дељ ко вић, на чел ник До ма вој ске
и Вој ног ор ке стра Зо ран Би жић, пред -
став ник 3. цен тра ВБА пот пу ков ник
Сер геј Пе ро вић, ру ко во ди лац хо ра
,,Учи тељ ска ли ра“ Ра да Ла за ре вић, из
СУБ НОР-а Ду шан Но ва ко вић и из Ор -
га ни за ци је ре зер вних вој них ста ре ши -
на До бри во је Ста ни ми ро вић.

Ме ђу зва ни ца ма су би ла и дво ји ца
ра ни јих пред сед ни ка ни шких вој них
пен зи о не ра Об рад Ми лен ко вић и Ми -
лу тин Пан те лић.

Сед ни ци су при су ство ва ле мно ге зва ни це јав ног жи во та Ни ша

На све ча но сти је на сту пио и хор ,,Учи тељ ска ли ра



У
про сто ри ја ма Оп штин ског од бо ра
УВПС Зе му на 26. ок то бра одр жа -
на је све ча на сед ни ца Скуп шти не

зе мун ских вој них пен зи о не ра ко ја је
от по че ла ин то ни ра њем Др жав не хим -
не ,,Бо же прав де“ и ми ну том ћу та ња у
спо мен че тво ри ци ко ле га ко ји су пре -
ми ну ли у по след њих го ди ну да на. 

Све ча ном ску пу при су ство ва ли су
пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га -
њац, пред сед ник и пот пред сед ник
OпОд УВПС Но ви Бе о град Бо жи дар
Ба бић, и Си ме он Ту ма нов, ди рек тор и
вла сник пред у зе ћа ,,Ста тус Стил“ Ду -
ши ца Та на ско вић члан И. од бо ра
УВПС Осто ја По по вић, пред сед ник и
пот пред сед ник Град ског од бо ра УВПС
Но ви Сад Ми ло рад Орељ и Ми лан Ба -

јић. По ча сни гост био је Ди ка Пе ја то -
вић, ко ји је на пу нио 99 го ди на жи во та. 

,,Оку пи ли смо се да обе ле жи мо 29-
го ди шњи цу на шег по сто ја ња, ко је се
де си ло 25. ок то бра 1993. го ди не. Би -
ли смо и оста ли јед на од три пр во о -
сно ва не ор га ни за ци је у Ср би ји. У го -
ди ни ко ја je на из ма ку, одр жа ли смо
три те ле фон ске сед ни це OпОд од из -
бор не 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: ин фор ма ци је са сед ни ца Глав ног
од бо ра УВПС, пред ло зи за до де лу
при зна ња, бри га о бо ле сним чла но ви -
ма КВП, фор ми ра ње ко ми си ја (за сре -

ђи ва ње ар хи ве, по пис ин вен та ра итд),
здрав стве на за шти та, итд. Због пан -
де ми је ви ру са ко ро на по себ но је у фо -
ку су би ла здрав стве на за шти та.

КВП Зе мун на сло ње ни су на ВМЦ
Но ви Бе о град, ко ји не ма до во љан
број за по сле них, ка ко би пру жио од го -
ва ра ју ћу ле кар ску по моћ за око 26.000
ко ри сни ка вој них пен зи ја. 

На ше 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 КВП. Прет пла -
ће но je 118 на ших чла но ва, пa по ред
елек трон ских и пи са них ме ди ја као и
сај та удру же ња це ни мо да су на ши
чла но ви у овом вре ме ну до бро ин -
фор ми са ни. Би ли смо све до ци свих
ма ни фе ста ци ја на те ри то ри ји ко је по -
кри ва на ше удру же ње и ши ре - са
срод ним ор га ни за ци ја ма, ра ди обе ле -
жа ва ња зна чај них до га ђа ја из на ше
исто ри је. За јед но са дру гим удру же -
њи ма ор га ни зо ва ли смо осам из ле та
за на ше чла но ве и по се те исто риј ским
и ме сти ма на ше зе мље. По се ти ли смо
спо ме ник гра ђа ни ма Зе му на и Ба тај -
ни це стре ља ним у Пе тро ва ра ди ну
1914. го ди не и по ло жи ли ве нац. По ло -
жи ли смо и ве нац на гро бу Све ти сла -
ва Го лу бо ви ћа - Ми тра ље те на Фру -
шкој Го ри”, ре као је Слав ко До ше но -
вић, пред сед ник ОпОд УВП Зе му на. 

У на став ку из ла га ња 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 и са ко ји -
ма су у про те клом пе ри о ду има ли из у -
зет ну са рад њу. По себ но је за хва лио
Пред сед ни ку УВПС Љу бо ми ру Дра -
гањ цу на из у зет ном за ла га њу код др -
жав них и дру гих ор га на на оства ри ва -
њу пра ва КВП, као и Из вр шном од бо -
ру ГО УВПС, ко ји je увек, ка да je то
тре ба ло, по ма гао у оба вља њу ре дов -
них ак тив но сти. Та ко ђе је ис та као од -
лич ну са рад њу са OпОд УВП Но ви Бе -
о град. 

Пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га -
њац оба ве стио је при сут не о то ме шта
се све чи ни да пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње бу де по ме ри вој них пен зи -
о не ра, али и о то ме шта тре ба пред у -
зе ти да се по бољ ша ју услу ге вој ног
здрав ства. Би ло је ре чи и о стам бе ном
обез бе ђе њу. 

Оп штин ска ор га ни за ци ја Зе му на
бро ји 1.030 чла но ва свр ста них у де вет
ме сних од бо ра (се дам у Зе му ну и по
је дан у Сур чи ну и Ба тај ни ци) Што се
ста ро сне струк ту ре чла но ва ти че
66,93% пен зи о не ра има из над 70 го -
ди на. У ор га ни за ци ју су при мље на
три, а ис ту пи ло је два чла на. Со ци ја -
ло-ху ма ни тар ну по моћ до би ло je 15
чла но ва у из но су од 384.000 ди на ра.

У на став ку сед ни це уру че на су при -
зна ња на гра ђе ни ма. Пла ке та УВПС
до де ље на је Жи ва ну Јан ко ви ћу и Ста -
ни ши Ми ло ва но ви ћу, а за хвал ни це су
уру че не Сне жа ни Те сла и Лу и зи Ђо -
кић. Та ко ђе је до де ље но и 18 пла ке та
ви до ва и ро до ва. 

Ко ли ко су це ње на при зна ња, то нај -
бо ље мо же да до ча ра чи ње ни ца што
је Жи ван Јан ко вић, из МО Ба тај ни ца,
по во дом до де ле Пла ке те УВПС у ре -
сто ра ну ,,Бо си љак“ ор га ни зо вао дру -
же ње та мо шњих чла но ва уз бо га ту тр -
пе зу. 

Трај че Ми ту шев
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Д
е ле га ци ја но во сад ских вој них пен -
зи о не ра Град ске ор га ни за ци је
УВПС Но вог Са да ко ју је пред во -

дио пред сед ник Ми ло рад Орељ, не -
дав но је по се ти ла ко ле ге из Те ми шва -
ра. До ма ћи ни су и ово га пу та за мо ли -
ли пред сед ни ка УВПС Љу бо ми ра Дра -
гањ ца да им бу де гост. Реч је о пр вом
су сре ту по сле ви ше од две и по го ди не
због ви ру са ко ро на услед чи јег де ло ва -
ња то ни је би ло из во дљи во. Кон так ти
су оства ри ва ни пу тем пи са ма и те ле -
фо на. 

Го сти из Но вог Са да и Те ми шва ра
нај пре су по се ти ли Срп ску пра во слав -
ну цр кву на Тр гу ује ди ње ња ко ја је ме -
сто ко је сва ко днев но по хо де Ср би из
Те ми шва ра и око ли не, али и мно го -
број ни ту ри сти што ов де до ла зе из ви -
ше зе ма ља све та. 

Усле ди ла је по се та Те о рет ској гим -
на зи ји ,,Ни ко ла ус Ле нау“ и пре ста -
вља ње по да та ка о до бит ни ци ма Но -
бе ло ве на гра де, уче ни ка ове шко ле.
Нај пре је, 2009. го ди не, Хер та Ми лер

до би ла Но бе ло ву на гра ду за књи жев -
ност, да би Сте фан Вал тер Хел, 2014.
го ди не, по стао ла у ре ат Но бе ло ве на -
гра де за хе ми ју. О њи ма и ве ли ким де -
ли ма го во рио је ге не рал-ма јор у пен -
зи ји Ва си ле Па ул, ко ји се до са да већ
ви ше пу та по ка зао као вр хун ски ор га -
ни за тор су сре та са вој ним пен зи о не -
ри ма из Ср би је. 

Те ми швар ко ји ће иду ће го ди не по -
не ти на зив Европ ске пре сто ни це кул -
ту ре по себ но се по но си си на го гом
,,Твр ђа ва“ ко ја се већ ду го ре ста у ри ра
а ове го ди не је већ до би ла пре по зна -
тљи ве обри се. Ина че, тај обје кат је у
Ру му ни ји озна чен од ред ни цом ,,исто -
риј ски обје кат од на ци о нал не вред но -
сти“.

Зва нич ни раз го во ри во ђе ни су у се -
ди шту жу па ниј ске Фи ли ја ле Вој них ка -
дро ва у по вла че њу и у пен зи ји. Реч је
о про сто ри ја ма пре ле пог До ма вој ске.
До бро до шли цу го сти ма из Ср би је по -
же лео је пред сед ник те ми швар ских
вој них пен зи о не ра Кон стан тин Гом -
бош. Он је на гла сио да су ак тив но сти
па жљи во би ра не и да су сре ти пред -
ста вља ју ма ни фе ста ци је све сна жни -
јег при ја тељ ства. За ло жио се да се у
бу дућ но сти про на ђу но ве фор ме са -
рад ње.

Пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га -
њац оце нио је са рад њу као ве о ма по -
зи тив ну, на во де ћи да је од лу ка о са -
рад њи на ло кал ном ни воу би ла да ле -
ко се жна и да сна жно до при но си са -
рад њи два на ро да. По звао је пред -
став ни ке те ми швар ске ор га ни за ци је
да по се те Бе о град.

На све ча но сти су уру че не и ка ри ка -
ту ре го сти ма из Ср би је, са чи ње не на
осно ву њи хо вих фо то гра фи ја. 

До ма ћи ни су го сти ма при ре ди ли и
јед но из не на ђе ње: про во за ли су их
бро дом Бе ге јом, по ка зу ју ћи им нај леп -
ше пар ко ве и хи дро цен тра лу. Оба ве -
сти ли су о то ме да је знат но од ма кла
из град ња би ци кли стич ке ста зе ко ја ће
по ве за ти две зе мље. 

Су срет је за вр шен тра ди ци о нал ним
руч ком у ре сто ра ну ,,Лојд“ ко ји се на -
ла зи у цен тру гра да. До ма ћин је, као и
ра ни је, био Ја вор Ра до ва но вић, на ше
го ре лист, чо век по знат као из у зе тан
при вред ним и де лат них на пла ну са -
рад ње два на ро да и две др жа ве.

З. П.
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Новосадски војни пензионери у посети
колегама из Темишвара

ПРОДУБЉИВАЊЕ
ПРИЈАТЕЉСТВА

Састанак двеју делегација у Дому војске

Милорад Орељ је
темишварским
војним пензионе-
рима Константи-
ну Гомбошу
предао поклон у
виду слике

У Српској цркви у
Темишвару



за да ци ис пу ње ни сви до јед но га. Нај -
ви ше про бле ма би ло је у ве зи са про -
сто ри ја ма за рад. У јед ном тре нут ку је
Удру же ње мо ра ло да на пу сти про стор
и да све сво је вред но сти пре не се у
при ват не ста но ве сво јих чла но ва.
Про бле ми са Ре пу блич ком ди рек ци -
јом за имо ви ну су пре ва зи ђе ни, јер је
са том ин сти ту ци јом скло пљен пе то -
го ди шњи уго вор. Ко ро на је учи ни ла да

су чла но ви ме ђу соб но ко му ни ци ра ли
пре те жно те ле фо ном, а тим пу тем су
до не те и мно ге од лу ке ва жне за рад
Удру же ња. За ни мљи во је да су од лу -
ке до но ше не углав ном јед но гла сно.
Под мор ни ча ри су по но сни на то што
су у ви ше на вра та по се ћи ва ли сво је
бо ле сне и вре ме шне чла но ве. У пан -
де ми ји су ус пе ли да ура де ви ше се ри -
ја по 50 под мор нич ких зна ча ка из до -
ба Кра ље ви не, али и по сле Дру гог
свет ског ра та. Та ко ђе је ура ђе но и ви -
ше де се ти на ко ма да мо де ла ди вер -
зант ске под мор ни це П-911. 

Удру же ње ће и да ље по ма га ти Ми -
ни стар ство од бра не у про јек ту по ста -
вља ња ди вер зант ске под мор ни це на
ушће Са ве у Ду нав. 

У на ред ном пе ри о ду оче ку је се да
бу ду на пра вље ни сви мо де ли под мор -
ни ца ко ји ма је Ју го сла ви ја би ла на о -
ру жа на пре и по сле Дру гог свет ског
ра та. За по че то уре ђе ње Спо мен-со бе
зах те ва ће ве ће ан га жо ва ње, ка ко би
тај оби ман и сло жен по сао био у до -
глед но вре ме за вр шен. Оче ку је се да
уско ро бу ду ура ђе не и пла ке те под -
мор ни ча ра, ко ји ма ће Удру же ње се
оду жи ти сви ма оним ко ји су то за слу -
жи ли.

До са да су под мор ни ча ри уче ство -
ва ли у раз го во ри ма во ђе ним у де се -
так те ле ви зиј ских сту ди ја. При пре ма ју
на ступ у еми си ји Кав дра ту ра кру га, а
има ју и на ме ру да сни ме до ку мен тар -
ни филм о под мор ни чар ству.

Мо но гра фи ја о под мор ни чар ству
по жње ла је мно ге по зи тив не оце не.
Са да се при пре ма књи га чи ји на слов
,,При че из ду би на“ . На го ве шта ва се
да ће 2028. го ди не у Тив ту би ли обе -
ле же но сто го ди на под мор ни чар ства. 

На пред сто је ћем 58. кон гре су под -
мор ни ча ра на Кри му од ре ђе но је да
ка пе тан бој ног бро да у пен зи ји Ми ло -
сав Ми јо вић бу де шеф на ше де ле га -
ци је.

За пред сед ни ка Скуп шти не Удру же -
ња гра ђа на ,,Под мор ни чар“ по но во је
иза бран до са да шњи пред сед ник ка пе -
тан бој ног бро да у пен зи ји Ми лан Јо -
ва нов.

Раз го ва ра ју ћи са чла но ви ма овог
нео бич ног удру же ња у тре нут ку смо
их пи та ли да ли би ра ђе за пло ви ли,
уме сто да се ба ве за мр ше ном ад ми -
ни стра ци јом. Од го вор је био по зи ти -
ван. То је не ка да шња ели та ели та
пла вих ду би на Ја дра на.             З. П.
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У
све ча ној са ли Реч -
ног бро дар ства у
Бе о гра ду не дав но

је одр жа на сед ни ца из -
бор не Скуп шти не ве те -
ра на под мор ни чар ства.
Ску пу су при су ство ва -
ли на чел ник Упра ве за
тра ди ци ју, стан дард и
ве те ра не пу ков ник Дра -
ган Мил ко вић, ви це ад -
ми рал у пен зи ји Ра до -
мир Гру јић,  кон тра ад -
ми рал у пен зи ји Бо шко
Ан тић и Гр ли ца Сак си -
да Гро зда нић, ћер ка ка -
пе та на фре га те  Јо си -
па Сак си де, ина че
ле кар ка у пен зи ји. Она је Удру же њу
,,Под мор ни чар“ да ро ва ла би бли о те ку
сво га оца ко ји је био под мор ни чар из -
ме ђу два свет ска ра та. Ску пу су при -
су ство ва ли чла но ви удру же ња ,,Кур -
ја ци са Ушћа“, ,,Ко бри“ и СУ БОС-а. 

Из ве штај о ра ду под нео је пред сед -
ник Управ ног од бо ра Сло бо дан Жи ва -
нић. Већ на по чет ку обра ћа ња ко ле га -
ма Сло бо дан је ре као да су те жи шни

Седница изборне Скупштине Удружења
,,Подморничар“

РАЂЕ БИ ЗАРОНИЛИ

Пла ке та СУ БОС-а у пра вим ру ка ма

Од зив за сед ни цу Скуп шти не био је ве о ма до бар



У
уз врат ној по се ти ве те ра ни ма Вој -
но о ба ве штај не слу жбе Ру му ни је
од 10. до 14. ок то бра бо ра ви ла је

де ле га ци ја не ка да шњих при пад ни ка
Вој но о ба ве штај не слу жбе Ср би је. У
де ле га ци ји су би ли ге не рал-ма јор у
пен зи ји Ра до слав Шко рић и пу ков ни -
ци у пен зи ји Бо бан Аран ђе ло вић, Дра -
ган Ра ду лац и Зво ни мир Пе шић. Пр во
ме сто су сре та био је глав ни град Бу -
ку решт, где је већ на по чет ку по се те
пот пи сан Спо ра зум о би ла те рал ној
са рад њи ко ји пред ста вља акт оп штег
ка рак те ра, што ства ра осно ву за са -
рад њу у обла сти ма вој нич ких тра ди -
ци ја, кул ту ре, из да ва штва и дру гих
обла сти. 

Пред став ни ци из Ср би је по се ти ли
су Вој ни му зеј у Бу ку ре шту, ко ји ба -
шти ни ар ти фак те, фо то гра фи је, спи -
се, на о ру жа ње и вој ну опре му из ве -
ков не бор бе Ру му на за сло бо ду. У До -
му вој ске, згра ди ко ју су са гра ди ли
офи ци ри ру мун ске вој ске до бро вољ -
ним при ло зи ма по сле Пр вог свет ског
ра та, чу ва ју се вред на ли ков на и дру -
га де ла.

Де ле га ци ја ве те ра на по се ти ла је и
на шу Ам ба са ду у Бу ку ре шту, где се су -
сре ла са на шим ам ба са до ром Сте фа -
ном То ма ше ви ћем.

У вој ном хо те лу ,,Хај ду ку луи“ ор га -
ни зо ван је су срет ру мун ских вој них
иза сла ни ка у Бе о гра ду са де ле га ци -
јом из Ср би је. Био је то су срет пре пун
емо ци ја јер су при ли ком ево ци ра ња
успо ме на до так ну ти мно ги до га ђа ји из
ми ну лог вре ме на. 

За мак Бран, у око ли ни Бра шо ва, је
сред њо ве ков но утвр ђе ње и спо ме ник
кул ту ре на ци о нал ног ран га у Ру му ни -
ји. Утвр ђе ње се на ла зи на гра ни ци из -
ме ђу ру мун ских по кра ји на Тран сил ва -
ни је и Вла шке и по зна то је и као „Дра -
ку лин за мак”, упр кос чи ње ни ци да го -
то во не ма до дир не тач ке са ру мун -
ским на ци о нал ним хе ро јем Вла дом
Це пе шом. За мак је да нас му зеј, отво -
рен за ту ри сте, са по став ка ма умет -
нич ких пред ме та, на род не ра ди но сти
и на ме шта ја из ко лек ци је кра љи це
Ма ри је од Един бур га, ру мун ске кра -
љи це ко ја је у зам ку жи ве ла са сво јим

му жем, кра љем Фер ди нан дом I, у то -
ку пр ве по ло ви не XX ве ка. Под бр дом
на ко ме се на ла зи за мак то ком це ле
го ди не ор га ни зо ван је ва шар тра ди ци -
о нал не ру мун ске на род не ра ди но сти,
као и отво ре ни му зеј се о ског гра ди -
тељ ства. Пр во утвр ђе ње на овом ме -
сту по ди гли су Тев тон ски ви те зо ви,
1212. го ди не, као стра жар ску ис по ста -
ву на ула зу у кла нац на гра ни ци Тран -
сил ва ни је и Вла шке. Ово утвр ђе ње
би ло је на пра вље но од др ве та, а ра -
зо ри ли су га Мон го ли, 1242. го ди не.

У Бра шо ву су го сти из Ср би је по се ти -
ли Му зеј про све те и цен трал ну Цр кву.

По се бан до жи вљај би ла је по се та
се лу Кла дањ, где је у та мо шњој цр кви
са хра њен ка пе тан Ми ша Ана ста си је -
вић. Био је срп ски ти ту лар ни ма јор,
ве ли ки тр го вац, срп ски ро до љуб, учи -
тељ и до бро твор. Де ле га ци ја је по ло -
жи ла ве нац на спо ме ник Ми ши Ана -
ста си је ви ћу.

По се та Ру му ни ји про те кла је у ду ху
тра ди ци о нал ног при ја тељ ства и го -
сто прим ства до ма ћи на. На ро чи ти зна -
чај то ме да ли су бри гад ни ге не рал у
пен зи ји Дан Ни ку ле ску, пу ков ни ци Ду -
ми тру Ћурч, Јон Тоадер и Че до мир
Во ји нов.                                            З. П. 
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Ветерани Војнобавештајне службе у поссти румунским колегама

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

Споразум о билатералној сарадњи потписали
су Думитру Ћурч и Бобан Аранђеловић Са амбасадором Стефаном Томашевићем

У војном музеју

Испред цркве у Клежњу



Б
ио сам умо ран, али сан ни је до ла -
зио. Иако сам пси хич ки био при -
пре мљен за агре си ју на на шу зе -

мљу, тек са да сам по чео да раз ми -
шљам о оно ме што се де си ло по след -
њих не ко ли ко са ти. Со ба у пот кро вљу
има ла је про зор на та ва ни ци. Са ру ка -
ма ис под гла ве гле дао сам у не бо,
слу шао зву ке ави он ских мо то ра и раз -
ми шљао. До го ди ло се не што што
прет ход них го ди на ни сам мо гао ни да
прет по ста вим. Знао сам да је агре си ја
НА ТО-а на СРЈ при пре ма на по след -
њих не ко ли ко го ди на. При ме ном раз -
ли чи тих са др жа ја ко ји су са став ни део
док три не „су ко ба ни ског ин тен зи те та“
по ла ко се „пле ла“ мре жа око на ше зе -
мље. У вој ним док три на ма ве ли ких
си ла ре а ли зу је се ра ди иза зи ва ња и
упра вља ња кри за ма, ра ди по сти за ња
ци ље ва оних ко ји упра вља ју мул ти на -
ци о нал ним ка пи та лом. Ако на тај на -
чин не по стиг ну по ста вље не ци ље ве
пред ви ђа ју упо тре бу ору жа них сна га.
У гла ви је по чео да се „вр ти филм“ о
са др жа ји ма ко је сам учио, а ка сни је и
пре да вао по ла зни ци ма Шко ле на ци о -
нал не од бра не, ко ју сам за вр шио
1988. го ди не у чи ну пот пу ков ни ка.

Се тио сам се, не са мо књи ге, не го
стра ни це и па су са где се го во ри ло о
но вој док три ни „су ко ба ни ског ин тен -
зи те та“.

То ком 1993/94. го ди не оба вљао сам
ду жност на чел ни ка Ка те дре опе ра ти -
ке. То је нај ва жни ји пред мет из обла -
сти ра то вод ства. Са са рад ни ци ма, а
пре све га са пу ков ни ком Трип ком Че -
чо ви ћем, за по тре бе обу ке слу ша ла ца
Шко ле на ци о нал не од бра не, раз ра ди -
ли смо мо дел за дат ка на те му „Стра -
те гиј ска упо тре ба вој ске Ју го сла ви је у
од бра ни СР Ју го сла ви је“. Био је то је -
дан од нај о бим ни јих и нај ком плек сни -
јих за да та ка ко ји су раз ра ђе ни у Шко -
ли. Мо де ли ран је упра во на те му мо -
гу ће агре си је НА ТО на СР Ју го сла ви ју.

Вој ни струч ња ци и по ла зни ци Шко ле
оце ни ли су овај за да так-про је кат ви -
со ком оце ном. При ли ком раз ра де за -
дат ка, ко ри шће ни су ствар ни, аутен -
тич ни, по да ци о сна га ма НА ТО-а, ору -
жа ним сна га ма су сед них зе ма ља и
Вој ске Ју го сла ви је, од но сно њи хо ве
ре ал не мо гућ но сти. Ко ри шће ни су нај -
ак ту ел ни ји по да ци, про ра чу ни и до -
стиг ну ћа из обла сти док три не, стра те -
ги је и так ти ке ско ро свих вој ски Евро -
пе и вој ске САД. Ме ђу тим, при ли ком
ре ша ва ња за дат ка до шло се до ви ше
мо гу ћих ва ри јан ти ре ше ња и ре зул та -
та, ко ји су по ка за ли да СРЈ и ње на
Вој ска не ма ју ни ка кву шан су да се од -
бра не од агре си је НА ТО-а. Сви упо ре -
ђу ју ћи по да ци и фак то ри са вре ме ног
бо ја би ли су на стра ни НА ТО-а. Од -
бра на од уда ра из ва зду шног про сто -
ра и са дис тан це би ла је не ре ши ва
ениг ма. Чи ње ни ца да су НА ТО сна ге
би ле у мо гућ но сти да са ве ли ких да -
љи на и ви си на от кри ва ју и га ђа ју ци -
ље ве на про сто ру СР Ју го сла ви је, у
би ло ко је до ба да на и но ћи, а да ми
ни смо мо гли да их на вре ме от кри је -
мо и па ри ра мо, за нас је би ла „не мо -
гу ћа ми си ја“. Ме ђу тим, де фи ни са ли
смо ци ље ве ко ји су мо гли да убла же
пот пу но уни ште ње ВЈ и убла же по сле -
ди це: (1) са чу ва ти жи ву си лу и ма те -
ри јал но-тех нич ка сред ства од ма сов -
них уда ра агре со ра из ва зду шног про -
сто ра и са дис тан це и ство ри ти усло -
ве за успе шно су прот ста вља ње коп -
не ним сна га ма агре со ра; (2) на мет ну -
ти агре со ру ду го тра јан и ис цр пљу ју ћи
рат, ан га жо ва њем свих рас по ло жи вих
људ ских и ма те ри јал них ре сур са зе -
мље.

На ше пред но сти
Те ци ље ве и за дат ке сам по ста вио

у Од брам бе ној опе ра ци ји Тре ће ар ми -
је. Те жи ште је да се са чу ва ју љу ди и
тех ни ка за мо гу ћи су дар са сна га ма

НА ТО-а на коп ну. Ту смо има ли ре ал -
не шан се да се су прот ста ви мо. У коп -
не ној агре си ји, на зе мљи, је све дру га -
чи је. Зна чај но се сма њу ју пред но сти
агре со ра у од но су на на ше сна ге. Ми
смо на сво јој те ри то ри ји, ко ју до бро
по зна је мо, и има мо мо тив да је бра ни -
мо. На ши вој ни ци су до бро об у че ни и
оспо со бље ни, као и вој ни ци НА ТО-а.
Али на ши вој ни ци су хра бри и не у -
стра ши ви. Има мо од ли чан ко манд ни
и ста ре шин ски ка дар са рат ним ис ку -
стви ма. На ша тех ни ка на зе мљи, тен -
ко ви, оклоп ни тран спор те ри, ар ти ље -
риј ска ору ђа и ПВО си сте ми за ма ле
да љи не, ни шта не за о ста ју за њи хо -
вим. Мо же мо да се но си мо са њи ма и
да ко ри сти мо пред но сти ко је нам пру -
жа те рен. 

Оно што мо же да бу де на ша пред -
ност је чи ње ни ца да је агре сор осе -
тљив на гу бит ке, на ро чи то у жи вој си -
ли. То је мул ти на ци о нал на вој ска, чи -
је вла де те шко да мо гу да об ја сне сво -
јим гра ђа ни ма за што њи хо ви си но ви
ги ну на на шем про сто ру.

У 5.05 ча со ва чуо сам ка рак те ри сти -
чан звук пре ле та бор бе ног ави о на.
Не ки су од ле те ли на се вер, а де се так
је кру жи ло око При шти не. За ми шљен,
гле дао сам кроз про зор у не бо и зве -
зде и по ку ша вао да уочим ави о не
агре со ра. Раз ми шљао сам да је по че -
ла још јед на суд бо но сна бит ка за оп -
ста нак срп ског на ро да и др жа ве и пи -
тао се  да ли је ово но ви „Ко сов ски бој“
или „Дру ги Ко сов ски бој“? Те ро ри зам
на Ко сме ту, по след њих не ко ли ко го ди -
на  по др жан од свет ских цен та ра мо -
ћи, угро зио је ин те гри тет и устав но
уре ђе ње Ср би је и СР Ју го сла ви је и
те мељ не вред но сти срп ског на ро да.
Агре си ја на на шу зе мљу мо же ла ко да
за па ли ре ги он. Шип тар ски се це си о ни -
зам и те ро ри зам ла ко се мо же пре не -
ти и на окол не су сед не зе мље, пре
свих Ма ке до ни ју и Грч ку. Пи тао сам се
да ли се иза од лу ке зе ма ља чла ни ца
НА ТО-а да без одо бре ња Са ве та без -
бед но сти УН из вр ши агре си ју на су ве -
ре ну СР Ју го сла ви ју кри је на ме ра за
на ру ши ин те гри тет ОУН. Ко ман да НА -
ТО-а је пред у зе ла агре си ју на СР Ју -
го сла ви ју да би, на вод но, спре чи ла
„ху ма ни тар ну ка та стро фу на Ко сме -
ту“, а опе ра ци ју на зва ла „Ми ло срд ни
ан ђео“.

Као ко ман дант стра те гиј ске гру па -
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Из Ратног дневника генерал-пуковника
Небојше Павковића

(НЕ)МОГУЋА
МИСИЈА

Тежиште наше одбране било је да се сачувају људи и тех-
ника за могући судар са снагама НАТО-а на копну. Ту смо

имали реалне шансе да се супротставимо. У копненој агре-
сији, на земљи, је све другачије. Значајно се смањују пред-
ности агресора у односу на наше снаге. Ми смо на својој те-
риторији, коју добро познајемо, и имамо мотив да је брани-
мо. Наши војници су добро обучени и оспособљени, као и
војници НАТО-а. Али наши војници су храбри и неустраши-
ви. Имамо одличан командни и старешински кадар са рат-
ним искуствима. Наша техника на земљи, тенкови, оклопни
транспортери, артиљеријска оруђа и ПВО системи за мале

даљине, ништа не заостају за њиховим.



ци је, био сам за бри нут што се још ни -
је дан од ути цај них су бје ка та Ме ђу на -
род не за јед ни це ни је су прот ста вио
агре си ји, осу дио је и за тра жио пре кид. 

Из раз ми шља ња ме је тр гло стра хо -
ви то по дрх та ва ње ку ће и ви ше сна -
жних екс пло зи ја у ње ној не по сред ној
бли зи ни. Не ко ли ко ави о на из вр ши ло
је лан си ра ње ра ке та на ци ље ве у
При шти ни. Док сам се спре мао да на -
пу стим ку ћу, схва тио сам да смо се су -
о чи ли са те шком, сло же ном и не из ве -
сном си ту а ци јом, али да за при пад ни -
ке Ар ми је ви ше не ма од сту па ња. Ту
смо где смо, спрем ни да бра ни мо зе -
мљу по це ну да ту да мо и сво је жи во -
те. Осе тио сам за до вољ но и опу шта -
ње. Ве ро ват но, што ви ше ни сам имао
раз ло га да се пла шим за свој жи вот.
На ули ци но ви дан. На из глед оби чан,
као ју че ра шњи. Ме ђу тим, ре ал ност је
дру га чи ја. Дру га чи ји је и не из ве сни ји
и овај дан.

Ми рис ба ру та
Ге не ра ла Ла за ре ви ћа и ме не до че -

као је леп, сун чан и про хла дан дан.
За гу шљив од ди ма ко ји је гу стим цр -
ним обла ци ма ку љао из по го ђе них ре -
зер во а ра Нафт не ин ду стри је Ср би је и
фа бри ке „Пла сти ка“. Осе ћао се ми рис
ба ру та ко ји је шти пао за очи. Во за чу
сам на ре дио да во зи пре ма Ко ман ди
При штин ског кор пу са. Уз пут сам ис -
при чао Ла за ре ви ћу о че му сам раз ми -
шљао це ле но ћи. По жа лио се да ни он
ни је мо гао да спа ва. За кљу чи ли смо
да ће НА ТО у на ред ним да ни ма по ја -
ча ти деј ства и те жи ти да оства ри пот -
пу ну изо ла ци ју про сто ра Ко сме та од
Ср би је ру ше њем обје ка та на ко му ни -
ка ци ја ма, пре се ца њем ве за са Цр ном
Го ром, ру ше њем пру ге, мо сто ва и ко -
му ни ка ци ја из ме ђу њих. Тре ба оче ки -
ва ти уда ре по ци вил ним објек ти ма ра -
ди за стра ши ва ња ста нов ни штва и
„на ви ка ва ња“ ме ђу на род не јав но сти у
све ту да су деј ства и жр тве ме ђу ци -
вил ним ста нов ни штвом нео п ход ни за
уво ђе ње де мо кра ти је у СР Ју го сла ви -
ји. Ве ро ват но ће по ку ша ти да уба це
спе ци јал не сна ге за при пре му те ре на
за до во ђе ње сна га НА ТО-а и кон со ли -
да ци ју ШТС. На осно ву при пре ма ко је
су из вр ше не за приС хват из бе гли ца у
Ма ке до ни ји и Ал ба ни ји, на сто ја ће да
што ви ше ме диј ски екс пло а ти ше из бе -

гле Шип та ре, ко ји се већ на ла зе у кам -
по ви ма. Упо зо рио сам Ла за ре ви ћа да
мо же мо оче ки ва ти и деј ства по из бе -
глич ким ко ло на ма ко је су на пу те ви ма
Ко сме та и да то при пи ше на ма. За
вре ме док го во рим, Ла за ре вић на лап-
то пу пре гле да не ке тек сто ве. До та да
га ни сам ви део да ко ри сти лап-топ у
во зи лу.

„Уве за ли смо све ра чу на ре у При -
штин ском кор пу су са Ко ман дом Тре ће
ар ми је и Опе ра тив ним цен тром РВ и
ПВО. То ми омо гу ћу је да мо гу сла ти
пи сме на на ре ђе ња у по кре ту и при ма -
ти ин фор ма ци је“, ре као је Ла за ре вић.

„Ка да мо жеш, на пи ши на ре ђе ње да
се на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је на -
пра ви план из ра де и ко ри шће ња ал -
тер на тив них пу те ва и мо сто ва, у слу -
ча ју ру ше ња по сто је ћих“, од го во рио
сам у ша ли. Он је то озбиљ но схва тио
и од мах по чео да ра ди на то ме. 

Док смо про ла зи ли кроз При шти ну
об у зи ма ме је за. Не што се де ша ва ло
у гра ду. Ни сам знао шта, али сам осе -
ћао у ва зду ху. Не што ни је у ре ду, не -
што не до ста је. На пар кин гу ис пред Ко -
ман де При штин ског кор пу са, из не на -
да, из над на ших гла ва про ле те ла су
два про јек ти ла, на ви си ни не ве ћој од
500 ме та ра. У пр вом тре нут ку учи ни -
ло ми се да су ави о ни, јер су се ја сно
уоча ва ла кри ла и реп про јек ти ла, а из
зад њег де ла пла мен. Би ле су то два
кр ста ре ћа про јек ти ла. Оче ки ва ли смо
да ће по го ди ти не ки циљ у бли зи ни
При шти не. Ме ђу тим екс пло зи је се ни -
су чу ле ни по сле пет-шест ми ну та.

„Одо ше на се вер. Ка ко да ти из Опе -
ра тив ног цен тра ни су ја ви ли за њих?“,
на ша лио сам се са Ла за ре ви ћем.

„Ни сам гле дао лап-топ, ве ро ват но
су по сла ли ин фор ма ци ју“, од го во рио
ми је.

На ула зу у Ко ман ду При штин ског
кор пу са пи там: „Ла зо, шта то не до ста -
је у При шти ни, због че га се осе ћам не -
ла год но?“ 

„На род, го спо ди не ге не ра ле, на род.
Ви ди те да не ма ни ко га. Ја сам ви део
тро ји цу ста ра ца и пе то ро па са на чи -
та вом пу ту.“ 

„Тач но, то је оно што ме му чи. На род
се са крио по ку ћа ма или је на пу стио
При шти ну. Град де лу је аве тињ ски. Са -
да ће би ти про блем ићи кроз на пу ште -

ни град. Ко зна ко нас све и ода кле
гле да или ни ша ни. Мо жда и овог тре -
нут ка“, од го во рио сам. 

Ни је ни шта ре као, а ја сам знао да
је раз у мео да ми слим на снај пе ри сте.

Пе де сет про јек ти ла 
у зо ни Тре ће ар ми је
На При вре ме ном ко манд ном ме сту

При штин ског кор пу са, у опе ра тив ној
са ли, уоби ча је на рад на ат мос фе ра.
На ула зу у са лу са че као ме је де жур -
ни Опе ра тив ног цен тра Ис ту ре ног ко -
манд ног ме ста Тре ће ар ми је, пу ков ник
Ми ле Ста ној ко вић, и крат ко ми ре фе -
ри сао о до га ђа ји ма од 0.00 ча со ва 25.
мар та 1999. го ди не до 5.00, и пре дао
ми пи са ни из ве штај Опе ра тив ног цен -
тра. На ре дио сам да ста ре ши не Ко -
ман де Ар ми је до ђу у Опе ра тив ну са лу
у 8.00 ча со ва.

Чи там из ве штај о ва зду шним уда ри -
ма НА ТО ави ја ци је, ко ји су из во ђе ни
то ком но ћи по објек ти ма: аеоро дром
,,Сла ти на’’ sa че ти ри про јек ти ла; ста -
ци о нар на чво ри шта ве зе „Ја стре бац“
и „Мо кра го ра“ са два и „Бу то вач ки
брег“ са јед ним про јек ти лом; ка сар на -
ма „Ко сов ски ју на ци“ у При шти ни са
два про јек ти ла, „Де вет Ју го ви ћа“ у
Ђа ко ви ци, „Цар Урош“ у Уро шев цу са
три, „Сте фан Не ма ња“ у Ко сов ској
Ми тро ви ци, „Сте ван Син ђе лић“ и „Ко -
мрен“ у Ни шу, „Син ков це“ у Ле сков цу,
„Цар Ду шан Сил ни“ у При зре ну са
два; објек ти ма ве зе и ПВО „Го леш“ и
„Шљи во вич ки врх“ код Пи ро та; Аеро -
дро му  Ниш; Скла ди шту „Вла шки До“
у Сур ду ли ци. 

У зо ни Тре ће ар ми је, НА ТО је лан -
си рао око 50 ра зних про јек ти ла од ко -
јих 25 кр ста ре ћих ра ке та. Од деј ства
ави ја ци је НА ТО по ги ну ла су три, а ра -
ње но де вет при пад ни ка Ар ми је. Ве ћи
број вој них обје ка та је оште ћен. а уни -
ште на је Ме те о ро ло шка ста ни ца и ре -
зер во ар за во ду у При шти ни. 

На осно ву ин фор ма ци ја Оба ве штај -
не упра ве ГШ ВЈ, ко ман дант НА ТО, ге -
не рал Ве сли Кларк, на ре дио је да 25.
март бу де дан уза стоп них уда ра НА ТО
ави о на и кр ста ре ћих ра ке та по Ко сме -
ту. На те ри то ри ји СР Ју го сла ви је уда -
ри ави ја ци је вр ше ни су по гра до ви ма
Кра ље во, Кра гу је вац, Пан че во, Да ни -
лов град и по Бу ку љи код Аран ђе лов -
ца.

На објек те у зо ни Тре ће ар ми је из -
вр ше но је шест на ле та НА ТО ави ја ци -
је у гру па ма 10 до 20 ави о на и 23 бес -
пи лот не ле ти ли це.

У свим ка сар на ма, по ред вој них
обје ка та, по го ђе не су згра де МУП-а. У
зо ни Ни шког кор пу са са се дам про јек -
ти ла га ђа на је Ка сар на „Син ко вац“ у
Ле сков цу, ка сар не „Сте ван Син ђе лић“
у Ни шу и „Или ја Ста ни ми ро вић“ у Ко -
мре ну код Ни ша.

„Охла ди ће вам се ка фа“, упо зо рио
ме пу ков ник Ста ној ко вић, ко ји је се део
пре ко пу та ме не и че као да за вр шим
чи та ње ин фор ма ци је.

„Не ма ве зе, по пи ћу је“, од го во рио
сам не по ди жу ћи гла ву и до дао: „Бо га -
ми, ови но ћас ни су се де ли скр ште них
ру ку“.

„Да, би ло је же сто ко си ноћ“, од го во -
рио је пу ков ник.
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Ру ше ви не у При шти ни: про јек ти ли НА ТО-а по га ђа ли су ци вил не објек те



У
са ли Хо те ла ,,Мо сква“ 21. ок то бра
пред ста вље на је књи га проф. др
Ми ше ла Чо су дов ског „Агре си ја

САД и НА ТО на Ју го сла ви ју“ ко ју је об -
ја вио Бе о град ски фо рум за свет рав -
но прав них. О књи зи и по во дом књи ге
го во ри ли су ге не рал-пу ков ник у пен зи -
ји, проф. Др Бран ко Кр га, ге не рал-ма -
јор у пен зи ји др Лу ка Ка стра то вић,
пред сед ник ИО Клу ба ге не ра ла и ад -
ми ра ла Ср би је и бив ши ми ни стар ино -
стра них по сло ва СРЈ Жи ва дин Јо ва -
но вић, пред сед ник Бе о град ског фо ру -
ма за свет рав но прав них.

,,У вре ме агре си је НА ТО на СР Ју го -
сла ви ју 1999. го ди не био сам на че лу
на ше Вој но о ба ве штај не слу жбе, чи ји
је за да так био да пр вен стве но пра ти
сна ге агре со ра и о то ме из ве шта ва
др жав но и вој но ру ко вод ство, али ис-
то та ко, са ве ли ком па жњом смо пра -
ти ли и ре а го ва ње свет ске јав но сти на
те до га ђа је. Мо же те за ми сли ти ко ли -
ко је за нас охра бре ње пред ста вља ло
ка да смо про чи та ли или чу ли из све та
не ку објек тив ну оце ну о тим тра гич -
ним до га ђа ји ма. У том сми слу, та да а
и у го ди на ма по сле ра та, са ве ли ком
па жњом смо пра ти ли и ко мен та ри са -
ли Ва ша јав на исту па ња.

Ве ру јем да се јав ност у Ср би ји са
по себ ним одо бра ва њем од но си пре -
ма на сло ву ове књи ге – „Агре си ја САД
и НА ТО на Ју го сла ви ју“. По јам агре си -
ја пред ста вља са му су шти ну оно га
што се ов де до га ђа ло те 1999. го ди не.
За те ак тив но сти НА ТО по сто ји ви ше
од де сет ин тер пре та ци ја, ко је би смо
мо гли услов но свр ста ти у три гру пе.
Пред став ни ци зе ма ља ко је су уче -
ство ва ле у на па ду на на шу зе мљу го -
во ре о кам па њи, ху ма ни тар ној ин тер -
вен ци ји, спре ча ва њу ет нич ког чи шће -
ња итд. Са на ше стра не ни је би ло ни -
ка квог ет нич ког чи шће ња, ни је уоп ште
по сто ја ла опе ра ци ја „Пот ко ви ца“, о
че му су го во ри ли, по ре све га, не мач -
ки пред став ни ци. 

Тра га ње за од го во ром
Чла но ви Бе о град ског фо ру ма за

свет рав но прав них, Клу ба ге не ра ла и
ад ми ра ла Ср би је и све ве ћи број ауто -
ра, као што је и пи сац ове књи ге, не -
дво сми сле но твр де да се 1999. го ди -
не ра ди ло о агре си ји. За ту тврд њу ос-
нов на ла зи мо у де фи ни ци ји агре си је
ко ју је усво ји ла Ге не рал на скуп шти на
ОУН у Ре зо лу ци ји број 3314 из 1974.
го ди не, али и у пра ће њу оно га што се

до га ђа ло то ком ра та, као и у по сле -
рат ном пе ри о ду.

Део на ших и стра них ауто ра за тај
рат на во де раз ли чи те раз ло ге, као
што су: ре а фир ма ци ја зна ча ја НА ТО
по во дом обе ле жа ва ња 50-го ди шњи це
ње го вог фор ми ра ња; ин те ре си во де -
ћих зе ма ља НА ТО с ци љем по твр ђи -
ва ња ста ту са не при ко сно ве ног ге о по -
ли тич ког хе ге мо на САД; ства ра ње
усло ва за раз ме штај сна га НА ТО на
про стор Ко со ва и Ме то хи је; ин те ре си
вој но ин ду стриј ског ком плек са; кон тро -
ла ко му ни ка циј ских и енер гет ских то -
ко ва са Бли ског ис то ка и из Ру си је
пре ма Евро пи; не у тра ли са ње ути ца ја
Ру си је на на шем про сто ру; кон тро ла
си ро вин ских по тен ци ја ла на про сто ру
Ко со ва и Ме то хи је; ути цај на про ме ну
вла сти у Ср би ји, ре као је Бран ко Кр га.

Он је у на став ку обра ћа ња ре као да
је дру ги би тан ути сак о овој књи зи то
што се аутор по тру дио да за сва ки

про цес про на ђе са му су шти ну или, ка -
ко фи ло зо фи ка жу, тра гао је за од го -
во ром на он то ло шка пи та ња. Та ко нам
је, на стра ни ци 21. по ну дио са зна ње о
то ме да је још 1984. го ди не до не та
аме рич ка Ди рек ти ва број 133, ко ја је
„по ста ви ла спољ но по ли тич ки оквир
за де ста би ли за ци ју ју го сло вен ског мо -
де ла тр жи шног со ци ја ли зма и ус по -
ста вља ње аме рич ке сфе ре ути ца ја у
ју го и сточ ној Евро пи“. О са мој агре си ји
НА ТО на СР Ју го сла ви ју аутор не дво -
сми сле но по ка зу је да се ра ди ло о ве -
ћем бро ју не прин ци пи јел них и ла жних
оп ту жби на наш ра чун, у че му се тра -
жио по вод за упо тре бу си ле. Исто та -
ко, аутор се ба вио и по сле ди ца ма то -
га ра та, при че му бих по себ но на гла -
сио две. Пр ва по сле ди ца је стра да ње
срп ског, али и ал бан ског и дру гих на -
ро да од „ху ма ни тар них бом би“ са оси -
ро ма ше ним ура ни ју мом, о че му пи ше
у по гла вљи ма три, шест и се дам, где
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Представљена књига проф. др Мишела Чосудовског 
„Агресија САД и НАТО на Југославију“

СВЕТЛОСТ У МРАКУ
Аутор овог двојезичног српско-енглеског издања професор др Чосудовски, 
окарактерисао је агресију као илегални и криминални чин а његове носиоце 

одговорне за цивилне жртве, убиство деце, разарање цивилне инфраструктуре и, 
како је рекао, за нуклеарни напад ниског интензитета. Агресија НАТО 1999. године је

израз политике ширења на Исток која се наставља до данашњих дана и почетак 
милитаризације Европе.

Про мо те ри 
књи ге у са ли 
хо те ла 
,,Мо сква“

На слов на 
стра на књи ге



чак на во ди да се ра ди ло о „ну кле ар -
ном ра ту ни ског ин тен зи те та“, стра ни -
ца 115 и да ље. Дру га по сле ди ца ра та
про тив Ју го сла ви је од но си се на то да
је из вр ше на, ка ко аутор на во ди, „ге не -
рал на про ба“ за ра то ве у Ав га ни ста ну,
Ира ку, Ли би ји, Си ри ји, Је ме ну и Ве не -
цу е ли, а мо гли би смо до да ти да ве ро -
ват но не би би ло ни са да шњег тра гич -
ног ору жа ног су ко ба у Укра ји ни да је
свет прин ци пи јел но ре а го вао на агре -
си ју НА ТО про тив Ју го сла ви је, као и
на на ста вак при ти са ка про тив Ср би је,
ко ји су ви дљи ви и ових да на.

Сна га прак тич ног 
при руч ни ка
,,Тре ће бит но за па жа ње о овој књи -

зи је сте то да је аутор об у хва тио ши -
рок ге о граф ски про стор, од но сно,  Бо -
сну и Хер це го ви ну, СР Ју го сла ви ју и
Ма ке до ни ју, па до раз ра де ве ли ког
бро ја те ма ко је су у ди рект ној ве зи са
агре си јом НА ТО на овим про сто ри ма.
Те те ме су по ли тич ке, ге о по ли тич ке,
еко ном ске, ме ђу на род но – прав не,
кри вич но-прав не, кри ми нал не, вој но-
стра те гиј ске, ху ма ни тар не, еко ло шке,
ме диј ске, етич ке итд. Као Сва ка од
ових те ма је пи са на са ни зом ин те ре -
сант них по да та ка, ко ји објек тив но ука -
зу ју на то шта се за и ста до га ђа ло и ко -
ји су узро ци тих про це са.

На ве де не чи ње ни це овој ин те ре -
сант ној и ква ли тет ној књи зи да ју ка -
рак тер прак тич ног при руч ни ка за све
оне ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком,
али и за нај ши ри круг чи та ла ца, тим
пре јер се аутор по тру дио да, на из глед
сло же не те ме, об ра ди на јед но ста ван
и ра зу мљив на чин.

На кра ју, би ћу сло бо дан да су ге ри -
шем ауто ру да у свом ства ра лач ком
ра ду об ра ди још јед ну те му, а то је, ко -
ли ке су по ли тич ке, ма те ри јал не и фи -
нан сиј ске ште те пре тр пе ле зе мље ко -
је су уче ство ва ле у агре си ји на Ју го -

сла ви ју. Чи ни се да би ово би ло бит но
са зна ње за гра ђа не тих зе ма ља ка ко
би вр ши ли при ти сак на сво је вла де да
од у ста ну од ору жа ног на си ља, јер би
ти ме би ле по ште ђе не не са мо зе мље
из ло же не агре сив ним на па ди ма, не го
и гра ђа ни др жа ва ко је вр ше агре си ју“,
на гла сио је Кр га. 

Др Лу ка Ка стра то вић је већ на по -
чет ку из ла га ња ка зао да је на пи са но
пу но књи га код нас о агре си ји НА ТО,
али је ,за бо ра вље но’ да се ис так не да
је то би ла агре си ја САД, а НА ТО је са -
мо про ду же на ру ка-ба ти на, вој на си ла
под окри љем САД. А упра во нас је Чо -
су дов ски под се тио и све ту ре као да је
то агре си ја и САД и НА ТО.

,,Зна чај ове књи ге је и у то ме што је
дио тек сто ва на пи сан у то ку агре си је,
што је про фе сор Чо су дов ски од по чет -
ка агре си је, ка да смо би ли уса мље ни,
устао да осу ди агре си ју САД и НА ТО.
Ука зао на њен ка рак тер, мо ти ве, ци -
ље ве и по сле ди це. Об ја снио је ре а ли -
за ци ју по вер љи вог аме рич ког Пла на
раз би ја ња Ју го сла ви је из 1984. го ди -
не под на зи вом ,По ли ти ка САД пре ма
Ју го сла ви ји’ са ко га је ка сни је ски ну та
озна ка тај но сти, ка ду су САД отво ре -
но вр ши ле по ли тич ке при ти ске и на
кра ју, по сли је од би ја ња Ју го сла ви је да
им се по ви ну је, кре ну ле у агре си ју, у
рат про тив СРЈ, про тив Ср би је.

Де таљ но је об ја снио ак тив но сти САД
на раз би ја њу на ци о нал не еко но ми је,
на по др шку ет нич ким и ору жа ним по бу -
на ма и по себ но агре си ју и оку па ци ју
КиМ. Ис так ну те су бру тал не ак ци је ма -
сов ног бом бар до ва ња гра до ва и на се -
ље них мје ста, ве ли ка ра за ра ња и ве ли -
ке људ ске жр тве. Упо тре бу за бра ње ног
оруж ја и му ни ци је са оси ро ма ше ним
ура ни ју мом на звао је ну кле ар ним ра -
том ни ског ин тен зи те та.

Из град ња ,,Бон сти ла“ 
пла ни ра на пре агре си је
Ис та као је ан га жо ва ње САД на об у -

ча ва њу при пад ни ка ОВК за во ђе ње
коп не них вој них опе ра ци ја. Под се тио
је свет ску јав ност да су те ро ри сти
ОВК би ли укљу че ни и у уби ја ње Ср ба
у Хр ват ској у ,Олу ји’ ав гу ста 1995. го -

ди не, ка да су Ср би про тје ра ни из Срп -
ске Кра ји не. На гла сио је да је из град -
ња вој не ба зе ,,Бон стил’’ пла ни ра на
при је агре си је. Ме ђу пр ви ма об ја шња -
вао је свјет ској јав но сти да је агре си ја
пред у зе та под ла жним ху ма ни тар ним
из го во ром за шти те Ал ба на ца на КиМ,
гру бо кр ше ћи све ме ђу на род не ак те
као и Ме ђу на род но пра во и По ве љу
ОУН.

Пра те ћи и пи шу ћи тек сто ве о зло чи -
ни ма САД и НА ТО у то ку агре си је
шест го ди на по сли је агре си је на пи сао
је по гла вље: ,Еко ном ски рат ни зло чи -
ни: Раз би ја ње Ју го сла ви је, ре ко ло ни -
за ци ја БиХ’’, гдје је де таљ но, са по да -
ци ма, опи сао ,уни шта ва ње и по дје лу
Ју го сла ви је, укљу чу ју ћи и ре жи ра ни
бан крот на мет нут од Свет ске бан ке
ко ји је до вео до про па сти про из вод ног
сек то ра Ју го сла ви је  кра јем 1980-тих
го ди на’ као и ,шок трет ман’ ко ји је ак -
ти ви рао ММФ 1. ја ну а ра 1990. го ди не.
На пи сао је да су ,се це си о ни стич ке
тен ден ци је ко је се хра не дру штве ним
и ет нич ким по дје ла ма до би ле на за -
ма ху упра во у пе ри о ду бру тал ног оси -
ро ма ше ња ју го сло вен ског ста нов ни -
штва, а еко ном ске ре фор ме иза зва ле
су еко ном ску и по ли тич ку пу стош’.

Дру гим ри је чи ма САД су за по че ле
,агре си ју при је агре си је’ као и да су
по сли је нео ства ре ног ци ља у агре си ји
да оку пи ра ју ци је лу те ри то ри ју СРЈ
на ста ви ли агре си ју дру гим сред стви -
ма ко ја тра је и да нас“, ис та као је Ка -
стра то вић

У уво ду Чо су дов ски је об ја снио: ,,Са
ове дис тан це рат про тив Ју го сла ви је
био је -ге не рал на про ба- за по то ње
–ху ма ни тар не ра то ве под спон зор -
ством САД и НА ТО-а, ме ђу ко ји ма су
би ли Ав га ни стан (2001), Ирак (2003),
Ли би ја (2011) Си ри ја (2011), Укра ји на
(2014), Је мен (2015) и Ве не цу е ла
(2019).

,,Ко су рат ни зло чин ци? У гор кој
иро ни ји, та ко зва ни Ме ђу на род ни кри -
вич ни суд за бив шу Ју го сла ви ју у Ха гу
(Ха шки три бу нал) ра ди под кон тро лом
оних стра на ко је су из вр ши ле број не
рат не зло чи не’’, под ву као је Ка стра то -
вић.                                              З. П.
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ДЕ ЛА ПРЕ ВЕ ДЕ НА НА
ДВА СЕ СЕТ ЈЕ ЗИ КА

Ми шел Чо су дов ски је на гра ђи ва -
ни пи сац, (по ча сни) про фе сор еко -
но ми је на Уни вер зи те ту у Ота ви,
осни вач и ди рек тор Цен тра за ис -
тра жи ва ње гло ба ли за ци је (ЦИГ).
На пи сао је је да на ест књи га, ме ђу
ко ји ма Гло ба ли за ци ја си ро ма штва
и но ви свет ски по ре дак (2003),
Аме рич ки „Рат про тив те ро ри зма“
(2005), Сце на рио за Тре ћи свет ски
рат: опа сно сти од ну кле ар ног ра та
(2011), Гло ба ли за ци ја ра та, Ду ги
аме рич ки рат про тив чо веч но сти
(2015). Са рад ник је Ен ци кло пе ди је
Бри та ни ке. Ње го ви ра до ви об ја -
вље ни су на ви ше од два де сет је -
зи ка. Го ди не 2014. до де ље на му је
ме да ља за за слу ге Ре пу бли ке Ср -
би је за ра до ве о агре сор ском ра ту
ко ји је во дио НА ТО про тив Ју го сла -
ви је. По ча сни док то рат из дру -
штве них на у ка На ци о нал ног ауто -
ном ног уни вер зи те та у Ни ка ра гви
(УНАН), Ма на гва, до де љен му је
2016. го ди не. 

Ћуприја је бомбардована 12 пута за 78 дана: у НАТО бомбардовању 1999. године
најтеже последице у Поморвском округу претрпела је Ћуприја. фото: Д. Миловановић



К
о со во и Ме то хи ја је од
1999. са мо по ли тич ка те -
ри то ри ја, а не др жа ва ка -

ко за пад не зе мље по ку ша ва ју
да то пред ста ве. Тач ни је, то је
НА ТО оку пи ра ни про стор. По -
ли тич ки ,,оци“ ове тзв. др жа ве
Ха шим Та чи, Ра муш Ха ра ди -
нај... су ве ћи ну свог жи во та
про ве ли или про во де на Ин -
тер пол по тер ни ца ма и под ис -
тра га ма ме ђу на род них по ли -
ци ја, док је са да шња на зо ви -
власт у При шти ни пот пу но не -
ком пе тент на да уче ству је у
по ли тич ком по рет ку све та.

Го во ри ова ко Ми шел Чу су -
до ски, ка над ски про фе сор из
Ота ве и пред сед ник углед ног
ме ђу на род ног цен тра за из у -
ча ва ње гло ба ли за ци је ,,Гло -
бал ри срч“ и, у раз го во ру за ,,Но во сти“,
ука зу је да Ср би ја мо ра да на ста ви да ин -
си сти ра на овим, ка ко на гла ша ва, по ли -
тич ки и прав но не по бит ним чи ње ни ца ма.

Упр кос ово ме што го во ри те, Ср би ја је
под не ве ро ват ним при ти сци ма?

На стра ни Ср би је су ме ђу на род но пра -
во и исто ри ја, као и не спо соб ност тзв. при -
штин ске ад ми ни стра ци је да ус по ста ви
упра ву ко ја би ли чи ла на гра ђан ство дру -
штво. Та мо упра вља ју ма фи ја и кри ми нал
и ни ко дру ги. По мом ми шље њу, Ср би ја би
тре ба ло да тра жи за тва ра ње НА ТО ба зе
на КиМ.

По сто је ми шље ња да би Ср би од мах
по ста ли ме та Ал ба на ца ако би ме ђу на -
род не сна ге на пу сти ле КиМ?

То су осе тљи ве ства ри и за то тре ба пре -
го ва ра ти па жљи во и те мељ но, јер је то по -
след ње што се мо же до зво ли ти. Си гу ран
сам да Ал бан ци до бро зна ју да им НА ТО
ни је при ја тељ, већ на про тив. Они су као
ве ћи на оста ли да жи ве на КиМ где кан цер
ко си, а он је по сле ди ца не кон тро ли са не
упо тре бе му ни ци је са оси ро ма ше ним ура -
ни ју мом то ком бом бар до ва ња. Рат про тив
Ср ба 1999. је био и ну кле ар ни рат са огра -
ни че ним ин тен зи те том.

Чи ни се да ну кле ар на при ча у све ту ни -
кад ни је би ла ак ту ел ни ја не го да нас.

Свет је упла шен. Ко лек тив ни За пад, од -
но сно НА ТО сма тра да је мо гу ће упо тре -
би ти ну кле ар ни ар се нал, кон крет но так -
тич ке ну кле ар не гла ве без ве ли ке опа сно -
сти по гло бал но чо ве чан ство, што је још је -
дан ап сурд. За то њи хо ви ме ди ји не пре -
ста ју да пи шу о сце на ри ју огра ни че ног
атом ског ра та. Не из во дљи во је на па сти
Ру се ма лим атом ским бом ба ма и оста ти

не ка жњен. Ру ска док три на упо тре бе ну -
кле ар ног на о ру жа ња је од го вор ни ја. Они
ни су спрем ни да упо тре бе ну кле ар ни по -
тен ци јал у овом, гра нич ном ра ту са Укра -
ји ном.

За што се за укра јин ске гра ни це сви по -
зи ва ју на ме ђу на род но пра во, а од Ср би је
оче ку ју да прак тич но усту пи Ко смет?

За пад вам го во ри да је слу чај Ко сме та
1999. sui ge ne ris или слу чај за се бе, па се
тај пре се дан не мо же ре флек то ва ти по ме -
ђу на род но пра во. Упра во је обр нут слу чај
са Ко со вом и си ту а ци јом у Укра ји ни. Ап со -
лут но не по сто ји ни је дан по ли тич ки до каз
да су Ал бан ци на Ко сме ту би ли угро же ни
пре 1999. Има ли су пра во на је зик, шко -
ле... би ли су за сту пље ни у свим др жав ним
упра ва ма ако су то хте ли, но вац из СФРЈ,
а по том из цен трал не Ср би је ни је пре ста -
јао да од ла зи на КиМ као по др шка не раз -
ви је ној сре ди ни. Са дру ге стра не, ру ском
на ро ду у Укра ји ни је би ло ус кра ће но чак и
пра во на је зик, да не го во рим да је ком -
плет на вој на си ла Укра ји не на па да ла ру -
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ИНТЕРВЈУ

ЦВЕ ЋЕ ЗА УБИ ЈЕ НУ ДЕ ЦУ

Ова ко НА ТО ши ри де мо кра ти ју. Ре као је ти хо ово Чу су -
до ски при ли ком по ла га ња цве ћа на спо ме ник Ми ли ци  Ра -
кић и дру гим ма ли ша ни ма (њих 81) ко ји су стра да ли у НА -
ТО агре си ји 1999.

До дао је: Књи гу ,,Агре си ја САД и НА ТО-а на Ју го сла ви -
ју“ на пи сао сам са мо из тог раз ло га - да се не за бо ра ви.

Проф. Мишел Чусудоски,
директор канадског центра за истраживање глобализације

КОСОВО ВАМ НЕ МОГУ УЗЕТИ! 
На страни Србије су међународно право и историја, као и неспособност тзв. приштинске 

администрације да успостави управу која би личила на грађанство друштво. Тамо управљају мафија и
криминал и нико други. По мом мишљењу, Србија би требало да тражи затварање НАТО базе на КиМ.

Проф. др Ми шел Чу су до ски

При ли ком не дав не по се те Бе о гра ду  
по ло жио је цве ће на Спо ме ник по стра да лој

де ци у агре си ји НА ТО-а 1999. го ди не
ски на род на ње го вој
те ри то ри ји од 2014. го -
ди не. И са мо ту се мо гу
тра жи ти слич но сти и
раз ли ке.

Ова очи глед на исти -
на ни је за у ста ви ла За -
пад да вој но на пад не
СРЈ 1999. и по сле то га
по ли тич ки при ти ска
Ср би ју?

Агре си ја НА ТО 1999.
го ди не је из раз по ли ти ке
ши ре ња на ис ток ко ја се
на ста вља до да на шњих
да на и по че так ми ли та -
ри за ци је Евро пе.

Ми ли та ри за ци ја у
све ту се тек за хук та -
ва?

Раз ми сли те о то ме
за што је Не мач ка
спрем на да пла ти 100
ми ли јар ди до ла ра за
ави о не Ф35 - мо дел С.
Ја ми слим да је то за то
што је тај ави он пред -
ви ђен да но си ну кле ар -
не про јек ти ле и да је са
овом огром ном сво том
Бер лин ку пио пра во од
Ва шинг то на да по ста не
но ва ну кле ар на си ла.

Шта би то мо гло да
до не се?



- Раз дор са Па ри зом је већ уоч љив.
Са дру ге стра не, Тур ска, Са у диј ска
Ара би ја, Еми ра ти ку пу ју ПВО си сте -
ме С-400 од Ру са. Да ли је Тур ска и
да ље део НА ТО-a са ру ским оруж јем
и про тив ко га ове зе мље ми сле да се
бра не? Ин ди ја тра жи та ко ђе ру ско
оруж је... Све су ово пи та ња но вог ге -
о по ли тич ког пре у ре ђи ва ња пла не те.

Про цес сма ње ња ути ца ја до ла ра
је уоч љив?

- Ру си ја и нај мно го људ ни је зе мље
на све ту са ис то ка пред у зи ма ју ме ре
да за шти те сво је еко но ми је и ста нов -
ни штво од штам па ња без вред них до -
ла ра. За сад је цео тај про цес ве о ма
ма гло вит, а не ви дим да, ре ци мо, Ки -

на од у ста је од про а ме рич ке по ли ти ке
и те вр сте гло ба ли стич ког упра вља -
ња све том и пре ко ко рум пи ра них
аген ци ја УН.

Ко је су то аген ци је...?

- Ап со лут не све аген ци је УН. По -
сто је до ка зи да су оне пот ку пље не
нов цем Аме ри ка на ца и ра де ис кљу -
чи во за њи хо ве ин те ре се. Али, по сто -
је ту и ки не ски ин те ре си. Др Џорџ
Гао, шеф ки не ског Цен тра за здрав -
ство, за па же на је лич ност на зо ви
свет ског здрав ства и свет ских фар -
ма це ут ских ги га на та, а ујед но је но си -
лац ки не ске здрав стве не по ли ти ке
пре ма ко ви ду ко ји се зо ве - нул та то -
ле ран ци ја. Пре ма њој је, ре ци мо,
Шан гај за тва ран због 46 по зи тив них
слу ча је ва на ко вид те сти ра њу. Док ме
не уве ре у су прот но, и да ље ћу сма -
тра ти да Ки не зи за јед но са Аме ри -
кан ци ма ра де на ус по ста ви ауто ри -
тар ног по рет ка кроз ме ди ци ну.

Дра ган Ву ји чић
Из вор: Но во сти

Р
ат због во де“,
ус клик нуо je у
по не де љак 26.

сеп тем бра (2022)
шпан ски днев ник
„Мун до“ на кон од -
луч ног про те ста три
хи ља де фар ме ра из
ре ги ја Ле он, Са ра -
ман ка и Се он у ба -
се ну ре ке Ду е ро, на
гра ни ци с Пор ту га -
ли јом. „Не да мо во -
ду из аку му ла ци о ног
је зе ра бра не (че твр -
те нај ве ће у Шпа ни -
ји). Тре ба нам за на -
вод ња ва ње. Ми смо
ште де ли во ду, и код
нас je су ша, и не до -
зво ља ва мо да вла -
да диг не бра ну и из -
ли је во ду пре ко. Не ће се дру ги бо га ти ти пре ко
нас: ако тре ба, бо ри ће мо се.“

Тим ре чи ма пред став ни ци Удру же ња за на -
вод ња ва ње ба се на Ду е ро опи са ли су по чет ком
сед ми це свој ре волт због од лу ке Ма дри да да
ис по шту је од ред бе кон вен ци је Ал бу фе и ра две
ибе риј ске др жа ве (пот пи са не 1998. го ди не) и
пу сти пре ко гра ни це ве ли ку ко ли чи ну во де пре
кра ја хи дро ло шке го ди не, ко ји ина че па да 30.
сеп тем бра. Ка ко би се фар ме ри из три шпан -
ске по гра нич не обла сти „бо ри ли“ про тив те од -
лу ке Ма дри да, оста је не из ве сно. У сва ком слу -
ча ју, зва нич ни Ли са бон хи тро je про шле сре де
де ман то вао „рат због во де“ из ме ђу Шпа ни је и
Пор ту га ли је.

„Не ма ра та због во де из ме ђу на ше две зе -
мље. Шпа ни ја je озбиљ на др жа ва и по што ва ће
кон вен ци је ко је je пот пи са ла“, из ја вио je Ду ар -
те Кор де и ро, пор ту гал ски ми ни стар за за шти ту
сре ди не.

Ко ли ко у пе так, зва нич ни Ма дрид и Ли са бон
из да ли су за јед нич ко са оп ште ње, у ко ме на во -
де да ће у на ред ном пе ри о ду „здру же но ра ди -
ти на ме наџ мен ту во да пре ко гра нич них ре ка“.

Ма дрид ски днев ник „Мун до“ оце њу је да пра -
ви ис пит хи дро са рад ње Шпа ни је и Пор ту га ли је
сле ди у ок то бру, ка да вла да пре ми је ра Сан че -
за на ме ра ва да за 40 од сто сма њи од лив ре ке
Те жо (ко јом се во до снаб де ва пор ту гал ска пре -
сто ни ца Ли са бон) пре ко гра ни це, и то у вре ме
ка да се Евро па ле тос су о чи ла с нај ве ћом су -
шом у зад њих 500 го ди на. С те ку ћим све ћу -
дљи ви јим кли мат ским про ме на ма и све на пе -
ти јим ме ђу на род ним од но си ма, хи дро стрес
уве ли ко по ста је по тен ци јал ни оки дач но вих ре -
ги о нал них и гло бал них кри за.

„Свет не ће би ти до сто јан ствен, здрав и бе -
ри ће тан уко ли ко се хит но не су о чи мо с про бле -
мом очу ва ња и снаб де ва ња свих, во дом“, по -
ру чио je 2015. Бан Ки Мун, он да шњи ге не рал -
ни се кре тар УН.

Ко ли ко по чет ком ве ка свет ска ор га ни за -
ци ја про це ни ла je да ће се чо ве чан ство
већ 2025. су о чи ти с озбиљ ном не ста ши -
цом пи ја ће во де. Свест о то ме да се не што
хит но мо ра пред у зе ти са зре ва спо ро. Та -
ко, пр ви пут од 1977. го ди не, УН иду ћег
мар та ор га ни зу је Кон фе рен ци ју о во ди.

„Да нас 40 од сто љу ди на све ту по го ђе но
je не ста ши цом во де; 80 од сто от пад них во -
да се ис пу шта не пре чи шће но у жи вот ну
сре ди ну, a ви ше од 90 од сто ка та стро фа je
по ве за но с во дом“, ис та као je 2018. го ди не
Ан то нио Гу те рес, ге не рал ни се кре тар УН,
у на ја ви кон фе рен ци је о во ди 23-24. мар -
та 2023. у Њу јор ку (ко до ма ћи ни Су Та џи -
ки стан и Хо лан ди ја).

Ко ли ко има од акут не гло бал не не ста -
ши це во де до рат них су ко ба? Оне спо ко ја -
ва ју ће про це не о бли ском су сти ца њу же ђи
и ca њом по ве за ном гла ђу и кли мат ских
про ме на с на сил ним окр ша ји ма и при нуд -
ним ми гра ци ја ма, број не су од по чет ка 21.
ве ка.

„Мно ги ра то ви у 20. ве ку во ђе ни су због
наф те, али ра то ви 21. ве ка би ће због во -
де, осим ако не про ме ни мо на чин на ко ји
упра вља мо њом“, зло коб но je прог но зи рао
Исма ил Се ла гер дин, не ка да шњи пред сед -
ник Свет ске бан ке (1999-2000) и осни вач
Алек сан дриј ске би бли о те ке. To да хи дро -
стрес мо же би ти по ве зан ca акут ном вој -
но по ли тич ком не ста бил но шћу др жа ва ши -
ром све та већ де це ни ју je те ма Кан це ла -
ри ја ди рек то ра на ци о нал не оба ве штај не
слу жбе аме рич ке вла де (ОД НИ). Te 2012.
го ди не ОД НИ je, на ин си сти ра ње Хи ла ри
Клин тон, он да шњег ше фа ди пло ма ти је
САД, у кру го ви ма аме рич ких оба ве штај них
аген ци ја са чи ни ла про це ну гло бал не хи -
дро бе збед но сти. Пре ма тој про це ни, гло -
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ДРУГИ ПИШУ

ОР ДЕН 
И ДР ЖА ВЉАН СТВО

По но сно но си те Ор ден злат -
не ме да ље Ср би је ко ји вам је
уру чен 2014.

- Ве ли ка ми је част што ме је
ва ша зе мља од ли ко ва ла. Због
ко вид-ре жи ма у мо јој у зе мљи
ни сам пу то вао ско ро три го ди не
и жи вот ко ји ви дим у Ср би ји ме је
охра брио и об ра до вао. Код нас
су љу ди де пре сив ни, мно го фир -
ми је већ бан кро ти ра ло, фру -
стра ци је су огром не, а код вас
ви дим жи вот.

За што не уз ме те др жа вљан -
ство Ср би је и до ђе те ов де?

- Не бих се мно го пре ми шљао
ако по сто ји мо гућ ност да зва нич -
но по ста нем Ср бин.

Следе ли ратови због несташице воде

ГЛОБАЛНИ ХИДРОСТРЕС
РАСПИРУЈЕ СУКОБ

Многи ратови у 20. веку вођени су због нафте, али ратови 21. века
биће због воде, осим ако не променимо начин нас који управљамо
њом, прогнозирао је Исмаил Селагердин, некадашњи председник

Светске банке



бал ни во до и за зо ви „до при не ће не ста -
бил но сти др жа ва ва жних за ин те ре се
на ци о нал не без бед но сти САД“. Де -
ста би ли за ци ја иза зва на мањ ком све -
же во де - пре ма про це ни ОД НИ - мо -
гла би до ве сти до уру ша ва ња др жа ва,
не га тив них по сле ди ца no про из вод њу
хра не и ри зи ка да те ро ри сти поч ну да
ко ри сте во ду као оруж је. Пр ви гло бал -
ни хи дро скен ОД НИ са др жи и је дан
„зло коб ни“ де таљ. На и ме, прог но зу да
je ри зик од ме ђу др жав них ра то ва због
во де ни зак, „ба рем до 2022. го ди не“.
Не чу ди сто га што у зад њих 10 го ди на
број ни вој ни и дру ги ис тра жи вач ки
цен три (на ро чи то у САД, Евро пи и Ру -
си ји) вр ло де таљ но про у ча ва ју ра зно -
вр сне ге о по ли тич ке по сле ди це све
акут ни јег гло бал ног хи дро стре са. „Ако
од се дам ми ли јар ди љу ди, из ме ђу че -
ти ри и пет ми ли јар ди жи ви у си ту а ци -
ји да не ма во ду за хра ну, про из вод њу
стру је, по тро шњу, он да се на то мо ра
обра ти ти па жња“, упо зо ра ва др Уп ма -
ну Лал,_ди рек тор Ко лум биј ског цен -
тра за во ду. У ме ђу вре ме ну, 3дру же ни
ис тра жи вач ки цен тар Европ ске ко ми -
си је на во ди да je пет гло бал них „жар -
них та ча ка“ хи дро по ли тич ких иза зо ва
кон цен три са но у сли во ви ма: Ни ла,
Ганг Бра ма пу тра, Ин да, Ти гар-Еуфрат
и ре ке Ко ло ра до. Ових да на Ин сти тут
за свет ске: ре сур се из Ва шинг то на об -
ја вио je сво ју ли сту др жа ва с „из у зет -
но ви со ким ба зич ним хи дро стре сом“
(на ска ли од пет ка те го ри ја). Ha том
спи ску су: Ка тар, Изра ел, Ли бан,
Иран, Јор дан, Ли би ја, Ку вајт, Са у диј -
ска Ара би ја, Ери тре ја, Ује ди ње ни
Арап ски Еми ра ти, Сан Ма ри но, Ба -
хре ин, Ин ди ја, Па ки стан, Турк ме ни -
стан, Оман и Бо цу а на. Ha дру гој стра -
ни, екс перт ска гру па „Ла ТУК“ из Мо -
скве, усред сре ђе на ина че на зби ва ња
у цен трал ној Ази ји, на во ди да je „по -
сте пе но сма ње ње во до снаб де ва ња
бре ме ни то огром ним кон фликт ним
по тен ци ја лом, ка ко у од но си ма ме ђу
др жа ва ма у ре ги о ну, та ко no дру штве -
ну ста бил ност уну тар др жа ва“.

Са ове стра не Ура ла, „Парт нер ство
за во ду, мир и без бед ност“, ко а ли ци ја
шест аме рич ких и за пад но е вроп ских
не вла ди них ор га ни за ци ја (ме ђу ко ји -
ма су Па ци фич ки ин сти тут и Ин сти тут
за свет ске ре сур се), ко ју фи нан си ра
хо ланд ска вла да, уред но пра ти пре ко
2.000 по тен ци јал них хи дро по ли тич ких
жа ри шта ди љем све та. У свом нај но -
ви јем гло бал ном бил те ну, об ја вље -
ном кра јем ав гу ста ове го ди не, ова ко -
а ли ци ја je - ко ри сте ћи цр ве но-на ран -
џа сту Мер ка тор про јек ци ју, из не ла
сво ју про це ну, где би до сеп тем бра
2023. го ди не мо гло до ћи до „на сил них
кон фли ка та“ због во де са 10 и ви ше
мр твих: од Ке ни је, Ети о пи је и Со ма -
ли је, до Ира ка, Ира на, Ав га ни ста на,
Ин ди је и Па ки ста на.

Ко ли ке су шан се чо ве чан ства да из -
бег не број не мрач не прог но зе „рат не“
хи дро бу дућ но сти - за го нет ка je.

Та ња Ву јић
Из вор: По ли ти ка

П
рипaдници 25. кла се ВА КоВ одр -
жа ли су 26. ок то бра у Вој ној ака -
де ми ји све ча ност по во дом 50-го -

ди шњи це од за вр шет ка школовaња
(1972-2022). На све ча но сти је при су -
ство ва ло 112 офи ци ра ове кла се, а
сла вље су уве ли ча ли ко ман ди ри во -
до ва по руч ник Ду шан Зо рић, ина че ге -
не рал-пот пу ков ник у пен зи ји, ка пе тан
Ву ка шин Ћа ла сан, ге не рал-ма јор у
пен зи ји, по руч ник Дра го мир Лу чић, пу -
ков ник у пен зи ји и по руч ник Че до Ста -
нић, пу ков ник у пен зи ји.  При су ство ва -
ли су ге не рал-пот пу ков ник проф. др
Го ран Ра до ва но вић, рек тор Уни вер зи -
те та од бра не и пу ков ник проф. др Ср -
ђан Блaгојевић, на чел ник  Вој не ака -
де ми је.

Пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо -
ра све ча ног ску па Ми о драг Па нић, ге -
не рал-пот пу ков ник у пен зи ји, одр жао
је по здрав ни го вор. Ми ну том ћут ања
ода та је по част пре ми ну лим ста ре ши -
на ма ВА КоВ и школ ских цен та ра, на -
став ни ци ма, про фе со ри ма и при пад -
ни ци ма кла се.

При пад ни ци 25. кла се ВА КоВ ЈНА,
517 пи то ма ца,  от по че ли су шко ло ва -
ње 1. ок то бра 1968. го ди не, а за вр ши -
ли 30. ју ла 1972. го ди не, про из во ђе -
њем 390 пот по руч ни ка. Би ли су тре ћа
ге не ра ци ја офи ци ра Ју го сла ви је
(1945-1992) шко ло ва них по но вом На -
став ном пла ну и про гра му у че тво ро -
го ди шњем тра ја њу. У кла су су при -
мље ни ис кљу чи во сред њо школ ци из
гим на зи је, учи тељ ске и тех нич ких
шко ла.

Из кла се је по ни кло 18 ге не ра ла, се -
дам док то ра на у ка и се дам ма ги ста ра,
не ко ли ко про фе со ра, ин же ње ра,
адво ка та и по ли ти ко ло га. У 33 го ди не
ка ри је ре, ра да и пер ма нент ног шко ло -
ва ња, 148 офи ци ра је за вр ши ло Ко -
манд но-штаб ну шко лу так ти ке, 32 Ви -
со ку вој но по ли тич ку шко лу и 34 Рат ну
шко лу. Мно ги су за вр ши ли ви ше кур -
се ва и по ло жи ли ис пит за чин ма јо ра.
Оба вља ли су ду жно сти ко ман ди ра и
ко ман да на та свих ни воа, укљу чу ју ћи
ду жно сти на чел ни ка упра ва, ко ман да -
на та кор пу са, ко ман да на та ар ми је, ко -
ман да на та но во на ста лих вој ски, за ме -
ни ка и по моћ ни ка на чел ни ка Ге не рал -
шта ба и оста лих ви со ких вој них ду -
жно сти. Суд би ну сво је др жа ве СФРЈ,
до жи ве ла је на од го ва ра ју ћи на чин и
ЈНА, па су на кон рас фор ми ра ња ЈНА,
офи ци ри из 25. кла се би ли на слу жби
у свим вој ска ма ко је су на ста ле на
про сто ру бив ше Ју го сла ви је.

Ге не рал Па нић је го во рио о ре дов -
ној на ста ви, а освр нуо се и на и ва -
жни је на став не ак тив но сти из за јед -
нич ког шко ло ва ња: ло го ро ва ња, ве -
сла ње, ски ја ње, во зач ки ис пит; ва жни -
је ван на став не ак тив но сти: Слет по во -
дом Да на мла до сти, Па ра да по во дом
Да на по бе де, спорт ске ак тив но сти и
так ми че ња, кул тур но-за бав не ак тив -

но сти. Пот се тио је да је ово пе ти су -
срет при пад ни ка кла се и по же лео да
се по но во са ста ну за пет го ди на.

Ге не рал-пот пу ков ник др Го ран Ра -
до ва но вић, рек тор Уни вер зи те та од -
бра не, упо знао је уче сни ке све ча ног
ску па о ме сту и уло зи Уни вер зи те та
од бра не и вој не ака де ми је у си сте му
вој ног школ ства и шко ло ва ња у Ре пу -
бли ци Ср би ји.

Ду шан Зо рић, ге не рал-пот пу ков ник
у пен зи ји, ко ман дир пи то мач ког во да
и про фе сор Вој не ака де ми је, у уло зи
ста ре ши не кла се, освр нуо се на школ -
ске да не и при ли ке из тог пе ри о да.

На све ча но сти је пре зен то ва на мо -
но гра фи ја 25. кла се, ко ја је у про це су
при пре ме за штам пу. Пу ков ник у пен -
зи ји др Ко ста Но ва ко вић, је дан од
уред ни ка мо но гра фи је, на вео је да
мо но гра фи ја, по ред Уво да и За кључ -
ка, има се дам по гла вља, ли те ра ту ру,
ре цен зи је и са др жај. У из ра ди је ко ри -
шће но 30 на сло ва, књи га и оста лих
из во ра. Ко ри ште ни су по да ци, фо то -
гра фи је и до ку мен ти из су сре та кла се
из ко јих је ство ре на је дин стве на ба за
по да та ка. Мо но гра фи ја об у хва та 33
го ди не ра да и шко ло ва ња при пад ни ка
25. кла се ВА КоВ и ка сни јег шко ло ва -
ња на кур се ви ма, дру гим шко ла ма, у
Ко манд но-штаб ној ака де ми ји, Рат ној
шко ли и на по сле ди плом ским сту ди ја -
ма, као и оба вља ње ду жно сти.

У пе том по гла вљу да те су би о гра -
фи је свих офи ци ра кла се, уз од го ва -
ра ју ћу фо то гра фи ју.  Те жи ште у мо но -
гра фи ји су би о гра фи је при пад ни ка
кла се. При ме њен је је дин ствен кри те -
риј. По ред фо то гра фи је по из бо ру
сва ког офи ци ра, да ти су основ ни по -
ка за те љи о да ту му и ме сту ро ђе ња,
за вр ше ној основ ној, сред њој шко ли и
сме ру у Вој ној ака де ми ји. На ве де ни су
и по да ци о ка сни јем шко ло ва њу у Ко -
манд но-штаб ној ака де ми ји, Ви со кој
вој но по ли тич кој шко ли и Рат ној шко ли
и по сле ди плом ским сту ди ја ма,  те по -
да ци о кур се ви ма, шко ло ва њу на ци -
вил ним фа кул те ти ма и ино стран ству.
На ве де не су ду жно сти ко је су по је дин -
ци оба вља ли и ме ста слу жбо ва ња,
од ли ко ва ња, а по из бо ру и по ро дич ни
по да ци, те вре ме пен зи о ни са ња и ме -
сто пре би ва ли шта.

На зна че но је да је 25. кла са ВА КоВ
јед на од број ни јих и успе шни јих кла -
са, у ду гој тра ди ци ји шко ло ва ња офи -
ци ра на овим про сто ри ма.

Усле ди ла је увек тра ди ци о нал на
про зив ка ста ре ши на, фо то гра фи са ње
на ста ди о ну Вој не ака де ми је, те све -
ча ни ру чак у ре сто ра ну До ма РВ и
ПВО у Зе му ну. 

Др Ко ста Но ва ко вић
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У
ки но-са ли ка сар не ,,Цар Ла зар” у
Кру шев цу одр жа на је вој на све ча -
ност по во дом 15. сеп тем бра – Да на

Цен тра за обу ку ло ги сти ке.
Све ча но сти су при су ство ва ли: пред -

сед ник Скуп шти не гра да Пре драг Ву ки -
ће вић, пред став ни ци Ра син ског управ -
ног окру га, пред став ни ци По ли циј ске
упра ве, ди рек то ри јав них пред у зе ћа и
уста но ва, пред став ни ци ра зних ор га ни -
за ци ја и удру же ња.

Го во ре ћи о по стиг ну тим ре зул та ти ма,
Ко ман дант Цен тра за обу ку ло ги сти ке
пу ков ник Са ша Пет ко вић је ис та као да је
у Цен тру, у окви ру ре а ли за ци је основ ног
за дат ка – обу ке ка дра тех нич ке, са о бра -
ћај не, ин тен дант ске и са ни тет ске слу -
жбе, у про те клих го ди ну да на кроз 89
кур се ва и дру гих об ли ка об у ча ва ња об у -
че но 2231 ли це – офи ци ри, под о фи ци -
ри, ци вил на ли ца, про фе си о нал ни вој -
ни ци, ка де ти Вој не ака де ми је и Ме ди -
цин ског фа кул те та Вој но ме ди цин ске
ака де ми је, вој ни ци на до бро вољ ном

слу же њу вој ног ро ка, ли ца из ре зер вног
са ста ва, као и 288 ли ца ван Ми ни стар -
ства од бра не и Вој ске Ср би је. Ти ме је
дат зна ча јан до при нос у по ди за њу функ -
ци о нал них и опе ра тив них спо соб но сти
ко ман ди и је ди ни ца Вој ске Ср би је и ор -
га ни за ци о них це ли на Ми ни стар ства од -
бра не.

Пу ков ник Пет ко вић је по себ но ис та као
по моћ ко ју су Град Кру ше вац, уста но ве
кул ту ре и спор та, јав на и при ват на пред -
у зе ћа и ор га ни за ци је пру жи ли при ли ком
ре а ли за ци је по је ди них ак тив но сти Цен -
тра, а та ко ђе је ис та као и уче шће при -
пад ни ка Цен тра у ре а ли за ци ји за да та ка
из 3. ми си је Вој ске Ср би је ко ји се од но се
на пру жа ње по мо ћи ци вил ним вла сти ма
у слу ча ју при род них не по го да, тех нич ко-
тех но ло шких и дру гих не сре ћа.

При пад ни ци ма Цен тра за обу ку ло ги -
сти ке ко ји су у прет ход ном пе ри о ду по -
ка за ли нај бо ље ре зул та те у ра ду, до де -
ље не су сти му ла тив не ме ре.

Mр А. Си мо нов ски 

Батајница

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ОСЛОБОЂЕЊА 

С
е 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
све при сут не, за хва лио је што су до шли да ис -

ка жу ду жно по што ва ње осло бо ди о ци ма Ба тај ни це,
a за тим по звао све при сут не да ми ну том ћу та ња
ода ју по шту. На кон то га je го во рио о на чи ну осло бо -
ђе ња Ба тај ни це, ко је je усле ди ло по сле осло бо ђе -
ња Бе о гра да и Зе му на. Ба тај ни ца je осло бо ђе на
23.10.1944. го ди не, a све ча ност je би ла 24.10.
2022.го ди не у цен тру на се ља.

Ha Спо ме ник бор ци ма у цен тру Ба тај ни це вен це
су по ло жи ле де ле га ци је ГО Зе мун, МЗ Ба тај ни ца,
МО СУБ НОР Ба тај ни це, Пе тро ва ра ди на, Мла де нов -
ца и Ја ко ва, пред став ни ци 5. лич ке ди ви зи је, у чи -
јем je са ста ву био Жељ ко Бур саћ члан вој них пен зи -
о не ра и МО УВП Ба тај ни ца. У де ле га ци ји МО УВП
Ба тај ни ца ко ја je по ло жи ла ве нац би ли су пред сед -
ник Ре фик Спа хић и чла но ви Гор да на Бо жић и Ми -
ле ва Ар сић. 

И ово га пу та као и ра ни је бор ци, са бор ци по том -
ци, по што ва о ци и вој ни пен зи о не ри из Ба тај ни це по -
ру чи ли су на не мо гу, не сме ју и не ма ју пра во да за -
бо ра ве сво је прет ке осло бо ди о це Ба тај ни це јер су
то они сво јим де ли ма и по на ша њем за слу жи ли

.                                                                        P. C.

У
ре сто ра ну До ма ва зду хо -
плов ства у Зе му ну 28. ок -
то бра ор га ни зо ва на је

про сла ва 50 го ди на за вр шет -
ка шко ло ва ња 22. кла се Вој -
не ва зду хо плов не ака де ми је
(ВВА) у За дру. Оку пље ној се -
дам на е сто ри ци кла си ћа об-
ра тио се пу ков ник у пен зи ји –
опит ни пи лот Мар јан Је лен.
При сут не је под се тио на ток
шко ло ва ња али и про фе си о -
нал не вој не пи лот ске ка ри је -
ре ге не ра ци је. При пад ни ци
22. кла се шко ло ва ње су за -
по че ли у Ва зду хо плов ној вој -
ној гим на зи ји ,,Мар шал Ти то“
у Мо ста ру, њих 166, 1965. го -
ди не и пр ва су ге не ра ци ја ко -
ја је за вр ши ла че тво ро го ди -
шње шко ло ва ње. Њих 125 је
ма ту ри ра ло, али на кон се -
лек тив ног ле те ња и ри го ро -
зних ле кар ских пре гле да, са -
мо је 91 огла ше но спо соб ним
за на ста вак шко ло ва ња у
ВВА.

На пре ле пој про мо ци ји у За дру 31. ав гу ста
1972. го ди не 71 пи то мац про из ве ден је у чин
пот по руч ни ка пи ло та РВ и ПВО, на кон за вр -
шет ка ле тач ке обу ке на ави о ни ма ,,Га леб-2“.

На кон од мо ра 30 пи ло та на ста вља шко ло -
ва ње у Ака де ми ји за на став ни ке ле те ња, а
41 се рас по ре ђу је у бор бе не је ди ни це. Од тог
мо мен та по чи ње про фе си о нал на ка ри је ра,
пу на ра до сти и ен ту зи ја зма, али и свих опа -
сно сти и ри зи ка ко ја та про фе си ја са со бом
но си.

При пад ни ци 22. кла се да ли су ве лик до -
при нос РВ и ПВО, вр ше ћи ве о ма од го вор не
ко манд не и про фе си о нал не ду жно сти то ком
ка ри је ре.

Већ 1973. го ди не и на ред них 27 пи ло та из -
вр ши ло је пре о бу ку на ави о ни ма МиГ-21, а

по чет ком 80-тих ве ћи број и на ави о ни ма ,,Га -
леб 4“ и ,,Орао“.

Пи ло ти 22. кла се по ка за ли су ви сок про -
фе си о на ли зам кроз из вр ша ва ње за да та ка
те о рет ске и прак тич не обу ке мла дих пи ло та
у ВВА и је ди ни ца ма, ис пи ти ва ли су но ве ави -
о не и хе ли коп те ре у Ва зду хо плов ном опит -
ном цен тру и фа бри ци ави о на. Уче ство ва ли
су при ка зи ва њу ави о на на че ти ри ме ђу на -
род не ва зду хо плов не из ло жбе у Па ри зу и
Лон до ну, ле те ли као пи ло ти чу ве не акро-гру -
пе ,,Ле те ће зве зде“, вр ши ли ле то ве за га ше -
ње по жа ра на ави о ни ма ,,Ка на дер“ и спа ша -
ва ли жи во те и имо ви ну љу ди, вр ше ћи пре во -
же ња на тран спорт ним ави о ни ма и хе ли коп -
те ри ма или ко ман ду ју ћи ле тач ким је ди ни ца -
ма и вр ше ћи зна чај не ду жно сти у је ди ни ца -
ма опе ра тив ног и стра те гиј ског ни воа.

Та ге не ра ци ја да ла је РВ и ПВО пет ко ман -

ди ра ави ја циј ских оде ље ња, де вет ко ман ди -
ра ави ја циј ских еска дри ла, че ти ри на чел ни ка
шта ба ави ја циј ских пу ко ва-бри га да, три ко -
ман дан та је ди ни ца ран га пук-бри га да, де вет
офи ци ра на ви со ким ду жно сти ма у је ди ни ца -
ма до стра те гиј ског ни воа и два ге не рал – ма -
јо ра. Ге не рал-ма јор Жи во мир Нин ко вић био
је ко ман дант РВ и ПВО Ре пу бли ке Срп ске.

По сле 50 го ди на ста ње и ста тус ге не ра ци -
је из гле да ова ко: до кра ја 80-тих го ди на РВ је
на пу сти ло се дам пи ло та и оти шло у ци вил не
авио ком па ни је; раз би ја њем СФРЈ и от це -
пље њем ре пу бли ка из РВ и ПВО оти шло је
18 кла си ћа; из вр ша ва ју ћи ле тач ке за дат ке
по ги ну ло је осам пи ло та; у ин ва лид ску пен -
зи ју оти шла су че ти ри пи ло та; због здрав -
стве ног ста ња на не ле тач ке ду жно сти пре ме -
ште на су три пи ло та; пре ми ну ло је 24 пи ло -
та.                                                       Р. Ду мић

Пет деценија од завршетка школова-
ња 22. класе ВВА у Задру

ГЕНЕРАЦИЈА ВРСНИХ 
ПИЛОТА

У Крушевцу обележен Дан Центра 
за обуку логистике

ЗНАЧАЈНИ РЕЗУЛТАТИ



П
о ла га њем ве на ца и цве ћа
на Спо ме ник бра ни о ци ма
отаџ би не од 1998. до 1999.

го ди не у ка сар ни Ра си на у Па ру -
нов цу у Кру шев цу, обе ле жен је
Дан 125. мо то ри зо ва не бри га де.

Хе рој ска 125. мтбр осно ва на је
23. сеп тем бра 1981. го ди не у Ко -
сов ској Ми тро ви ци. На спо ме ник
па лим бор ци ма вен це су по ло жи -
ли: де ле га ци ја Ко ман де гар ни зо -
на, пред сед ник Скуп шти не гра да
Кру шев ца Пре драг Ву ки ће вић,
де ле га ци ја ве те ра на, де ле га ци ја
Удру же ња вој них пен зи о не ра
Кру ше вац, де ле га ци ја СУБ НОР-
а, Ор га ни за ци ја РВС и чла но ви
по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца. То -
ком агре си је НА ТО-а 1999. го ди -
не на СРЈ, из ове је ди ни це је по -
ги ну ло 92 при пад ни ка, ра ње но
359 и не ста ло шест при пад ни ка
бри га де. За за слу ге у рат ним деј -
стви ма, од ли ко ва но је 112 при -
пад ни ка бри га де, а за ис по ље ну

хра брост, па три о ти зам и оства -
ре не успе хе у бор би, 125. мтбр је
16. ју на 1999. го ди не од ли ко ва на
Ор де ном на род ног хе ро ја.

Ра чу на ју ћи и пе ри од пре ра та
у окр ша ји ма на шип тар ским те -
ро ри стич ким гру па ма, уку пан
број жр та ва до сти гао је број од
108 вој ни ка и ста ре ши на ове је -
ди ни це. Ина че, 125. мо то ри зо ва -

на бри га да је по зна та нај ви ше по
уче шћу у бор ба ма у ре јо ну ка ра -
у ле Ко ша ре. По за вр шет ку ра та,
је ди ни ца је дис ло ци ра на у Кру -
ше вац, а не ко ли ко го ди на ка сни -
је и рас фор ми ра на.

По ред ге не ра ла у пен зи ји Дра -
га на Жи ва но ви ћа, на ску пу крај
спо ме ни ка у бив шој ка сар ни Ра -
си на у Па ру нов цу, те ле фон ским

пу тем се обра тио ге не рал Вла -
ди мир Ла за ре вић, а по здра ви те -
ле грам хе ро ји ма са Ко ша ра, из
фин ског за тво ра упу тио је и рат -
ни ко ман дант Дру ге ар ми је Не -
бој ша Пав ко вић.

У окви ру про гра ма обе ле жа ва -
ња Да на 125. мо то ри зо ва не бри -
га де ор га ни зо ван је и при го дан
кул тур но-умет нич ки про грам, а
скуп је на ста вљен у про сто ри ја -
ма Спо мен-со бе у ка сар ни „Цар
Ла зар“, где се чу ва ју успо ме не на
125. мо то ри зо ва ну бри га ду и
дру ге рат не је ди ни це. 

Mр А. Си мо нов ски 

Д
е ле га ци ја УВП Кру ше вац, са чла ном
Град ског од бо ра на че лу (пот пи сни ком
ових ре до ва), 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 Дра ган Љу бић;
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. 

На кон по здра ва за ста ви Ср би је и др жав не
хим не Ре пу бли ке Ср би је, за по че ла је све ча -
ност пред стро јем при пад ни ка АБ ХО слу жбе.

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 пу ков ник Си бин Дин чић, ко -
ји је из ме ђу оста лог ре као: 

„ Два дест и осмог сеп тем бра 1932. го ди не
у Кру шев цу, у вој но-тех нич ком за во ду „Оби -
ли ће во“, фор ми ра на је пр ва је ди ни ца про тив -
хе миј ске за шти те, ко ја је уте ме љи ла прав це
раз во ја и по сто ја ња АБХ слу жбе. Да нас, на
овај дан, обе ле жа ва мо 90 го ди на од по стан -
ка, до 2008. го ди не – ро да, а АБХ слу жбе Вој -
ске Ср би о је. АБХ слу жба је слу жба оп ште на -
ме не за све ви до ве, ро до ве и слу жбе ВС-е, а
осно ву чи не Цен тар АБ ХО пот чи њен Ко ман -
ди Ко ман де за обу ку и 246. б АБ ХО пот чи њен
Ко ман ди Коп не не вој ске.

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, во де -
ћи цен тар у ре ги о ну за об у ча ва ње ка дро ва
АБ ХО слу жбе. Као та кав у мо гућ но сти је да

ре а ли зу је за дат ке за на ци о нал -
не по тре бе, по тре бе 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 ос-
но 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 АБХ
слу жбе.

246. б 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.

С об зи ром да се ра ди о ју би ларс ној го ди -
шњни ци – 90 го ди на по сто ја ња и ра да слу -
жбе АБ ХО Вој ске Ср би је, у ве чер њим са ти ма
у Кру ше вач ком по зо ри шту, пред ве ли ким
бро јем го сти ју, одр жа на је Све ча на ака де ми -
ја на ко јој је при ка зан при го дан до ку мен тар -
ни филм о ра ду и по сто ја њу слу жбе АБ ХО.

Овом при ли ком, по на ре ђе њу 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, уру че не су Злат не пла ке те
Цен тру АБ ХО и 246. ба та љо ну АБ ХО.

Злат не пла ке те уру чио је за ме ник НШ ге -
не рал-пот пу ков ник Пе тар Цвет ко вић.

При го дан умет нич ки про грам из ве ли су
чла но ви вој ног ор ке стра ,,Ста ни слав Би нич -
ки” и глум ци Кру ше вач ког по зо ри шта, а у фо -
а јеу је при ре ђе на фо то из ло жба о ра ду ове
слу жбе.          Мр Алек сан дар Си мо нов ски  

Обележен Дан херојске 125. мтбр

ХЕРОЈИ НИКАДА НЕ УМИРУ

У Крушевцу обележен Дан АБХО службе

ВИДАН НАПРЕДАК
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Дан УВПС на Звездари

ПРИЗНАЊА 
ЗАСЛУЖНИМА

Д
ан Удру же ња вој них пен зи о не ра
Ср би је је на при го дан а све чан на -
чин обе ле жен је 13.ок то бра у про -

сто ри ја ма Оп штин ског од бо ра УВПС
Зве зда ра и Гроц ка. То је би ла при ли ка
да се украт ко су ми ра ју ре зул та ти УВПС
Зве зда ра и Гроц ка у про те клом пе ри о -
ду. И као што ре че пред сед ник Ми ло ван
Ла лић, ни је би ло ла ко ра ди ти уз ко ро ну
и дру ге не да ће, али удру же ње је функ -
ци о ни са ло и успе шно ра ди ло, та ко да
ни је дан за да так ни је остао не из вр шен.

Том при ли ком су уру че не на гра де и
по хва ле по је ди ним чла но ви ма, до де -
ље не од стра не пред сед ни ка УВПС.
Књи гом је на гра ђен Ми ло рад Бо дро жић,
а по хва ле су уру че не чла ни ца ма УВПС
Зве зда ра, Мил ки Шо ла ја и Љу би ци Ву -
чи нић.

И УВПС Зве зда ра је на гра ди ло по је ди -
не сво је чла но ве, па су књи ге уру че не
Љу би ша Јо ци ћу и Ми хај лу Ка ра но ви ћу.    

М. М.
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СА СВИХ СТРАНА

Н
а 3. сед ни ци Град ског од бо -
ра УВПС Кра ље во одр жа ној
13. сеп тем бра  из не та је

иде ја да се орга ни зу је не ка рад -
на ак ци ја ве за на за уре ђе ње жи -
вот не сре ди не. Пред лог је на и -
шао на одо бра ва ње при сут них. 

Пред сед ник Град ског од бо ра
Ра до је То ма ше вић од мах је оба -
вио те ле фон ске раз го во ре, а на -
кон то га и са стан ке са ди рек то -
ром Град ске чи сто ће Кра ље во

Но ви цом Ли ша ни ном и на чел ни -
ком Оде ље ња за по сло ве ци вил -
не за шти те гра да Кра ље ва
Здрав ком Мак си мо ви ћем. Они
су при хва ти ли иде ју уз пред лог
да то бу де сре ђи ва ње пр о сто ра
око спо ме ни ка по све ће ног „Фа -
бри ци ави о на, ње ним рад ни ци -
ма и пи ло ти ма ко ји ви ше ни су
ме ђу на ма“ ка ко то на по сто љу
спо ме ни ка и пи ше. Спо ме ник је
по диг нут 1998. го ди не у знак се -
ћа ња на Др жав ну фа бри ку ави о -
на (ДФА) и ње не стре ља не и из -
ги ну ле рад ни ке, као и под се ћа ње
на ва зду хо плов ну тра ди ци ју гра -
да Кра ље ва. Фа бри ка ави о на је
би ла у не по сред ној бли зи ни као
и вој ни аеро дром, на ком су слу -
жбо ва ли и не ки од чла но ва
УВПС. Од све га је на том пр о сто -
ру остао са мо спорт ски аеро -
дром на ко ји су Кра љев ча ни и са -
да ве о ма по но сни. Спо ме ник је
ина че ре пли ка ави о на Г-2 Га леб
по ста вље на на че ти ри зи да на
сту ба, иако се у не ким сред стви -
ма ин фор ми са ња мо же на и ћи и
на по да так да се ра ди о ави о ну
Ј-21 Ја стреб.

Као тер мин за из во ђе ње ра до -
ва је од ре ђен 13.ок то бар. Град -
ски од бор УВПС је пред у зео све
по треб не ме ре да се чла но ви на
аде ква тан на чин оба ве сте о вре -

ме ну из во ђе ња ак ци је. С об зи -
ром на то да на дру гој стра ни До -
си те је ве ули це жи ви ве ћи бр ој
чла но ва и ко ри сни ка вој них пен -
зи ја оче ки ван је и до бар од зив.

И пре за ка за ног вре ме на код
спо ме ни ка се оку пи ло до ста уче -
сни ка. За те као их је при лич но за -
пу штен пр о стор, об ра стао у тра -
ву и ко ров са до ста сме ћа ко га су
оста вља ли не мар ни су гра ђа ни
на кон бо рав ка на том пр о сто ру. 

Ја сна Љу би са вље вић по сло -
во ђа у пр о из вод њи биљ ног ма те -
ри ја ла Јав ног ко му нал ног пред у -
зе ћа „Чи сто ћа“ је са сво јим рад -
ни ци ма већ би ла у ак ци ји. За по -
че то је фре зи ра ње зе мљи шта, а
три мла де да ме су че ка ле да за -
поч ну сад њу цве ћа ко је је за ту
при ли ку из дво је но.  

При сти гли чла но ви УВПС су
од мах при сту пи ли ра до ви ма без
че ка ња да при стиг не по треб на
опре ма и ала ти за рад.

Не ду го за тим до пре мље но је
све што је и до го во ре но. На чел -
ник Оде ље ња за по сло ве ци вил -
не за шти те Здрав ко Мак си мо вић
је ус пео да обез бе ди ло па те, гра -
бу ље, три мер за ко ше ње тра ве,
две пре ле пе клу пе и три кор пе за
сме ће, као и за штит не ру ка ви це,
чи зме, ма ји це и кач ке те за из во -
ђа че ра до ва. Он је за те ле ви зи ју
Кра ље во, ко ја је пр о пра ти ла ову
ак тив ност, ис та као: „До бро твор -
на фон да ци ја „Чо ве ко љу бље“ са
сво јим парт не ри ма је пру жи ла
по др шку у сми слу до на тор ства
сред ста ва да се ова ак ци ја да нас
ов де спро ве де ова ко.“

Из во ђе ње ак ци је је те кло по
пла ну, уче сни ци су би ли вр ло
рас по ло же ни и ве се ли јер су ова -
ко не што одав но при жељ ки ва ли.
У скла ду са пр о сто ром и рас по -
ло жи вим ала том, ан га жо ва но је
два де се так љу ди а оста ли су се
укљу чи ва ли по вре ме но. Пр о ла -
зни ци су зна ти жељ но по сма тра -
ли ра до ве а ме ђу из во ђа чи ма су
пре по зна ва ли свје ком ши је, при -
ја те ље или не ка да прет по ста -
вље не у њи хо вим рат ним је ди ни -
ца ма. Нај че шћи ко мен та ри су би -
ли да вој ска и тре ба да бу де за
при мер, без об зи ра на го ди не,
Нај ви ше ан га жо ва них је ста ро -
сти пре ко 60 го ди на али то ни ка -
ко ни је би ла пре пре ка да се ак -
ци ја успе шно за вр ши и пр о стор
око спо ме ни ка очи сти, сре ди и
по но во учи ни при ма мљи вим за
до ла зак и ужи ва ње љу ди свих
уз ра ста а по го то во де це.

Пр о стор је сре ђен и очи шћен,
ру же су око па не и оре за не, но во
цве ће по са ђе но, осу ше на ста бла
по ва ђе на а но ве сад ни це за са ђе -
не. Оста је да се ура де по сто ља
да би се на њих при чвр сти ле клу -
пе и кан те за сме ће.

Сви чла но ви ко ји су се ода зва -
ли по зи ву за слу жу ју са мо по хва -
ле али по себ но тре ба ис та ћи Де -
спо та Јо ки ћа ко ји жи ви у Вр њач -
кој Ба њи, а ни је имао ни ка кве ди -
ле ме да ли тре ба да до ђе без об -
зи ра на тр о шко ве пре во за.

До на то ри ни су тра жи ли по вра -
ћај ала та та ко да ће он по слу жи -
ти и у не ким на ред ним ак ци ја ма.

Јо ван Си мић

Акција уређења животне средине

КАД ПЕНЗИОНЕРИ 
ЗАСУЧУ РУКАВЕ

Сећање на стрељане
Kраљевчане 1941.године

ПАРАСТОС НЕВИНО
ПОБИЈЕНИМ  

З
а све кра љев ча не је ок то бар ме сец по се -
бан јер се ево ци ра ју успо ме не  на кр ва ви
ок то бар 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 2255 (ко нач на ци фра још увек ни је
утвр ђе на пот кре пље на име ни ма стра да лих)
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 би ло ка кав ору -
жа ни от пор оку па то ру. 

Фор мал ни по вод за ове зло чи не су би ле
за јед нич ке ору жа не ак ци је пар ти зан ских и
од ре да ЈВуО ко ји су на па да ли оку па тор ске
је ди ни це а Кра ље во и ра 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, по нај ви ше из Кра ље ву брат -
ског гра да Ма ри бо ра 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 Кра ље ва са на ме -
ром да се са чу ва свест о зло де ли ма и
опа сно сти ма фа ши зма. Ак тив но сти
су на ста вље не у Спо нен-пар ку у Гр -
ди ци, где је и гро бље стре ља них.
Сре ђи ва ње спо мен пар ка је за по че -
то, ка ко би се от кло ни ле сли ке за пу -
ште но сти и не ма ра о ко ји ма су сред -
ства јав ног ин фор ми са ња у зад ње
вре ме го во ри ла и пи са ла.

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 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 пред во ђе -
на пред сед ни ком Ра до јем То ма ше ви ћем. 

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

Оку пље ним се крат ко обра тио гра до на чел -
ник гра да Кра ље ва Пре драг Тер зић. 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 овог ту жног ску па у ан фи те а тру

Гро бља стре ља них из ве ден је по ет ски ко лаж
„Ан ђео са Гр дич кке ко се“ ко јег су пред оку -
пље ним из ве ли  глум ци Кра ље вач ког по зо -
ри шта. 

За раз ли ку од прет ход не две го ди не, ка да
због ко ро не, ни је би ло мо гућ но сти за ве ћа
оку пља ња па ра сто су је ове го ди не, по ред
ста ри јих Кра љев ча на, при су ство ва ло и не ко -
ли ко сто ти на школ ске омла ди не из кра ље -
вач ких основ них и сред њих шко ла. Ово је
сва ка ко мно го ва жно ра ди пре но ше ња се ћа -
ња и по што ва ња пре ма свим не ви ним жр тва -
ма на ге не ра ци је ко је тек са зре ва ју и ко је ће
на сле ди ти тра ди ци ју обе ле жа ва ња ова квих
зна чај них до га ђа ја и да ту ма. 

Јо ван Си мић



СА СВИХ СТРАНА

IN MEMORIAM

Илија Бранковић
(1945-2022)

СТРУЧЊАК 
СВЕТСКОГ НИВОА

Р
о ђен је 26. ју ла
1945. го ди не у се -
лу Об ра дов ци, оп -

шти на Ора хо ви ца, Ре -
пу бли ка Хр ват ска, од
оца Ду ша на и мај ке
Мил ке. Онај ко ји му је
дао име Или ја као да је
пред ви део да ће Или ја
по ста ти гро мов ник у
те о ри ји и ве шти ни ар -
ти ље ри је нај бо љи у
Ју го сла ви ји и ши ре.

За вр шио је основ ну,
учи тељ ску шко лу, Вој -

ну ака де ми ју Коп не не вој ске – смер ар ти ље ри ја
1968. го ди не, без све ча не про мо ци је у чин пот по -
руч ни ка јер je под хит но мораo да сту пи у труп не ре -
до ве, Ко манд но-штаб ну ака де ми ју Коп не не вој ске
и Шко лу на ци о нал не од бра не. Украт ко шко ло ван
чо век.

Ре дов но је уна пре ђи ван у чин по руч ни ка ван ред -
но, а ге не рал-пот пу ков ни ка 31. 12. 2000. го ди не.

Скло ност ка про све ти тељ ству во ди ла га је кроз
ду жно сти: ко ман дир во да, ко ман дир ба те ри је, на -
став ник у Ар ти ље риј ском школ ском цен тру (1974 –
1989), За дар; на чел ник Ка те дре у Ар ти ље риј ском
школ ском цен тру (1989–1992), За дар; на чел ник Ка -
те дре те о ри је и пра ви ла Ар ти ље риј ске упра ве Коп -
не не вој ске (1992–1994), на чел ник Упра ве ар ти ље -
ри је Ге не рал шта ба Вој ске Ју го сла ви је (1994–2000),
Бе о град; ру ко во ди лац Ко ми си је за при ме ну Вој но -
тех нич ког спо ра зу ма (2000), Бе о град; на чел ник
Упра ве за ме ђу на род ну са рад њу Са ве зног ми ни -
стар ства од бра не (2000–2001).

Али за јед но смо уче ство ва ли у од бра ни од агре -
си је НА ТО-а на СРЈ од 24. мар та 1999. до 26. ју на
1999. 

Од ли ко ван је Ме да љом за вој не за слу ге, Ор де -
ном за вој не за слу ге са сре бр ним ма че ви ма, Ор де -
ном на род не ар ми је са сре бр ном зве здом, Ор де ном
за вој не за слу ге са злат ним ма че ви ма, Ор де ном на -
род не ар ми је са ло во ро вим вен цем, Ор ден за хра -
брост, и Ор де ном Вој ске Ју го сла ви је пр вог сте пе на.

Аутор је пет струч них чла на ка у Вој ном гла сни ку,
че ти ри књи ге о зло чи ну ко ји се де сио на Ту злан ској
ка пи ји 25. ма ја 1995. го ди не у ко ји ма је не дво сми -
сле но и без остат ка до ка зао да гра на та из то па
130мм ни је узрок тра ге ди је, а гра на та је слу жи ла
као крун ски до каз да ге не рал ВРС Но вак Ђу кић бу -
де осу ђен на 20 го ди на ро би је. За јед но са дру гим
екс пер ти ма до ма ћим и стра ним Или ја Бран ко вић је
по ка зао да се са ве ли ком си гур но шћу мо же твр ди -
ти да је ге не рал ВРС не вин. 

Аутор је: Упут ства за рад ар ти ље риј ског из ви ђа -
ча у хе ли коп те ру СА–341 „ХЕ РА“, 1981. го ди не. Ко а -
у тор је Ме то ди ке пред ме та Упра вља ње и ру ко ва ње
ар ти ље риј ском ва тром, 1985. го ди не.

Као ру ко во ди лац ти ма пред во дио је вој ни пре мер
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је 1997. го ди не, а уче -
ство вао је и као члан ру ко во де ћег ти ма и у др жав -
ном пре ме ру СРЈ 1998. го ди не. 

Од 1993. го ди не до кра ја 1996. ру ко во дио је ти -
мом за из ра ду хар две ра и софт ве ра, (лич но раз ви -
јао софт вер),  за ар ти ље риј ски ба те риј ски ра чу нар
ко ји је 1996. го ди не усво јен у на о ру жа ње.

Или ја је по све му за слу жио бе смрт ност.
Бо гу сла ва а Или ји веч но хва ла. Пе тар Шкр бић

24Војни ветеран ОКТОБАР  2022.

Годину дана без Милорада Колашинца

ТРАЈЕ У ЉУДИМА

Т
еш ко је из го во ри ти и на пи са ти 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

уако 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, 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. 

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. 

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 сто ру 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. 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 уко 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. 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. 

Дружење бивших 
припадника 12. мбр 

(осјечке бригаде) 

НЕРАСКИДИВО 
ДРУГАРСТВО

С
у срет и дру же ње бив ших при пад -
ни ка 12. ме ха ни зо ва не бри га де
одр жан је 22. ок то бра у Сом бо ру.

Два на е ста сла вон ска про ле тер ска
бри га да фор ми ра на је 11. ок то бра
1942. го ди не у се лу Бу ди ћи код Па кра -
ца (Хр ват ска) као Пр ва сла вон ска
бри га да (овај на зив но си ла је до 21.
де цем бра 1942). Због сво јих рат них
успе ха бри га да је 1943. про гла ше на
за удар ну, 1944. го ди не до би ла на зив
про ле тер ска. То ком 940 да на рат ног
пу та бри га де, по ги ну ло је око 1.500
ње них бо ра ца. Је да на ест ње них бо -
ра ца про гла ше но је на род ним хе ро ји -
ма. За за слу ге то ком НОБ-а бри га да
је од ли ко ва на Ор де ном на род ног ос-
ло бо ђе ња, Ор де ном пар ти зан ске зве -

зде и Ор де ном брат ства и је дин ства,
а 1977. го ди не и Ор де ном на род ног
хе ро ја.

У по сле рат ном пе ри о ду би ла је ста -
ци о ни ра на у гар ни зо ну Оси јек и са ма -
њим де лом у На ши ца ма и Ву ко ва ру и
ва жи ла је за јед ну од елит них је ди ни -
ца та да шње ЈНА.

Ак тив но је уче ство ва ла у ра ту
1990.-1992. го ди на. По окон ча њу рат -
них деј ста ва 1992. го ди не, бри га да је
пре ди сло ци ра на у гар ни зон Сом бор,
а рас фор ми ра на је 2004. го ди не.

Прет ход ни су срет и дру же ње је одр -
жа но 2018. го ди не, а због си ту а ци је са
ко ви дом ни су одр жа ни пла ни ра ни на -
ред ни су сре ти. 

Ово го ди шњем Су сре ту и дру же њу
је при су ство ва ло сто ти нак бив ших
при пад ни ка је ди ни це. По ред ли ца ко -
ја са да жи ве у Сом бо ру и окол ним ме -
сти ма би ло је и бив ших при пад ни ка
ко ји су до шли из Су бо ти це, Ср бо бра -
на, Жа бља, Но вог Са да, Пан че ва, Бе -
о гра да, Ва ље ва, Ба ња Лу ке... Би ло је
и дир љи вих су сре та за чи ње них су за -
ма. 

До го во ре но је да се су срет убу ду ће
ор га ни зу је сва ке го ди не.



С
р би ја je на кон по бед нич ке 1914. го ди -
не и де се то ме сеч ног пре да ха у рат -
ним деј стви ма у је сен 1915. са зеб -

њом оче ки ва ла по че так ин ва зи је здру же -
них не мач ко-аустриј ских сна га са се ве ра и
Бу га ра са ју го и сто ка. Срп ске ар ми је др жа -
ле су по ло жа је на гра нич ним ре ка ма, Дри -
ни, Са ви и Ду на ву, ода кле je не при ја тељ
ар ти ље ри јом и по вре ме ним пе ша диј ским
ис па ди ма вр шио про во ка ци је, док су њи -
хо ви ави о ни у број ним фор ма ци ја ма над -
ле та ли срп ску те ри то ри ју, из ви ђа ли и бом -
бар до ва ли.

Си стем 
про ти ва е ро план ске 
од бра не
Tоком 1914. го ди не деј ства аустро у гар -

ског ва зду хо плов ства би ла су ми ни мал на,
али су 1915. по ја ча на не мач ким ави о ни ма
и ис ку сним по са да ма. Не при ја тељ ски ави -
о ни об ру ша ва ли су се свом сна гом на срп -

ске гра до ве. Срп ски и фран цу ски пи ло ти
са бе о град ске Ба њи це и из По жа рев ца ус-
пе ва ли су да по стиг ну по не ку по бе ду, али
je не при ја тељ по сте пе но овла дао ва зду -
шним про сто ром Ср би је.

Вр хов на ко ман да Срп ске вој ске убр зо je,
у тим окол но сти ма, од лу чи ла да фор ми ра
си стем „про ти ва е ро план ске“ од бра не са
осма трач ким ста ни ца ма на гра нич ним ре -
ка ма и око гра до ва. Ме ђу тим, га ђа ње ави -
о на из та да шњег пе ша диј ског на о ру жа ња

ни је да ва ло го то во ни ка кве ре зул та те. У
по моћ je при те као фран цу ски ар ти ље риј -
ски ка пе тан Ан дре Мор ти ре (An dre Mor tu -
re ux), ко ји je у Фран цу ској већ успе шно ра -
дио на мо ди фи ка ци ји пољ ских то по ва у
про тив а ви он ске. У Вој но тех нич ком за во ду
у Кра гу јев цу срп ске пољ ске то по ве по ста -
вио je на др ве не ла фе те, ко ји су би ли
окрет ни и има ли мо гућ ност ве ли ког вер ти -
кал ног хо да, чи ме je ни шан џи ја ма би ло
омо гу ће но да пра те ави о не. Би ли су то то -
по ви „шнај дер M.1907“ и „круп M.1903“ ка -
ли бра 75 ми ли ме та ра, али и по је ди ни тур -
ски то по ви за пле ње ни три го ди не ра ни је у
Пр вом бал кан ском ра ту. Од рас по ло жи вих
ар ти ље ра ца фор ми ра не су по са де за про -
тив а ви он ске то по ве.

Ре дов-ар ти ље рац Ра до је Ра ка Љу то -
вац, тр го вач ки по моћ ник из се ла Пољ на
код Тр сте ни ка, ни шан џи ја на 1. то пу 1. во -
да 1. до пун ске ба те ри је шу ма диј ског ар ти -
ље риј ског пу ка „Та на ско Ра јић“, пре ко ман -
до ван je та да у „про ти ва е ро план ску“ ба те -
ри ју ко ја je шти ти ла Кра гу је вац са обли -
жњег Ме ти ног бр да. У са ста ву те ба те ри је
би ла су три во да ар ти ље ри је и два ми тра -
ље за.
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ИСТОРИЈА

Радоје Рака Љутовац

ПРВИ ТОБЏИЈА КОЈИ JE
СРУШИО АЕРОПЛАН

Пише Игор ГОЈКОВИЋ

Нишанећи две дужине испред циља, редов-артиљерац 
Радоје Рака Љутовац, трговачки 

помоћник из села Пољна код Трстеника, нишанџија на 1. 
топу 1. вода 1. допунске батерије шумадијског 

артиљеријског пука „Танаско Рајић“, прекомандован 1915.
године у „противаеропланску“ батерију која je штитила 
Крагујевац, био je први човек на свету који je топовском 

гранатом срушио непријатељски авион

Био je то први авион на
свету који je икада
оборен артиљеријом. За
свој подвиг редов Радоје
Љутовац одликован je
Карађорђевом звездом
са мачевима и
унапређен у чин
каплара.

Радивоје Рака Љутовац

Реаговања

И ДАЉЕ БРЗИ
ПРСТИ

У
ли сту Вој ни ве те ран број 222/223,
об ја вљен је текст ,,Ува жен рад ни
стаж” као из вод и ту ма че ње од ред -

би из но вих Уред би за ку по ви ну ста но ва
за при пад ни ке сна га без бед но сти об ја -
вље них у ,,Слу жбе ном гла сни ку РС” бр.
88/2022 од 05. ав гу ста 2022. го ди не.

На кон За ко на о из ме на ма и до пу на -
ма 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 (“Слу -
жбе ни гла сник РС” број 52/2021 од 24.
ма ја 2021. го ди не), пред ви ђе но је да ће
Вла да Ре пу бли ке Ср би је, по себ ним ак -
том бли же уре ди ти усло ве, на чин и по -
сту пак за утвр ђи ва ње ис пу ње но сти
усло ва за ку по ви ну ста на под по вољ ни -
јим усло ви ма.

На кон по ме ну тог За ко на Вла да РС,
до не ла је две уред бе, из ме ђу оста лог И
Уред бу о на чи ну, по ступ ку и про це ду ра -
ма про да је ста но ва и утвр ђи ва ња ре до -
сле да ли ца ко ја ис пу ња ва ју про пи са не
усло ве за ку по ви ну ста на под по вољ ним
усло ви ма у окви ру про јек та из град ње
ста но ва за при пад ни ке сна га без бед но -
сти (“Слу жбе ни гла сник РС” бр. 88/2022
од 05. ав гу ста 2022. го ди не.

Члан 8. ци ти ра не уред бе гласи: Овом
Уред бом  пред ви ђе но је да по ис те ку ро -
ка од ре ђе ног за под но ше ње елек трон -
ске при ја ве утвр ђу је се ре до след ли ца
ко ја ис пу ња ва ју усло ве за ку по ви ну ста -
на на по је ди нач ним ло ка ци ја ма, на
осно ву три кри те ри ју ма и то:

1.-пре ма по да ци ма о оства ре ном
ефек тив ном рад ном ста жу, ко ји се из ра -
чу на ва до да на рас пи си ва ња Јав ног по -
зи ва. 

2.-пре ма подацима о тачном времену
коришћења апликације Владе (Апли ка -
ци ја Вла де је елек трон ска плат фор ма
по сред ством ко је ли це, ко је има на ме ру
ку по ви не ста на под по вољ ни јим усло ви -
ма под но си елек трон ску при ја ву на ин -
тер нат стра ни ци, Из град ња ста но ва за
при пад ни ке сна га без бед но сти РС),
(прим. ).

Ова два при ли ком утвр ђи ва ња ре до -
сле да при ку по ви ни ста на.

Ме ђу тим, ако се за јед но или ви ше
ли ца утвр ди исти ре до след, пред ност
има ли це чи ја је елек трон ска при ја ва
под не та бли же вре ме ну отва ра ња
Апли ка ци је Вла де РС.

3.-пре ма при о ри те ту за ку по ви ну ста -
на на ло ка ци ји за ко ју је у то ку Јав ни по -
зив, уко ли ко је у пи та њу  Јав ни по зив за
ло ка ци је у Бе о гра ду и Но вом Са ду.

Шта је ово не го ко ри шће ње бр зих пр -
сти ју на ин ди рек тан на чин.

Це не ћи ове од ред бе, ми сли мо  да је
сви ма ја сно, ка ко се мо гу из јед на ча ва ти
по да ци о оства ре ном ефек тив ном рад -
ном ста жу и по да ци о тач ном вре ме ну
ко ри шће ња Апли ка ци је Вла де и да
има ју јед на ку вред ност при ли ком утвр -
ђи ва њу ре до сле да за ку по ви ну ста на.

Ово је не ве ро ва тан по сту пак, рад ња,
из но ше ње не тач них и не пот пу них чи ње -
ни ца у ли сти ка кав је Вој ни ве те ран.

МО ,,Бе жа ниј ска ко са“



Ба те ри ја нa Ме ти ном 
бр ду би ла je спрем на
Осва нуо je че твр так 30. сеп тем бар (17.

сеп тем бар no ста ром ка лен да ру) 1915. го -
ди не. Око 8.00 ча со ва ују тру осма тра чи су
ја ви ли да je се дам не при ја тељ ских ави о на
по ле те ло из прав ца аустро у гар ског Вр шца
до ли ном Ве ли ке Мо ра ве ка Кра гу јев цу, у то
вре ме сво је вр сној вој ној пре сто ни ци Ср би -
је. У гра ду су се на ла зи ли Вр хов на ко ман -
да, краљ Пе тар и ре гент Алек сан дар, стра -
ни вој ни ата шеи и до пи сни ци, Вој но тех нич -
ки за вод и ве ли ка скла ди шта му ни ци је. Уз -
бу на je да та ка да су аустриј ски ави о ни би ли
из над Ла по ва, где су ба ци ли три бом бе.
Огла си ле су се си ре не из Вој но тех нич ког за -
во да и обли жњих мли но ва. Ни шан џи ја Ра ка
Љу то вац ceo je за свој мо ди фи ко ва ни тур -
ски топ (Krupp M.1904) и че као да се агре -
со ри по ја ве. Ба те ри ја на Ме ти ном бр ду би -
ла je спрем на да деј ству је.

Агре сор ски ави о ни по че ли су да кру же
око Кра гу јев ца и бом бар ду ју. Пре ма зва -
нич ном из ве шта ју Прес би роа Вр хов не ко -
ман де на град су то га да на па ле 43 бом бе.
Вој но тех нич ки за вод по го ђен je са 16 про -
јек ти ла, же ле знич ка ста ни ца са осам, a
оста ле бом бе па ле су на ци вил не објек те.
Код ка пи је Вој не фа бри ке по ги нуо je ре дов
Осто ја Па вло вић, по ред скла ди шта и ма -
га ци на на ста ни ци ра ње на су два стра жа -
ра. Од бом би ко је су па ле на град по ги ну -
ли су пен зи о ни са ни су ди ја Ма та Фи ли по -
вић, бе о град ски су ди ја Ма та Фи ли по вић,
бе о град ски тр го вац Бла го је Спа сић и де те
ба ка ли на Го ли ћа. Укуп но је по ги ну ло пет,
а ра ње но де сет вој ни ка и ци ви ла. 

Две ду жи не ис пред ци ља
Ра до је Љу то вац је све вре ме пра тио је -

дан ави он и ни ша нио у за ми шље ну тач ку
две ду жи не ис пред ње га. Пре ма јед ној
вер зи ји при че, имао је ни шан ску спра ву на
не при ја те ље вом то пу, а пре ма дру гој ни -
ша нио је ,,кроз цев“. У јед ном тре нут ку по -
ву као је оба рач и кроз не ко ли ко се кун ди
сви су ви де ли ка ко je до бро тем пи ра на
гра на та екс пло ди ра ла на пра вом ме сту, у
бли зи ни ави о на. Ави он се на гло про пео, a
по том je из ње го вог мо то ра по чео да из би -
ја густ цр ни дим и пла мен. Тре ну так ка сни -
је су но вра тио се у цен тар Кра гу јев ца, у
глав ну ули цу ис пред ку ће број 40, бли зу
ме ста где се на ла зио стан ре ген та Алек -
сан дра.

Срп ски то по ви су од мах пре ста ли да
пу ца ју.
-Ko га обо ри? - пи тао je не ко са де сног
кри ла ба те ри је.
-Ра ка Љу то вац.
-Алал ве ра, ју на че!
Оста ло je за бе ле же но и да je тем пи рач

гра на та на Ра ки ном то пу био ре дов Ми -
лош Сте па но вић из се ла Ве ли ка Су гу би на
код Кра гу јев ца.

Кад би мо гао да се 
из ве жбаш, па сва ког 
да на по јед ног...
Ме ђу ар ти љер ци ма je на ста ло пра во ве -

се ље, a ко ман дир ба те ри је je Љу тов цу
усту пио свог ко ња да од ја ше до ме ста где
je пао ави он. Га ло пом je сти гао у цен тар
гра да, где се већ ску пи ло до ста све та. Ha
кал др ми je ле жао и до го ре вао уни ште ни
ави он „рум плер Ц1“. Кри ла су му би ла по -
ло мље на, a труп смр скан. До го ре ва ло je

ис це па но плат но, a смрад се ши рио и гу -
шио при сут не ра до знал це. Ра до је je та да
имао пр ви пут при ли ку да из бли за ви ди је -
дан од агре сор ских ави о на, ко ји су му не -
де ља ма за да ва ли му ке. Из смр ска ног тру -
па вој ни ци су из ва ди ли из го ре ла и из ло -
мље на те ла из ви ђа ча ка пе та на Кур та фон
Ше фе ра (Kurt von Schef fer) и пи ло та офи -
цир ског при прав ни ка Отоа Кир ша (Ot to
Kirsch). Без об зи ра што су са мо ко ји ми нут
ра ни је не ми ло срд но ба ца ли бом бе на срп -
ске гра до ве и се ла, уби ја ју ћи при том и не -
ви не ци ље ве, као пра ви, ча сни рат ник Ра -
ка Љу то вац стао је мир но по ред олу пи не,
са лу ти рао и вој нич ки по здра вио по ги ну ле
не при ја те ље.

Кра гу јев ча ни су убр зо са зна ли да је баш
он обо рио агре со ра и гра би ли се ко ће
пре да му че сти та.
-И је си, бра те, мај стор. Не ка ти је све
алал...
-Ски де га, ва ла, к’о до зре лу кру шку...
-Их, бо га му, кад би не ка ко мо гао да се
из ве жбаш, па сва ког да на по јед ног...
У смр ска ном ави о ну на ђе на су упут ства

за лет у ко ји ма је пи са ло да је циљ пи ло -
ти ма био ју жни део гра да, где се на ла зио
Вој но тех нич ки за вод. Олу пи на ави о на је,
иро ни јом суд би не, на кон што су мно ги гра -
ђа ни са ње по ски да ли ,,су ве ни ре“, од ву че -
на баш у круг вој не фа бри ке, ко ја је и би ла
глав на ме та агре сор ске ле те ли це.  Ту су
фран цу ски офи ци ри ра ста ви ли мо тор и у
ра ди о ни ци про на шли ге лер, чи ме је зва -
нич но по твр ђе но да је ре дов Ра ка Љу то -
вац до бро тем пи ра ном гра на том сру шио
агре сор ски ави он. 

За пис о је дин стве ном 
мо мен ту у жи во ту
У свом рат ном днев ни ку ко ман дант 19.

пе ша диј ског пу ка 1. по зи ва пу ков ник До -
бро сав Ми лен ко вић оста вио је за пис из
пр ве ру ке о том до га ђа ју: 

Фран цу ски ар ти ље риј ски ка пе тан Ан дре
Мор ти ре, ко ји je у Фран цу ској већ успе шно
ра дио на мо ди фи ка ци ји пољ ских то по ва у
про тив а ви он ске, по ста вио je у Вој но тех -
нич ком за во ду у Кра гу јев цу срп ске пољ ске
то по ве на др ве не ла фе те, ко ји су би ли
окрет ни и има ли мо гућ ност ве ли ког вер ти -
кал ног хо да, чи ме je ни шан џи ја ма би ло
омо гу ће но да пра те ави о не.

„Ов де у Кра гу јев цу 17. сеп тем бра при -
су ству јем је дин стве ном мо мен ту у жи во ту;
по сма трам ка ко ce у пла ме ну аустриј ски
ави он сур ва ва... Ве ли чан ствен и стра шан
при зор ујед но. Ави ја ти ча ри ис пе че ни, је -
два им ce ли це рас по зна је, удо ви им са -
свим из го ре ли. Је зо ви та сли ка. Крв ce ле -
ди, ко са ce ди же...“

Све до че ње о овом исто риј ском до га ђа ју
и ба те ри ји на Ме ти ном бр ду оста ви ла je у
свом днев ни ку и ен гле ска бол ни чар ка Мо -
ни ка Стен ли (Mo ni ca М. Stan ley):

„Ка да je све би ло го то во, др Меј и др Бе -
ри су ме за мо ли ли да их од ве дем да ви де
про тив а ви он ске то по ве. На ла зи ли су ce на
се дам ми ну та хо да од на ше бол ни це, на
вр ху бр да. У бли зи ни су би ла и два срп ска
ло го ра. По зна ва ла сам не ке од та мо шњих
офи ци ра, ко ји су нас до че ка ли и по ка за ли
нам то по ве и гра на те, об ја шња ва ју ћи и
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Немачки авион ,,румплер Ц1“

Дан 30. септембар
слављен je између два
светска рата као крсна
слава
Противаеропланске
артиљерије Краљевине
Југославије. И јунак тога
дана, Радоје Љутовац
често je био позиван на
војне прославе, где je
био почасни гост на
трибинама, заједно са
генералима и другим
угледним званицама.

Француски артиљеријски
капетан Андре Мортире,
који je у Француској већ
успешно радио на
модификацији пољских
топова у противавионске,
поставио je у
Војнотехничком заводу у
Крагујевцу српске
пољске топове на дрвене
лафете, који су били
окретни и имали
могућност великог
вертикалног хода, чиме
je нишанџијама било
омогућено да прате
авионе.



опи су ју ћи ка ко функ ци о ни шу. Има ли су
три ве о ма ве ли ка то па, са гра на та ма од 12
ин ча, фран цу ског по ре кла, и два ма ња, за -
пле ње на од Ту ра ка у по след њем ра ту.

Би ли смо на по ли го ну тек око пет ми ну -
та ка да je да та уз бу на јер су о че ни не при ја -
тељ ски ави о ни. Сви вој ни ци су би ли на
сво јим ме сти ма за де лић се кун де. Би ло je
сјај но ви де ти тај ред и ди сци пли ну...

...По по врат ку у бол ни цу ишли смо по -
ред то по ва, где су ме упо зна ли са чо ве ком
ко ји je обо рио ави он у че твр так. Га ђао je
из тур ског про тив а ви он ског то па, при лич -
но ма лог. Са да оче ку је мо ва зду шне на па -

де сва ки дан, a то зна чи до ру чак у 5.30...“
Био je то пр ви ави он на све ту ко ји je ика -

да обо рен ар ти ље ри јом. За свој под виг ре -
дов Ра до је Љу то вац од ли ко ван je Ка ра -
ђор ђе вом зве здом са ма че ви ма и уна пре -
ђен у чин ка пла ра.

Дан 30. сеп тем бар сла вљен je из ме ђу
два свет ска ра та као кр сна сла ва Про ти -
ва е ро план ске ар ти ље ри је Кра ље ви не Ју -
го сла ви је. И ју нак то га да на, Ра до је Љу то -
вац че сто je био по зи ван на вој не про сла -
ве, где je био по ча сни гост на три би на ма,
за јед но са ге не ра ли ма и дру гим углед ним
зва ни ца ма.

Ha Ме ти ном бр ду из над Кра гу јев ца, на
де сној оба ли ре ке Ле пе ни це, ода кле je
Љу то вац обо рио агре сор ски ави он, Вој ска
Ју го сла ви је и Град Кра гу је вац по ди гли су
1996. го ди не спо ме ник са то пом на по ста -
мен ту и пло чом са Ра ки ним ли ком. При -
пад ни ци ар ти ље риј ско-ра кет них је ди ни ца
про тив ва зду хо плов не од бра не Вој ске Ср -
би је 30. сеп тем бар обе ле жа ва ју као Дан
ро да, док су ње го во име по не ле ули це у
Бе о гра ду, Кра гу јев цу, Тр сте ни ку...!

Из вор: Од бра на
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РА КИН ТОП ГРУ ВАО JE
И HA СО ЛУН СКОМ

ФРОН ТУ

На кон пре ла ска Ал ба ни је ка плар
Ра до је Љу то вац je у Грч кој уна пре -
ђен у чин на ред ни ка. Ње гов топ
гру вао je на мно гим по ло жа ји ма
Шу ма диј ске ди ви зи је на Со лун -
ском фрон ту. Вој ни ци су га во ле ли
и би ли му ода ни. Пре жи вео je рат
и по сле де мо би ли за ци је вра тио ce
сво јој си ро ти њи. У ру ка ма je имао
са мо свој тр го вач ки за нат, где je,
по чев ши од ну ле, му ко трп ним ра -
дом no ва ша ри ма и па на ђу ри ма,
ус пео да скр пи ма ли ду ћан ме шо -
ви те ро бе у Тр сте ни ку, у ко ме je
увек да вао по пуст сво јим рат ним
дру го ви ма... Же нио ce два пу та,
али по том ства ни је имао. Умро je
1968. го ди не у Тр сте ни ку у 82. го -
ди ни. Рат ну за о став шти ну Ра до ја
Љу тов ца ње го ва су пру га по кло ни -
ла je На род ном му зе ју у Кру шев цу.

Капетан 
Андре Мартире 
са српским 
противавионцима 
у околини Београда

Споменик на Метином брду



Н
е у рал ги је су обо ље ња ко ја по чи -
њу нео че ки ва но и ка рак те ри ше их
оштар бол у раз ли чи тим де ло ви -

ма те ла. Осо бе ко је има ју не у рал ги ју
ле ти не сме ју да бо ра ве у бли зи ни
кли ма-уре ђа ја, јер им хла дан ва здух
ак ти ви ра бо ло ве. Не рет ко чи та ву зи -
му про во де умо та ни у ша ло ве ка ко би
за шти ти ли ли це од ири та ци је про у -
зро ко ва не хлад ним ва зду хом. Бо ло ве
на ста ле оште ће њем нер ва опи су ју
као убо де но жем или иглом. Сме та им
ка да ки ја ју, ка шљу, до ди ру ју обра зе,
пе ру зу бе, a по не кад су при ну ђе ни да
во ду и теч но сти пи ју слам чи цом и да
се та ко и хра не.

Па ци јент тр пи све ја че бо ло ве, ко ји
се не сма њу ју под деј ством кла сич них
анал ге ти ка, пa за по чи ње ње го во лу та -
ње no ор ди на ци ја ма раз ли чи тих спе -
ци ја ли ста, док на кра ју не стиг не до
не у ро ло га. И ту га че ка сло жен ди јаг -
но стич ки про цес: мо ра ће да ура ди ла -
бо ра то риј ске ана ли зе, би ће упу ћен на
ра зна сни ма ња, укљу чу ју ћи и маг нет -
ну ре зо нан цу гла ве с ан ги о гра фи јом,
при ка зом крв них су до ва мо зга.

У те ра пи ји и ви та ми ни
Тек ка да се ели ми ни шу мно ге дру ге

бо ле сти, ле кар ће по ста ви ти ди јаг но -
зу не у рал ги ја и про пи са ти не у ро ло шку
те ра пи ју, ко ја се за сни ва на ан ти е пи -
леп ти ци ма и ви та ми ни ма, чи ме се
убла жа ва и от кла ња бол и ре ви та ли -
зу је оште ће ни нерв. Јер, ка ко об ја -
шња ва не у ро лог др Ја сми на Ма ло -
вић, не у рал ги ја je по сле ди ца ор ган -

ских оште ће ња у пе ри фер ном жив цу,
у де лу од го вор ном за осе тљи вост,
ода кле се про јек ту ју бол ни на дра жа ји.

На ша са го вор ни ца под се ћа да се
код мно гих обо ље ња као симп том ја -
вља не у рал гич ни бол.

- Не у рал ги је мо гу да се ја ве у сва -
ком де лу те ла, сву да где про ла зе нер -
ви, жив ци. Нај че шће су не у рал ги је
три ге ми нус (мо жда ног жив ца), ко је
иза зи ва ју нај ве ће бо ло ве. До га ђа се
да па ци јен ти има ју не из др жи ве бо ло -
ве, ко ји не ка да за хва те це ло ли це,
кат кад део, a по не кад се те го бе ја -
вља ју у до њој ви ли ци. Има слу ча је ва
кад не сно сан бол за хва ти ждре ло или
уши. Па ци јен ти лу та ју од ле ка ра до
ле ка ра док не до би ју пра ву ди јаг но зу.
Уко ли ко их бо ли ви ли ца, кре ну код зу -
ба ра. Де ша ва ло се да су не ким бо ле -
сни ци ма из ва ђе ни сви зу би јер се ми -
сли ло да ту ле жи узрок бо ло ва, док су
не ки с бо ло ви ма у пре де лу ока оти -

шли код оф тал мо ло га - на во ди на ша
са го вор ни ца.

При се ћа се и сво јих па ци је на та ко ји
су ду го ле че ни од упа ле ушног ка на ла
или сред њег ува, све вре ме тр пе ћи
бо ло ве због не у рал ги ја. Др Ма ло вић
ис ти че да па ци јен ти, сре ћом, са да
ипак ма ње лу та ју и бр же сти жу до спе -
ци ја ли сте ко ји по ста вља пра ву ди јаг -
но зу. 

- Kao те ра пи ја обич но се про пи су ју
ан ти не у рал ги ци, ан ти е пи леп ти ци уз
ви та ми не из Бе гру пе и маг не зи јум.
Ве ћи ни бо ле сни ка та те ра пи ја по мог -
не, a има оних код ко јих се ста ње по -
пра ви без ле ко ва. Де ша ва се да их бо -
ло ви му че не ко вре ме, na се не по ја -
вљу ју го ди на ма, a он да се по но во ак -
ти ви ра ју. Нај те жи про блем на ста је ка -
да ар те ри је до ђу у кон такт с је дром
жив ца и та да je нео п ход на не у ро хи -
рур шка ин тер вен ци ја. Ипак, то je по -
след ња ме то да ко јој се при бе га ва у
ле че њу не у рал ги ја - ис ти че док тор ка.

Пре ма на чи ну на стан ка не у рал ги је
се де ле на симп то мат ске и иди о пат -
ске, чи ји су узро ци не по зна ти. Симп -
то мат ске не у рал ги је на ста ју због бо -
ле сти цен трал ног нер вног си сте ма,
ра зних ту мо ра, али и де фор ма ци је ко -
сти ју или згло бо ва (на при мер, ви лич -
ног згло ба) што се у су шти ни опет сво -
ди на ком пре си ју, при ти сак нер ва. 

Уко ли ко се пре гле ди ма не мо же од -
ре ди ти обо ље ње ко је иза зи ва бол, за -
кљу чу је мо да се ра ди о иди о пат ској
вр сти. Ле че ње пре све га има за циљ
да се па ци јен ту укло не бо ло ви a да се
исто вре ме но по ку ша ре ви та ли за ци ја
пе ри фер ног жив ца. Не у ро ло шке бо -
ло ве не мо гу убла жи ти ни от кло ни ти
не сте ро ид ни ан ти ре у ма ти ци, као што
су ди кло фен или бру фен. Па ци јент
до би ја ле ко ве ан ти е пи леп ти ке, ко ји
ме ња ју мо гућ ност нер ва да пре не се
на дра жај ко ји ре зул ти ра бо лом. Узи -
ма ју се не ко ли ко ме се ци, док се не у -
рал гич ни бол не по ву че. Бо ло ви рет ко
мо гу да по тра ју ду же. Ле ко ви ма и ви -

САВЕТИ ЛЕКАРА

НА ЈА ВА ОЗБИЉ НЕ 
БО ЛЕ СТИ

Симп то пат ске не у рал ги је иза -
зва не су не ким обо ље њем цен -
трал ног и пе ри фер ног нер вног си -
сте ма, ту мо ри ма, али и ди ја бе те -
сом. У ши рем сми слу, у не у рал ги је
спа да ју и бо ло ви код лум бо и ши -
јал ги је или бол них ста ња врат не
кич ме.

ТЕ ГО БЕ ПО СЛЕ 
ХЕР ПЕ СА

- Че сте су та ко -
зва не пост хер пе -
тич не не у рал ги је,
ко је се ја вља ју
по сле хер пе са.
Ја ки бо ло ви мо гу
да се ја ве на по -
вр ши ни где се по -
ја ви ла оспа. Бо -
ло ви мо гу да
прет хо де по ја ви
хер пе са, али и да
се ја ве за вре ме
или не де љу-две
по сле оспи. Бо ло -
ви су обич но пра -
ће ни ин тен зив -
ним жа ре њем или свра бом. Че сте
су ин тер ко стал не не у рал ги је, код
ко јих се бо ло ви ја вља ју у пре де лу
из ме ђу ре ба ра - об ја шња ва др Ја -
сми на Ма ло вић.

Шта ће донети хладни дани

ХЛАДАН ВАЗДУХ 
АКТИВИРА БОЛ

Дуг је пут до постављања дијагнозе неуралгије, која je
последица оштећења периферног живца
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Хлад но ћа про во ци ра ан ги но зни бол



Воће у исхрани

ДУЊА КАО ЛЕК

И
до ба си ру па и та бле та ко ји ма се
убла жа ва јак и упо ран ка шаљ или
ле чи про лив, ко још ми сли на ле -

ко ви ту ду њу. Та ко овај жу ти је се њи
плод мно го че шће за вр ши у ра ки ји или
џе му, по не кад и на вр ху ор ма ра у ста -
рим се љач ким ку ћа ма да за ми ри ше
со бу, не го као ме лем у кућ ној апо те ци.
To je ште та, јер ова воћ ка, ко ја са зре -
ва у сеп тем бру и ок то бру, a сво ју пу ну
аро му до баше кра је ве.

Жу те пло до ве те шко je је сти у све -
жем ста њу, јер су твр ди, због из у зет но
ве ли ке ко ли чи не це лу ло зе ко ју са др -

же. Ипак, за то из со ка или
мар ме ла де од овог во ћа мо -
же мо до би ти ко ри сне ко ли чи -
не пек ти на, угље них хи дра та,
ор ган ских ки се ли на, ко је
упра во и да ју спе ци фи чан
осве жа ва ју ћи укус и аро му.
Ду ња са др жи та нин, број не
ми не ра ле и бо га та je Бе и Це
ви та ми ни ма.

У на род ној ме ди ци ни вр ло
je це ње на: упо тре бља ва се
пре све га за убла жа ва ње ка -
шља и уми ре ње же лу дач них
те го ба. Нај ле ко ви ти је су за -
пра во се мен ке, ко је, ка да се
по то пе у во ду, да ју слуз ко ја
по ма же код ка шља, али и код

ма њих опе ко ти на, na се ко ри сти за
обло ге за отво ре не ра не, бра да ви це и
ис пу ца ле усне. Ова теч ност по ма же и
код де ку би тал них ра на, на ста лих на
ко жи не по крет них бо ле сни ка, као и
код хе мо ро и да.

Ле ко ви та свој ства има и сок од ду -
ња, ко ји упо тре бља ва мо за ле че ње
слу зо ко же уста и же лу ца, али и код
ди ја ре је код де це. Ку ва ни пло до ви са -
др же оби ље пек ти на и то je глав ни
раз лог за што се ко ри сте код бо ле сти
цре ва и про бле ма са же лу цем. Ду ња
по ма же и код не у ред них мен стру а ци -
ја, a је ди но ко ме се ова воћ ка не пре -
по ру чу је је су труд ни це. Има по да та ка
да је ду ња де ло твор на и код Пар кин -
со но ве бо ле сти, гих та и ре у ма ти зма. 

О. П.
Из вор: Ма га зин
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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

та мин ском те ра пи јом ути че мо на
об но ву нер ва. Ако то не по ма же,
при бе га ва се не у ро хи рур шким ме -
то да ма, али то се рет ко до га ђа -
об ја шња ва др Ма ло вић.

Че шће код же на
Ста ти сти ке ука зу ју да на 100.000

ста нов ни ка 2,7 му шка ра ца и пет
же на има ју овај про блем, да кле
дво стру ко је че шћи код же на. Др
Ма ло вић ве ли да се обо ље ње нај -
че шће ја вља пoсле 40. го ди не, да
су не у рал ги је у нај ве ћем бро ју слу -
ча је ва не по зна тог по ре кла, од но -
сно да се иза бо ло ва не кри је ни -
јед но озбиљ но обо ље ње ко је мо -
же да угро зи жи вот па ци јен та.

Ка да je реч о пре вен ци ји овог
обо ље ња, са ве ти су исти као и за
мно ге дру ге бо ле сти. Здрав на чин
жи во та, до бре на ви ке у ис хра ни,
ре кре а ци ја, хи ги је на, као и пе ри о -
дич ни кон трол ни пре гле ди ле ка ра
оп ште прак се мо гу да спре че мно -
ге бо ле сти у окви ру ко јих се ја вља
не у рал гич ни бол.

За иди о пат ске не у рал ги је ни је
мо гу ће од ре ди ти не ке спе ци фич не
пре вен тив не ме ре. Ипак, ка ко се
че шће ис по ља ва ју у про ле ће и је -
сен, ка да je вре ме хлад но, a вла -
жност ва зду ха ве ћа, не у рал гич ни
бол се мо же пред у пре ди ти уто -
пља ва њем, од но сно за шти том из -
ло же них де ло ва ли ца, гла ве или
те ла.

Бран ка Јак шић
Из вор. Ма га зин
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Стоматолошка ординација

„ТАЊА ДЕНТ”

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

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

Др Тања Вукмировић
специјалиста опште стоматологије

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

Радно време од 12 до 20 х

ПЕНЗИОНЕРСКО ЋОШЕ

Ако се ваша памет буди
после вас,
онда је нећете користити
цели дан.

Ако ваше памети не буде
после вас,
брзо ће вас заборавити.

Толико је мудрости
изречено
да је тешко остати свој и
паметан.

Паметно је што си почео
да читаш.
Бићеш паметнији ако
прочиташ до краја.

Не буди паметан до
памети,
буди паметан до мудрости.

Драган М. Живаљевић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХIХ. Број 225 ОКТОБАР  2022.

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Звонимир Пешић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ УРЕДНИК

Милен Чуљић

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

ДОПИСНИЦИ

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

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

УНОС ТЕКСТОВА
Редакција

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

ШТАМПА
Пан-пласт, Београд

Адреса, Београд, Браће Југовића 19

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

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

Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарад-

њи закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београ-

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

„Иванијум“), тел. 011/2644384 и

064/1735395; Клијенте прима: утор-

ком: од 17.00-19.00 часова;

За потребе војних пензионера  оба-

вљаће следеће правне послове: да-

ваће бесплатне правне савете и пру-

жаће све остале адвокатске услуге уз

накнаду по важећој адвокатској тари-

фи умањеној за 30 одсто (адвокат

Ивана Јовановић). 

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧАСТИ 

ЗА САХРАНЕ
У београдском гарнизону

заказивање почасне јединице ради
одавања почасти преминулим
старешинама може се обавити

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

у ванрадно време: 011/206-4569

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

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

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

- организација и заказивање термина
за сахрану или кремацију,

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

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

-Умањење укупних трошкова за
висину рефундације

- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.

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

Снимио:

Звонимир 

Пешић
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