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П
ро те клих да на у Ре пу блич ки фонд
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
сли ло се ви ше де се ти на хи ља да за-

х те ва за ис пла ту за ки ну тог де ла пен зи је
од 2014. до 2018. го ди не, за вре ме де -
ло ва ња За ко на о при вре ме ном уре ђи -
ва њу на чи на ис пла те пен зи ја. Исто вре -
ме но те ле фо ни у Удру же њу вој них пен -
зи о не ра Ср би је не пре ста но су зво ни ли
јер су пен зи о не ри, чак и они ци вил ни,
ин си сти ра ли да чу ју шта тре ба чи ни ти
ка ко евен ту ал ни дуг др жа ве не би за ста -
рео. 

Да под се ти мо на чи ње ни цу да се
Устав ни суд Ср би је из ја снио да је за кон
по ко јем су пен зи је то ком че ти ри го ди не
сма ње не због фи скал не кон со ли да ци је
др жав ног бу џе та био у скла ду са нај ви -
шим прав ним ак том Ср би је. Део гра ђа -
на ко ји је под нео ини ци ја ти ву за утвр ђи -
ва ње за ко ни то сти ума њи ва ња пен зи ја,
не за до во љан оним што је по ну дио
Устав ни суд, упу тио је пред став ку
Европ ском су ду. Пр ве пред став ке сти гле
су у Стра збур још 2015. го ди не. У на ред -
ним го ди на ма број оних ко ји су сма тра -
ли да су им ус кра ће на пра ва, по ве ћао
се.

У
про це су утвр ђи ва ња свих ре ле вант -
них чи ње ни ца Европ ски суд је, пре -
ма на шим са зна њи ма, упу тио зах тев

Вла ди Ре пу бли ке Ср би је да од го во ри на
не ко ли ко пи та ња, ка ко би се та ва жна
ин сти ту ци ја опре де ли ла у од но су на по -
кре ну те про це се. Тај суд је по ста вио пи -
та ње ускла ђе но сти За ко на о при вре ме -
ном уре ђе њу пен зи ја из 2014. го ди не са
зах те ви ма Европ ске кон вен ци је. Суд је
имао у ви ду да је до ма ћи Устав ни суд
од ба цио ини ци ја ти ву за оце ну устав но -
сти и за ко ни то сти тог за ко на, и чи ни се
да ни је био за до во љан обра зло же њем
Устав ног су да. 

Е
вроп ски суд је об у хва тио 11 пред -
став ки и, на осно ву њих, фор му ли -
сао че ти ри стај не тач ке око ко јих се

све вр ти. Нај пре је узе та у об зир на су -
шна чи ње ни ца да чин сма ње ња пен зи ја
пред ста вља по вре ду пра ва на ужи ва ње
сво ји не, јер се пен зи ја сма тра лич ном
сво ји ном сва ко га пен зи о не ра. По себ но
осе тљи во прав но пи та ње је да ли је за -
кон ко јим су сма ње не пен зи је био су про -
тан Уста ву Ре пу бли ке Ср би је. За мер ке
се од но се и на то што по ме ну ти за кон
ни је био оро чен, јер је у на сло ву ис так -
ну та реч ,,при вре ме ни“. Ре ал но је тре -
ба ло ба рем у јед ном чла ну ре гу ли са ти
ма кар опи сно до ка да би мо гао да тра је.
Под но си о ци пред став ке још сма тра ју да
је за кон ар би тра ран. Ако би се та реч
,,пре ве ла“ то зна чи: из бор но суд ски, ко ји
пре су ђу је и по сту па пре ма лич ном на хо -

ђе њу и сво јој во љи, а на то се на до ве зу -
ју и од ред ни це сво је во љан, са мо во љан,
про из во љан, при бли жан.

П
ре ма рас по ло жи вим са зна њи ма је и
твр ђе ње да је јед но од глав них пи -
та ња ко је се по ста вља ‒ да ли су од

2014. до 2018. го ди не пен зи о не ри у Ср -
би ји под не ли пре ве ли ки те рет фи нан сиј -
ске кон со ли да ци је. При сут на је и сво је -
вр сна не прав да на дру штве ном ни воу,
то јест у ши рем кон тек сту. На и ме, за по -
сле ни ма у јав ном сек то ру пла те су та да
сма ње не ли не ар но за 10 од сто, а реч је
о ка те го ри ји гра ђа на ко ја има да ле ко ве -
ћа ме сеч на при ма ња од пен зи о не ра.
Пен зи је до 25.000 ди на ра ни су ,,опо ре -
зо ва не“, а пре ма ми шље њу ве ћи не пен -
зи о не ра ко ле ге са нај ни жим при ма њи ма
су мо гле ба рем сим бо лич но да по др же
кон со ли да ци ју др жав ног бу џе та. Пен зи -
је из ме ђу 25.000 и 40.000 ди на ра, да
под се ти мо, ума њи ва не су за 22 од сто.
За оне ко ји су има ли ве ће пен зи је од
40.000 ди на ра, тај део је ,,сру бљен“ за
25 од сто. За че ти ри го ди не ва же ња за -
ко на, пен зи о не ри су оста ли без осам
или де сет пен зи ја. То је, без об зи ра на
ви си ну пен зи је, из у зет но ве ли ко оп те ре -
ће ње за по ро дич не бу џе те. Да кле, пен -
зи о не ри су под не ли из у зет но ве ли ки те -
рет. Уоста лом чел ни ци др жав не вла сти
мно го пу та до са да у јав но сти су из не ли
чи ње ни цу да нај ве ћу за слу гу за фи скал -
ну кон со ли да ци ју има ју упра во пен зи о -
не ри и ви ше пу та им је ис ка за на јав на
за хвал ност.

Д
а ли је др жа ва мо гла да ус кра ти не -
ке дру ге рас хо де, а да се пен зи је
ма ње оп те ре те, оста је за раз ми -

шља ње они ма ко ји су бр зо пле то до не ли
од лу ку о ри го ро зном сма ње њу пен зи ја.
Из гле да им је нај јед но став ни је би ло да
за ву ку ру ку у џеп пен зи о не ра, јер је то
си гур на па ра.

Пен зи о не ри су то ком ми ну лог ра да
че ти ри де це ни је ула га ли у Фонд ПИО, а
пен зи је су им од ре ђе не на осно ву укуп -
но из дво је них сред ста ва за те свр хе и на
осно ву ду жи не рад ног ста жа. Због то га
се, из ме ђу оста лог, сма тра да је пен зи ја
имо ви на гра ђа на Ср би је тре ћег до ба. У
зе мља ма за пад не де мо кра ти је при ват -
на имо ви на је све ти ња.

Ј
ош је јед на чи ње ни ца ва жна ка да је
реч о при вре ме ном за ко ну. Он не са -
др жи од ред ни цу да је мо гу ће жа ли ти

се, у ком ро ку и ко јој ин сти ту ци ји. А то је
у прав но уре ђе ној др жа ви из у зет но ва -
жно. Пен зи о не ри су зах те ва ли да им се
из да ре ше ње о сма ње ње њу пен зи ја,
али је РФ ПИО остао нем.

И по ред до ма ћих су до ва ко ји и по ред
го ле ме ар гу мен та ци је ни су да ли за пра -

во пен зи о не ри ма, др жа ва би сва ка ко
тре ба ло да се опре де ли и да ка же хо ће
ли (и мо же ли) пен зи о не ри ма да на док -
на ди од у зет део имо ви не. По след њих
го ди на за бе ле жен је раст на ци о нал ног
до хот ка по гла ви ста нов ни ка, што је уве -
ћа ло и бру то дру штве ни про из вод. Зна -
чај но је по ве ћан при лив сред ста ва у бу -
џет, па је све ви ше нов ца за ка пи тал не
објек те, ко ји ма се под сти че раз вој зе -
мље. Све ука зу је да би у до глед но вре -
ме др жа ва мо гла у ра та ма, као што је и
узи ма ла од пен зи ја, да вра ти окр ње ни
део пен зи је. Би ло би то ис ка зи ва ње за -
хвал но сти и по што ва ња пре ма гра ђа ни -
ма тре ћег до ба ко ји то и за слу жу ју. 

К
а ко на во ди по зна ти еко но ми ста Зо -
ран Иво ше вић, за че ти ри го ди не ко -
ли ко је тај су ро гат за кон при ме њи -

ван, ко ри сни ци ма пен зи ја је ис пла ћи ва -
но ма ње не го што им при па да, па се
про це њу је да је др жа ва кр ше ћи пра во
на њи хо ву имо ви ну за јем че ну чла ном 58
Уста ва оства ри ла уште ду од око сто ми -
ли јар ди ди на ра. Ти ме, ме ђу тим, ума њи -
ва ње пен зи ја ни је пре ста ло. Оно је на -
ста вље но по чла ну 80б За ко на 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, ко ји гла си: „Из -
у зет но од чла на 80 овог за ко на до до -
сти за ња фи нан сиј ске одр жи во сти си -
сте ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра -
ња, пен зи је ће се ускла ђи ва ти на на чин
утвр ђен про пи си ма ко ји ма се уре ђу је
бу џет и бу џет ски си стем.“ Ума ње ња по
овој од ред би од но си ла су се и на ко ри -
сни ке пен зи је чи ја ви си на ни је пре ла зи -
ла 25.000 ди на ра, пре ма ко ји ма је су ро -
гат за кон имао об зи ра. Но ве ли ра на од -
ред ба би ла је на сна зи го ди ну и по да -
на, ко ли ко је тра ја ла и бу џет ска бло ка да
ускла ђу ју ћег ра ста пен зи ја, твр ди Иво -
ше вић у јед ном днев ном ли сту.

З
а ни мљив је став про фе со ра Еко -
ном ског фа кул те та у Бе о гра ду др
Де ја на Шо шки ћа ко ји твр ди да Ср би -

ја ни је би ла пред бан кро том ка да је до -
не та од лу ка о ума ње њу пен зи ја. Ти ме се
не ги ра упо ри ште др жа ве да је мо ра ла
да ре а гу је она ко ка ко је то учи ни ла.

Н
а де пен зи о не ра усме ре не су пре ма
Европ ском су ду. Оче ку је се да та
ин сти ту ци ја у на ред ним ме се ци ма

за у зме ко на чан став о ума ње њу пен зи ја
од 2014. до 2018. го ди не. А он да, за ви -
сно од од лу ке, зна ће се да ли др жа ва
Ср би ја има оба ве зу да на док на ди окр -
ње ни део пен зи ја или то не мо ра да учи -
ни. Да ли ће про го во ри ти прав да?

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

СРБИЈА ЧЕКА ОДЛУКУ СТРАЗБУРА
Наде пензионера усмерене су према Европском суду. Очекује се да та институција у наредним
месецима заузме коначан став о умањењу пензија од 2014. до 2018. године. А онда, зависно од
одлуке, знаће се да ли држава Србија има обавезу да надокнади окрњени део пензија или то не

мора да учини. Да ли ће проговорити правда?
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Уз Дан УВПС

УСПЕСИ КОЈИ ОБАВЕЗУЈУ
Двадесет и девету годишњицу од формирања УВПС обележавамо

без помпе и традиционалних окупљања чланова. Наше мисли
окренуте су породицама и решавању проблема уз помоћ 

организације, а личним ангажовањем.

П
о ста ло је уоби ча је но да 16. сеп тем бра обе ле жа ва мо дан ка да је 1993. го ди не, као до -
бро вољ на, не вла ди на, не до бит на, ин те ре сна, со ци јал но – ху ма ни тар на, па три от ска
и не стра нач ка ор га ни за ци ја фор ми ра но Удру же ње вој них пен зи о не ра Ср би је. Глав ни

циљ осни ва ња би ло је оства ри ва ње и уна пре ђе ње ста ту сних пра ва и ин те ре са ко ри сни ка
вој них пен зи ја, ка же се из ме ђу оста лог у обра ћа њу пред сед ни ка Удру же ња вој них пен зи о -
не ра Ср би је Љу бо ми ра Дра гањ ца чла но ви ма.

Дан ор га ни за ци је обе ле жа ва ли смо не ком од ак тив но сти: ма сов ним ску пом у До му Вој -
ске Ср би је уз бо гат кул тур но-умет нич ки про грам, све ча ном сед ни цом Глав ног од бо ра
Скуп шти не УВПС, а ју би лар них го ди на и по зи ва њем на ших ко ле га из ре ги о на. Сва ка оп -
штин ска, од но сно град ска ор га ни за ци ја мар ки ра ла је да тум ка да је у тој сре ди ни осно ва -
на ор га ни за ци ја. Оку пе се та да чла но ви, уру че се при зна ња нај за слу жни ји ма, пру же им
се ва жне ин фор ма ци је и у при јат ној дру гар ској ат мос фе ри раз ме не ми шље ња. А он да се
сед не и за за јед нич ку тр пе зу.

Про шле го ди не за наш пра зник ди вља ла је ко ро на, па ни је по сто ја ла мо гућ ност да се
на пра ви на чин обе ле жи го ди шњи ца фор ми ра ња УВПС. Ове го ди не, опет због ко ро не ко ја
се на гло ши ри, ни је мо гу ће без ри зи ка ор га ни зо ва ти све ча не и рад не ску по ве. Зна ју ћи да
за сла вља ни ка да ни је ка сно, оста је да се са че ка ју бо љи да ни.

Без ма ло три де це ни је на ша ор га ни за ци ја ста ме но одо ле ва на ср та ји ма про бле ма на
сво је вр сној дру штве ној ве тро ме ти ни. Реч је о по ку ша ји ма да се она раз је ди ни, мар ги на -
ли зу је, па чак и уки не. По сле сва ког та квог на па да, ор га ни за ци ја је ја ча ла и би ва ла офан -
зив ни ја у за шти ти пра ва чла но ва и вра ћа њу за ко ном или дру гим ак ти ма утвр ђе на пра ва.

Два пу та је Удру же ње по мо гло чла но ви ма да у ду го трај ним суд ским про це си ма оства ре
пра во на за ки ну ти део пен зи је. У то ме се, по сле ма ра тон ских прав них ,,би та ка“ и ус пе ло.
Са да се тре нут но на ви ше ,,фрон то ва“ чи ни све да се вој ним пен зи о не ри ма вра те сред -
ства од у зе та од пен зи ја (од 2014. до 2018. го ди не) на осно ву За ко на о при вре ме ном уре -
ђи ва њу на чи на ис пла те пен зи ја. О то ме ће чла но ви би ти ре дов но оба ве шта ва ни пу тем
сај та и на стра ни ца ма ,,Вој ног ве те ра на“.

Удру же ње ће и да ље на ор га ни зо ва ни на чин пру жа ти по моћ чла но ви ма у оства ри ва њу
њи хо вих пра ва и ле гал них ин те ре са из обла сти пен зиј ског, ин ва лид ског и здрав стве ног
оси гу ра ња, со ци јал не за шти те и стам бе ног обез бе ђе ња. Та ко ђе ће упор но и ар гу мен то ва -
но ини ци ра ти ре ша ва ње про бле ма и до но ше ње про пи са ра ди по бољ ша ња ста ту сног и
ма те ри јал ног по ло жа ја вој них пен зи о не ра. Би ће мо упор ни у зах те ви ма да се пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње вој них оси гу ра ни ка вра ти у над ле жност Фон да за СО ВО.

УВПС је у Ср би ји по ста ло по зна то по пру жа њу ма те ри јал но-фи нан сиј ске по мо ћи ег зи -
стен ци јал но угро же ним чла но ви ма. У те шким вре ме ни ма, то се по ка за ло као нај бо љи лек
за све не да ће ко је при ти ска ју по ро ди це вој них пен зи о не ра.

Пе ри од пред на ма би ће бре ме нит про бле ми ма, што ће из и ски ва ти но ве на по ре це ло -
куп не ор га ни за ци је и сва ког вој ног пен зи о не ра у пре ва зи ла же њу на ста лих по те шко ћа и
пре пре ка. Ука зу је се но ва по тре ба да зби је мо ре до ве и ухва ти мо се уко штац са свим оним
што нас оп те ре ћу је. Плат фор ма за сва ко вр сна де ло ва ња је сте и би ће Удру же ње вој них
пен зи о не ра Ср би је.

,,Два де сет и де ве ту го ди шњи цу од фор ми ра ња УВПС обе ле жа ва мо без пом пе и тра ди -
ци о нал них оку пља ња чла но ва. На ше ми сли окре ну те су по ро ди ца ма и ре ша ва њу про бле -
ма уз по моћ ор га ни за ци је, а лич ним ан га жо ва њем. Ве ру је мо да ће мо иду ће го ди не про -
сла ву ор га ни зо ва ти у по вољ ни јим здрав стве ним усло ви ма и бо љем ма те ри јал ном, со ци -
јал ном и здрав стве ном ста ту су“, по ру чу је пред сед ник Дра га њац.

Повраћај мање исплаћене
пензије

ДВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА
ПОСТУПАЊЕ

П
ред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац
упу тио је оп штин ским и град ским ор га -
ни за ци ја ма УВПС, акт ко ји се од но си на

за ста ре лост по тра жи ва ња за за ки ну ти део
пен зи ја од 2014. до 2018. го ди не. Тај акт до -
но си мо у це ло сти:

На осно ву чла на 161. За ко на о оп штем
управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ,
бр. 33/97 и 31/01) и За ко на о при вре ме ном
уре ђи ва њу на чи на ис пла те пен зи ја („Слу -
жбе ни гла сник РС, бр. 116/2014, и 99/2016.
ко ји је пре стао да ва жи 30. 9. 2018. го ди не),
не ки адво ка ти пре ко по је ди них удру же ња
са ве ту ју пен зи о не ри ма да зах те вом по кре -
ну управ ни по сту пак за оства ри ва ње пра ва
о по вра ћа ју не ис пла ће ног из но са пен зи је и
да то учи не нај ка сни је до 30. сеп тем бра
2021. го ди не.

Основ но на шта ука зу ју адво ка ти је да
има ју ћи у ви ду прак су су до ва ка да се од лу -
чи ва ло о за ста ре ло сти по тра жи ва ња у ве зи
са ис пла том пен зи је, по ко јој је без из у зет ка
за у зет став да се ра ди о ште ти те се при ме -
њи вао тро го ди шњи рок за ста ре ло сти. Из тог
раз ло га са ве ту ју за оне ко ји би же ле ли да
за шти те на ве де но пра во и, евен ту ал но,
оства ре на пла ту по тра жи ва ња да то учи не
до 30. сеп тем бра 2021. го ди не. За ста ре лост
за ово по тра жи ва ње је по че ло да те че од 1.
ок то бра 2018. го ди не, од ка да је пре стао да
ва жи За кон о при вре ме ном уре ђи ва њу на -
чи на ис пла те пен зи ја, па тро го ди шњи рок
за ста ре ло сти ис ти че 1. ок то бра 2021. го ди -
не.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, став овог удру -
же ња је да, ко же ли, са адво ка том, да по -
кре не овај по сту пак тре ба да то учи ни до 30.
сеп тем бра 2021. го ди не, и пре по ру чу је мо
та ко што ће са адво ка том скло пи ти та кав
уго вор да адво кат сно си све тро шко ве до
окон ча ња по ступ ка. На и ме, то зна чи да пен -
зи о нер не ма ни ка квих оба ве за пре ма адво -
ка ту у по ступ ку управ ног спо ра, од но сно ни
у од но су на пар нич ни по сту пак, уко ли ко во -
ди пар нич ни по сту пак, у по ступ ку пред
Устав ним су дом Ре пу бли ке Ср би је и пред
Европ ским су дом за људ ска пра ва.

У слу ча ју успе шног окон ча ња по ступ ка,
уго во ром ре гу ли са ти, да се на пла та це ло -
куп ног из но са ду га пен зи је и при па да ју ћих
ка ма та упла ти на ра чун пен зи о не ра, а пен -
зи о нер адво ка ту, на кон до ста вље не до ку -
мен та ци је, на гра ду да ис пла ти од упла ће -
них сред ста ва, ка ко је уго во ром ре гу ли са но.

Пен зи о нер, по ред то га што по сту пак мо -
же во ди ти са адво ка том, од го ва ра ју ћи по -
сту пак мо же и сам да по кре не и во ди. У том
слу ча ју, пре по кре та ња по ступ ка мо ра да се
зах те вом обра ти над ле жној фи ли ја ли Ре пу -
блич ког фон да ПИО за до но ше ње по твр де
о из но су раз ли ке не ис пла ће не пен зи је за
пе ри од од 1. 11. 2014. го ди не до 30. 9. 2018.
го ди не, а по том да во ди управ ни или пар -
нич ни по сту пак, а све тро шко ве до окон ча -
ња по ступ ка мо ра сам (пензионерa) да сно -
си.
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ДОГАШАЈИ

Поводом Дана српског јединства, 
слободе и националне заставе

ПОЧАСНА АРТИЉЕРИЈСКА 
ПАЉБА

П
о во дом обе ле жа ва ња Да на срп ског је дин ства, сло бо де и на -
ци о нал не за ста ве, по на ре ђе њу пред сед ни ка Ре пу бли ке и
вр хов ног ко ман дан та Вој ске Ср би је Алек сан дра Ву чи ћа, при -

пад ни ци Гар диј ског ба та љо на из вр ши ли су 15. сеп тем бра по ча -
сну ар ти ље риј ску паљ бу.

У при су ству мно штва Бе о гра ђа на, на Сав ском пла тоу на Ка ле -
мег да ну, по ча сна паљ ба из вр ше на је са де сет пло ту на из де сет
ар ти ље риј ских ору ђа..

Обележено три деценије од смрти мајора Милана
Тепића и војника Стојадина Мирковића 

ПОДВИГ ЗА ИСТОРИЈУ

П
о ла га њем ве на ца и ода ва њем по ча сти 29. сеп тем бра је обе ле -
же но три де це ни је од стра да ња на род ног хе ро ја ма јо ра Ми ла на
Те пи ћа и вој ни ка Сто ја ди на Мир ко ви ћа, ко ји су тог да на 1991. го -

ди не по ги ну ли не до зво ља ва ју ћи да хр ват ске па ра вој не сна ге до ђу у
по сед на о ру жа ња и му ни ци је ко је се на ла зи ло у вој ном скла ди шту
на до мак Бје ло ва ра.5 ле га ци ја Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је,
ко ју је пред во дио на чел ник Упра ве за ло ги сти ку Ге не рал шта ба Вој ске
Ср би је бри гад ни ге не рал Ср ђан Пет ко вић, по ло жи ла је да нас ве нац
код спо ме ни ка на род ном хе ро ју Ми ла ну Те пи ћу у исто и ме ној ули ци у
Бе о гра ду, у окви ру це ре мо ни је по ла га ња ве на ца и ода ва ња по ча сти
по во дом обе ле жа ва ња 30. го ди шњи це од ње го ве смр ти.

Вен це су по ло жи ли и чла но ви по ро ди це на род ног хе ро ја Ми ла на
Те пи ћа, удру же ња и гра ђа ни опре де ље ни за не го ва ње тра ди ци ја ос-
ло бо ди лач ких ра то ва Ср би је. По част је ода ла и де ле га ци ја пред во ђе -
на за ме ни ком ко ман дан та Ко ман де за обу ку бри гад ним ге не ра лом
Ни ко лом Де ја но ви ћем, ко ја је по ло жи ла вен це у ка сар ни ,,Ма јор Ми -
лан Те пић“ у Ја ко ву.

Де ле га ци ја Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је, по ло жи ла је ве -
нац и ода ла по шту крај би сте стра да лог вој ни ка Сто ја ди на Мир ко ви -
ћа, по диг ну те у дво ри шту Основ не шко ле „Ми лош Мар ко вић“ у се лу
Гор ње Ле ско ви це код Ва ље ва.

Пред сед ни штво СФРЈ је 19. но вем бра 1991. го ди не пост хум но од -
ли ко ва ло ма јо ра Ми ла на Те пи ћа „за из ван ре дан под виг у бор би про -
тив не при ја те ља при ли ком њи хо вог на па да на ка сар ну ЈНА у Бје ло -
ва ру“ Ор де ном на род ног хе ро ја Ју го сла ви је. Спо ме ник Ми ла ну Те пи -
ћу от кри вен је 29. сеп тем бра 2017. го ди не на 26. го ди шњи цу од смр ти
на род ног хе ро ја.

Вој ник Сто ја дин Мир ко вић од ли ко ван је пост хум но Ор де ном за за -
слу ге у обла сти од бра не и без бед но сти I сте пе на.

Премијера документарног филма 
„Херојска 125. моторизована бригада“ 

КАЗИВАЊЕ О ЈУНАШТВУ

П
о во дом 40. го ди шњи це од фор ми ра ња 125. мо то ри зо ва не
бри га де, 23. сеп тем бра је у Ју го сло вен ској ки но те ци пре -
ми јер но при ка зан до ку мен тар ни филм „Хе рој ска 125. мо -

то ри зо ва на бри га да. Ово оства ре ње Упра ве за од но се са јав -
но шћу Ми ни стар ства од бра не и Вој но филм ског цен тра „За ста -
ва филм“ део је про јек та „Рат не бри га де од ли ко ва не 1999. го -
ди не ор де ном на род ног хе ро ја“, за ми шље ног као се ри јал од
шест до ку мен тар них фил мо ва, ко ји пред ста вља ју исто ри јат
не ких од нај слав ни јих је ди ни ца срп ске вој ске у са вре ме ној ис-
то ри ји.Иако је 125. мо то ри зо ва на бри га да рас фор ми ра на
2005. го ди не, њен дух сат кан од вр ли на, за јед но са оста лим
хе рој ским је ди ни ца ма и сви ма ко ји су 1999. го ди не уче ство ва -
ли у од бра ни отаџ би не то ком НА ТО агре си је, чи ни вред но сни
те мељ на ко јем по чи ва да на шња Вој ска Ср би је. О то ме у фил -
му све до че при пад ни ци бри га деДо ку мен тар ни филм „Хе рој -
ска 125. мо то ри зо ва на бри га да“, ре ди те ља Мар ка Ка ме ни це,
сни ман је то ком 2019. и 2020. го ди не и по све ћен је пре све га
ње ним по ги ну лим при пад ни ци ма, чи ја хе рој ска жр тва не сме
да се за бо ра ви. Пре ми је ри фил ма при су ство ва ли су рат ни ко -

ман дант и бив ши при пад ни ци 125. мо то ри зо ва не бри га де, др -
жав ни се кре тар Алек сан дар Жив ко вић, по моћ ник ми ни стра за
људ ске ре сур се Ка та ри на То ма ше вић, по моћ ник ми ни стра за
ма те ри јал не ре сур се Не над Ми ло ра до вић, в.д. по моћ ни ка ми -
ни стра за по ли ти ку од бра не Пре драг Бан дић, рек тор Уни вер -
зи те та од бра не ге не рал-пот пу ков ник Го ран Ра до ва но вић, на -
чел ник Упра ве за људ ске ре сур се Ге не рал шта ба Вој ске Ср би -
је бри гад ни ге не рал Са во Ири шкић и број ни го сти.

Де ле га ци ја Вој ске Ср би је ода ла је по шту на род ном 
хе ро ју Ми ла ну Те пи ћу

Уч сни ци про мо ци је књи ге по све ће не хра брим бра ни о ци ма
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АКТУЕЛНО

Обележено 28 годи-
на УВП Црне Горе

НИСКА УСПЕХА

П
дру же ње вој них пен зи о не -
ра Цр не Го ре, оби ље жи ло
је 28-го ди шњи цу по сто ја ња

и ра да, све ча ном сјед ни цом,
спорт ским су сре том и из ло жбом
по бјед нич ких фо то гра фи ја Па -
вла Бан до ви ћа на так ми че њу
вој них ве те ра на ИЦО у Мо скви.

Све ча ност је упри ли че на 16.
сеп тем бра, на Дан удру же ња
вој них пен зи о не ра, уз број не
зва ни це и пред став ни ке оп -
штин ских ор га ни за ци ја. Пред -
сјед ник Удру же ња Жељ ко Ву -
кић по здра вио је зва ни це, де ле -
га ци је оп штин ских ор га ни за ци ја
и при сут не но ви на ре, а за тим
по звао да се ми ну том ћу та ња
ода по шта пре ми ну лим вој ним
пен зи о не ри ма.

У по ду жем из ла га њу Ву кић се
освр нуо на број не за дат ке ко је
је Удру же ње успје шно ри је ши -
ло, али и на оне ко ји пред сто је
у на ред ном пе ри о ду.

Удру же ње је осно ва но 1993.
го ди не ра ди за шти те и пру жа ња
по мо ћи у оства ри ва њу сте че них
пра ва , ка да је др жа ва за по ста -
ви ла бра ни о це до мо ви не од ко -
јих су мно ги би ли ра ње ни, ра се -
ље ни, бо ле сни, а пен зи је ма ле
и не ре дов не.

Је дан од не ри је ше них про -
бле ма тра је и да нас – не ри је -
ше но стам бе но пи та ње вој них
пен зи о не ра. У Цр ној Го ри је 250
вој них пен зи о не ра стам бе но
не збри ну то. Они пла ћа ју ви со ке
ки ри је, што им се не га тив но од -
ра жа ва на жи вот ни стан дард.

На ста ви ће се раз го вор
у Ми ни стар ству од бра -
не ка ко и на ко ји на чин
збри ну ти ове на па ће не
ду ше ре као је Ву кић.

Др жа ва је за та ји ла и
при ускла ђи ва њу пен зи -
ја због че га го ди на ма
сто је не ри је ше не ту -
жбе. И ту су прав не мје -
ре чуд не, по истом
пред ме ту јед ни до но се
по зи тив на рје ше ња а
дру ги од ба цу ју. Ма ло
чуд но, али је та ко.

И по ред те шко ћа на -
ста лих услед епи де ми је
ко вид -19 успје шно сe
радилo.

Со ци јал но-ху ма ни тар на по -
моћ пен зи о не ри ма сла би јег ма -
те ри јал ног по ло жа ја и чла но ви -
ма са те шким здрав стве ним
про бле ми ма пру жа на је из
сред ста ва чла на ри не и јед не
нов ча не по мо ћи Ми ни стар ства
од бра не.  

-Не што ћу ре ћи и о са рад њи,
на гла сио је пред сјед ник Ву кић.
Са рад ња Удру же ња са ор га ни -
ма и ин сти ту ци ја ма Цр не Го ре
је на за вид ном ни воу, по себ но
са Ми ни стар ством од бра не,
Вој ском Цр не Го ре, Фон дом
ПИО и Са ве зом удру же ња пен -
зи о не ра Цр не Го ре. На ша са -
рад ња са удру же њи ма вој них
пен зи о не ра Ср би је, Ма ке до ни је
и Ал ба ни је је до бра. Има мо уз -
врат не по сје те де ле га ци ја, раз -
мје њу је мо ми шље ња о ра ду и
во ди мо раз го во ре у ин те ре су
очу ва ња ми ра. На ше Удру же ње
члан је ме ђу на род не асо ци ја ци -
је вој них пен зи о не ра – ИЦО, ко -
је бро ји ви ше од три де сет чла -
ни ца. 

По след ње че ти ри го ди не

ИЦО ор га ни зу је так ми че ње за
нај љеп шу фо то гра фи ју под сло -
га ном „Ље по та ће спа си ти сви -
јет“. Так ми ча ри из Цр не Го ре
уви јек су би ли нај бо љи. До бри -
слав Ба јо вић из Ник ши ћа три
пу та је осва јао пр во мје сто, а
про шле го ди не Па вле Бан до вић
пр во До бри слав Ба јо вић дру го
и Лон чар тре ће. И ове го ди не
пе то ри ца чла но ва по сла ло је
фо то гра фи је у Мо скву. 

Ње го ва њу бор бе них тра ди -
ци ја и тра ди ци ји вој ске по све ћу -
је се зна чај на па жња. Де ле га ци -
је УВП по ла жу ви јен це на спо -
ме ни ке по во дом 9.ма ја, за Дан
по бје де, за Дан др жав но сти (13.
ју ла) и 19. де цем бра по во дом
Да на осло бо ђе ња Под го ри це .

Ра ди ло се и на ин фор ми са њу
вој них пен зи о не ра о ра ду ор га -
на Удру же ња. Чи ни ло се то при
до ла ску у кан це ла ри је, при по -
сје та ма и су сре ти ма . По ред то -
га ре дов но се об ја вљу ју члан ци
у ли сто ви ма Дан, Вој ни ве те -
ран и Гла сник пен зи о не ра Цр не
Го ре.

По сли је из ла га ња пред сјед -
ни ка, при сту пи ло се до дје ли

при зна ња уста но ва ма за пру же -
ну по моћ при ре а ли за ци ји за да -
та ка. При зна ња су уру че на ми -
ни стар ки од бра не Оли ве ри
Ињац и Са ве зу удру же ња пен -
зи о не ра Цр не Го ре. 

Нај ви ше при зна ње Удру же ња
- По ве љу уру че но је су Екре му
Кле пи, Стан ку Ка жи ћу, Дра га ну
Че ке рев цу, Ми о дра гу Га ри ћу и
Ра и фу Му си ћу. 

За афир ма ци ју Удру же ња пу -
тем пи са не ри је чи по себ не пла -
ке те до би ли су Па вле Бан до -
вић, за из ра ду збор ни ка вој них
пен зи о не ра „Тра го ви тре ћег до -
ба“, Ра до сав Пе шић, за збор ник
„За гар ча ни и Бан ди ћи у НОР-у“,
Ра ди во је Здрав ко вић, за уз о ран
рад и ин фор ми са ње о ра ду
Удру же ња у јав ним гла си ли ма и
Ком нен Бај че та, за успје шно во -
ђе ње СРД „Вој ни ве те ра ни“.

За слу жним по је дин ци ма до -
ди је ље но је и ви ше за хвал ни ца
и на гра да.

Све ча ност је за вр ше на кок те -
лом у ре сто ра ну План та же „ 13
јул“. 

Р. З. 

Комеморативне свечаности 
на Крфу

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

М
и ни стар ка за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со -
ци јал на пи та ња проф. др Да ри ја Ки сић Те пав -
че вић пред во ди ла је 23. сеп тем бра на остр ву

Ви до цен трал ну др жав ну ко ме мо ра тив ну све ча ност
по во дом 105 го ди на ис кр ца ва ња срп ске вој ске на јон -
ска остр ва Крф и Ви до, по ру чив ши да су ре чи Крф и
Ви до сим бо ли бо ла, хра бро сти и по но са.

Ки сић Те пав че вић је ис та кла да су Ал бан ска гол го -
та и бо ра вак Ср ба на Кр фу и Ви ду од 1916. до 1918.
го ди не, не по врат но утка ни у ко лек тив ну свест на ших
на ро да, као вре ме ве ли ког стра да ња, не се бич ног ју -
на штва и истин ске ху ма но сти.

„Ово ме сто на ком по чи ва ју на ши пре ци ни је са мо
ме сто стра да ња, већ и вас кр сну ћа срп ске вој ске. Ве -
ли ка жр тва спо ји ла је на ша два на ро да у не рас ки ди -
во при ја тељ ство. За то је ва жно да раз у ме мо шта нам
пре ци по ру чу ју и да са овог ме ста од луч но ка же мо
да смо опре де ље ни за мир, жи вот у за јед ни штву, раз -
у ме ва ње и са рад њу“, на гла си ла је Ки сић Те пав че вић.
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Цртица уз свакодневног живота

ЦАРОВАЊЕ НЕЗНАЛИЦА

Ч
и ни се да не ма ни чег го рег до ка да се ује ди не не зна ње, ба -
ха тост и без о бра злук. Пре ме сец да на у по ро дич ној ку ћи у
Срем чи ци на ру чи ли вла сни ци уво ђе ње до дат ног ка блов ског

ин тер не та. Је ди ни про вај дер у том кра ју је СББ, а та фир ма има
по ди зво ђа ча чи ји је на зив Sat vi sion. 

Ка ква се ви зи ја кри је иза звуч ног на зи ва фир ме, убр зо је по -
ста ло ја сно. У ку ћу до ђо ше два го ло бра да мла ди ћа и са мо у ве ре -
но, без ика кве при пре ме и из ви ђа ња гра ђе ви не, по че ше бу ши ли -
цом да про би ја ју зид, да би до ве ли ка бел у уну тра шњост ку ће.
Због не у ко сти, убр зо су без по тре бе пре се кли глав ни вод (ка бел)
ко ји се од бан де ре про сти ре до вр ха ку ће, па ода тле кроз зид до
елек трич ног бро ји ла. Пу че кра так спој, по ле те ше вар ни це на бан -
де ри, на ста де мрак, мук, ста де све... Али њих дво ји ца не ха ју. Не
се ки ра ју се. Све им рав но: од Срем чи це до Сре ма. На пи та ње да
ли има ју уре ђај ко ји по ка зу је ку да кроз зи до ве иду елек трич ни
во до ви, од го ва ра ју да у Sat vi si o nu по сто ји са мо је дан та кав уре -
ђај, али да га ни ко не ко ри сти! 

Чуд но, не у вер љи во, по ра жа ва ју ће, чак и увре дљи во. 
А он да по че ше ма ни ром ла и ка да рас ко па ва ју зид. На пра ви -

ше огром ну ру пу. Сти же њи хов елек три чар, а по том и чо век из
,,Еел ке тро ди стри бу ци је“. Ве ли ка ште та! Уста но вља ва ју да, од
бан де ре до ку ће, мо ра да се за ме ни ка бел. Су тра дан је то и учи -
ње но. Али са да ка бел не иде кроз зид, већ на зид, што де лу је не -
е стет ски. Но ви ка бел ни је ба кар ни, већ алу ми ни јум ски! Учвр сти -
ли су пла стич не ка на ли це на зид, кроз ко је про ла зи кабл. За и ста
то из гле да ру жно, де при ми ра ју ће. У 21. ве ку и да ље се ра ди као
с по чет ка 20.!

Оста де да зја пи ру па. По сле не ко ли ко ин тер вен ци ја и два по -
тро ше на да на сти же мај стор. Да скра ти мо: ра дио је три да на по
сат-два. Ру па је по пу ње на, али се и да ље оцр та ва ју ње не гра ни -
це. Као ве ли ка мр ља!

Све у све му се дам да на мал тре ти ра ња, гу бље ње жи ва ца, ве -
ли ког бро ја те ле фон ских ин тер вен ци ја. Мно го ја да и че ме ра.

Го рак укус не слав ног по сту па ња пред ста вља ло је из ме шта ње
при кључ ка за ка блов ску те ле ви зи ју и ин тер нет, ме сец да на ка -
сни је. Да би ка бал пре се лио са дру ге стра не зи да, го ло бра ди
рад ник (чи тај ру ши лац) Sat vi si o na дез о ри јен ти са но је бу ши ли -
цом уме сто јед ног на чи нио че ти ри отво ра. За со бом је оста вио
пра во ру гло. Ако је и од Сат ви си о на, мно го је!

Не зна мо за што ре но ми ра на ком па ни ја, ка ква је СББ, за по ди -
зво ђа ча ра до ва узи ма фир му ко ја то не ра ди на ва љан на чин.
По ка за ло се да у овом слу ча ју ца ру ју не зна ње, не ис ку ство и ко
зна шта још... Ве ро ват но по ди зво ђач има ви зи ју ка ко да са ма ло
не ква ли тет ног ра да за ра ди ве ли ке па ре. На ша по сла, ре кли би -
смо. Да ли је вре ме да ште то чи на ма над ле жни у СББ от ка жу го -
сто прим ство? 

З. П. 

Додела социјалне и хуманитарне помоћи 
у августу 

ДА НЕДАЋА БУДЕ МАЊЕ

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

Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је, Из вр ши од бор је на

сед ни ци одр жа ној 10. сеп тем бра 2021. го ди не, раз мо трио

зах те ве до ста вље не у ав гу сту 2021. го ди не, и на осно ву про пи -

са них кри те ри ју ма и ис пу ње них усло ва, до нео је од лу ке о до де -

ли јед но крат не со ци јал не и ху ма ни тар не по мо ћи:

А) Ма те ри јал но ста ње
На осно ву чла на 5.а у ве зи са чла ном 4.став 1. тач ка 1. Пра -

вил ни ка:
ОпОр Пан че во ЈБ: 32.000,00 – по чла ну10.567,78 ди на ра;

ОпОр Вра ње ПБ: 40.000,00 – по чла ну 10.430, 67 ди на ра;

ОпОр Срем ска Ми тро ви ца ЛД: 32.000,00 – по чла ну

10.769,93ди на ра;
ОпОр Но ви Бе о град ОД: 30.000,00 – по чла ну 17.112,50 ди на ра;

Б) Здрав стве но збри ња ва ње

На осно ву чла на 5.а у ве зи са чла ном 4.став 1. тач ка 2. и на

осно ву чла на 3. став 2. Пра вил ни ка, без огра ни че ња по из др -

жа ва ном чла ну:
ОпОр Но ви Бе о град МД: 25.000

ОпОр Но ви Бе о град ЉМ: 25.000

ОпОр За је чар ПГ: 15.000
ОпОр Чу ка ри ца ЧБ: 20.000
ОпОр Но ви Бе о град ЈР: 25.000
ОпОр Бач ка То по ла ЛЉ: 20.000

ОпОр Чу ка ри ца ЧМ: 20.000
Нов ча на сред ства су упла ће на на те ку ће ра чу не 14. сеп тем -

бра 2021. го ди не.
Зах те ви ко ји бу ду до ста вље ни од 1. до 30. сеп тем бра би ће

ре ша ва ни по чет ком ок то бра.                            Из вр шни  од бор

Ру ши те љи из Sat vi si o na за со бом су оста ви ли пу стош

Обележена 107. годишњица Церске битке

СВЕТАО ПРИМЕР ЈУНАШТВА

Ц
ен трал но обе ле жа ва ње 107. го ди шњи це Цер ске бит ке, из
Пр вог свет ског ра та, одр жа но је 19. ав гу ста у исто и ме ном
спо мен-ком плек су у Те ке ри шу, код Ло зни це.

Цер ска бит ка по че ла је 15. ав гу ста 1914. ка да су се срп ске
сна ге су ко би ле с вој ском Аустро у гар ске, а пред ста вља пр ву са -
ве знич ку по бе ду у Пр вом свет ском ра ту.

Ми ни стар ка за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та -
ња Да ри ја Ки сић Те пав че вић из ја ви ла је то ком це ре мо ни је да се
стра те ги ја те опе ра ци је из у ча ва на вој ним ака де ми ја ма у све ту
и да је то „нај све тли ји при мер ју на штва и па три о ти зма“.

„Да на шња Ср би ја је исто то ли ко хра бра и по све ће на сло бо -
дар ским иде ја ма и очу ва њу др жав ног су ве ре ни те та и те ри то ри -
јал ног ин те гри те та. Окре нув ши се бу дућ но сти, с по но сом се се -
ћа ју ћи на ших пре да ка, ми по том ци ових ве ли ких ју на ка жи ви мо
у зе мљи у ко јој је реч сло бо да нај ве ћа ду жност и оба ве за“, ре -
кла је ми ни стар ка, а пре нео њен ка би нет.

Вен це су, по ред ми ни стар ке Ки сић Те пав че вић, по ло жи ли и
пред став ни ци Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је, Ма чван -
ског окру га, гра до ва Ло зни це и Шап ца, Оп шти не Кру пањ, ам ба -
са да, као и пред став ни ци број них удру же ња и гра ђа на опре де -
ље них за не го ва ње тра ди ци ја осло бо ди лач ких ра то ва Ср би је.



Д
у го веч ност је јед но од нај ве ћих до -
стиг ну ћа на ше ере, ре че но је мно го
пу та. Да нас свет има ви ше ми ли о на

љу ди ста ри јих од 65 го ди на, а пред ви ђа -
ња су да ће до 2050. тај број до сти ћи 1,6
ми ли јар ди и тај раст би ће јед на од нај ве -
ћих дру штве них, еко ном ских и по ли тич ких
тран сфор ма ци ја овог до ба. Усло ви ће мо -
ди фи ка ци ју си сте ма со ци јал не за шти те,
рад не прак се, ути ца ће на но ву ор га ни за -
ци ју по ро ди це.

Не ке од про ме на већ су ви дљи ве. Ка да
је реч о тре ћој нај мно го људ ни јој зе мљи
све та, Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма
(око 332 ми ли о на ста нов ни ка), тре нут ни
раст по пу ла ци је од 65 и ви ше го ди на,
пред во ђен ве ли ком ге не ра ци јом беј би бу -
ме ра (ро ђе ни из ме ђу 1946. и 1964), без
пре се да на је у исто ри ји зе мље. Сва ког да -
на у САД 10.000 љу ди на пу ни 65 го ди на а,
пре ма бил те ну аме рич ког Би роа за по пу -
ла ци ју, до 2060. број ста ри јих ће са сад -
шњих 52 до сти ћи 95 ми ли о на, а удео ста -
ро сне гру пе у укуп ном ста нов ни штву по ра -
шће са 16 на ско ро 23 про цен та.

Бр зи тем по ових про ме на пре о бли ку је
ста нов ни штво Аме ри ке и до но си но ве еко -
ном ске иза зо ве али и при ли ку да јав ни и
при ват ни сек тор ис ко ри сти по тен ци јал ра -
сту ћег сег мен та дру штва и оси гу ра до бро -
бит ста ри јих.

При ро да и тра ди ци ја аме рич ке кул ту ре
и тен ден ци ја да ста ри ји жи ве са ми, или са
су пру жни ком, да ле ко од де це (ви ше ге не -
ра циј ске по ро ди це ни су би ле уоби ча је не у
САД) че сто до во де ста ри је осо бе у ри зик
од со ци јал не изо ла ци је. Ми ли о ни ста ри јих
Аме ри ка на ца па те од „упор не“ уса мље но -
сти - 32 про цен та љу ди у до бу од 60 до 69
го ди на и 25 про це на та оних од 70 и ви ше
ка же да се стал но осе ћа уса мље но.

Пре по зна ју ћи мно го ри зи ка по ве за них
са уса мље но шћу и со ци јал ном изо ла ци -
јом, ор га ни за ци је по пут На ци о нал ног
удру же ња под руч них аген ци ја за ста ре ње
(n4a), ко је са сво је 622 под руч не аген ци је
пру жа чи тав низ услу га по пут обро ка, во -
жње, кућ них по се та и услу га не ге, тра же
ре ше ња за убла жа ва ње штет них ути ца ја.
Јер - ова кве услу ге не за до во ља ва ју са мо
ну три тив не по тре бе, већ ко ри сни ци ка жу
да се осе ћа ју си гур ни је и ма ње уса мље ни
уз ви ше кон та ка та са љу ди ма.

А по ред ре дов них обро ка, ста но ва ње и
лич на и ме ди цин ска не га су још не ка нео -
д ло жна пи та ња за љу де ко ји ви ше не мо гу
да жи ве са мо стал но. У 2020. про сеч ни го -
ди шњи тро шко ви за ду го трај ну не гу у Сје -
ди ње ним Др жа ва ма кре та ли су се од
19.240 до 105.850 до ла ра, у за ви сно сти од
вр сте услу ге и од то га да ли се здрав стве -
на за шти та пру жа у ку ћи, или је реч о за -
јед ни ца ма за ста ри је, до мо ви ма за ста ре
или до мо ви ма за не гу.

Нај ску пље услу ге ду го трај не не ге у САД
у 2020. би ли су до мо ви за ста ре - про сеч -
ни го ди шњи тро шко ви сме шта ја у до му из -
но си ли су 93.075 до ла ра. Са го ди шњим
тро шко ви ма од 51.600 до ла ра јед но кре -
вет на со ба у уста но ви за не гу би ла је јеф -
ти ни ја од ста рач ког до ма.

Услу ге не ге у кућ ним усло ви ма у про -
шлој го ди ни из но си ли су у про се ку око
55.000 до ла ра, док је исто вре ме но ре ги -
стро ва но 16,3 ми ли о на не фор мал них (не -
пла ће них) не го ва те ља са мо за обо ле ле ле
од де мен ци је и Ал цхај ме ро ве бо ле сти.

Тре ба ре ћи и да је сред њи при ход ста -
ри јих осо ба у 2018. го ди ни из но сио 34.267

до ла ра за му шкар це и 20.431 до ла ра за
же не, а по да так из ове го ди не ка же да је
15 ми ли о на Аме ри ка на ца ста ри јих од 65
го ди на еко ном ски не си гур но, од но сно да
жи ве ду бо ко ис под са ве зне гра ни це си ро -
ма штва.

Ова ква ста ти сти ка, уз пер ма нент но про -
ду же ње жи вот ног ве ка, је дан је од раз ло га
да Ми ни стар ство за ста но ва ње и ур ба ни
раз вој САД по кре не про грам по др шке Ста -
но ва ње за ста ри је осо бе, за из град њу ви -
ше по ро дич них стам бе них је ди ни ца за
ста ри је са ни ским при ма њи ма. Као од го -
вор на хит ну по тре бу за стам бе ним збри -
ња ва њем, мно ге ве ли ке стам бе не ор га ни -
за ци је осно ва ле су ши ром зе мље жи вот не
за јед ни це за ста ри је, а не про фит на ор га -
ни за ци ја за ста ри је осо бе Na ti o nal Se ni or
Cam pu ses је са мо то ком 2019. го ди не при -
ја ви ла ви ше од 21.000 та квих стам бе них
је ди ни ца по це лим Сје ди ње ним Др жа ва -
ма. Ова кве за јед ни це има ју сме штај по -
себ но ди зај ни ран за ста ри је и ти мо ве за
ге ри ја триј ску не гу, вр ло че сто уз про мо ви -
са ње ак тив ни јег на чи на жи во та ко ји укљу -
чу је дру штве ни ан га жман, пу то ва ња и ре -
кре а ци ју.

У при ват ном стам бе ном сек то ру ста на -
ри не су из у зет но ви со ке, али у мно гим слу -
ча је ви ма тај из нос укљу чу је да но ноћ ну ме -
ди цин ску не гу и при ступ ква ли фи ко ва ном
ме ди цин ском осо бљу. Про сеч на ме сеч на
за куп ни на за та кав сме штај на на ци о нал -

ном но воу из но си око 4.300 до ла ра, док је
нај ви ша у др жа ви Де ла вер - чак 6.700 до -
ла ра.

Ни је он да из не на ђе ње што је по ве ћа на
ду го веч ност Аме ри ка на ца, за јед но са по -
тре бом да фи нан си ра ју све ве ћи део соп -
стве не не ге, глав ни фак тор ко ји ста ри је
мо ти ви ше да од ла жу пен зи ју и што ду же
оста ну да ра де, или да се из пен зи је по но -
во вра те на по сао.

Сто па уче шћа ста ри јих у рад ној сна зи
САД ско ро дра ма тич но се по ве ћа ла у по -
след њих не ко ли ко де це ни ја - у пе ри о ду од
2000. до 2017. го ди не уве ћа ла се за ви ше
од 50 про це на та, при че му је уче шће ста -
ри јих же на по ра сло за ви ше од 70 од сто.

У про јек ци ја ма за на ред ну де це ни ју ста -
ри ји од 65 го ди на пред ста вља ју нај бр же
рас ту ћи сег мент рад не сна ге. Пре по зна ју -
ћи овај про из вод ни по тен ци јал и по тре бу
за за др жа ва њем ква ли фи ко ва них рад ни -
ка и пре но ше њем ис ку ства и зна ња, ком -
па ни је и дру ги по сло дав ци по чи њу да уво -
де мо гућ но сти фа зног пен зи о ни са ња и ра -
да са скра ће ним рад ним вре ме ном.

Иако је, пре ма ан ке ти спро ве де ној ме ђу
аме рич ким пен зи о не ри ма у ја ну а ру ове го -
ди не, чак 80 од сто ис пи та ни ка ре кло да
ве ру је да има до вољ но нов ца да удоб но
жи ви од пен зи је, ја сно је да је еко ном ска
си гур ност у ста ро сти још увек не из ве сно и
те шко пи та ње.

М. Јо ва но вић
Из вор: Глас оси гу ра ни ка
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АКТУЕЛНО

Услед те шке еко ном ске си ту а ци је рад ни век за по сле них се 
у мно гим др жа ва ма про ду жа ва

Старење и економска сигурност

И НАЈВЕЋЕ 
МУЧЕ БРИГЕ

У пројекцијама за наредну деценију старији од 65 година
представљају најбрже растући сегмент радне снаге. Пре-

познајући овај производни потенцијал и потребу за за
државањем квалификованих радника и преношењем 

искуства и знања, компаније и други послодавци почињу 
да уводе могућности фазног пензионисања и рада 

са скраћеним радним временом.



Д
о са да смо ви -
ше пу та пи са -
ли о здрав -

стве ном збри ња ва -
њу вој них пен зи о -
не ра и њи хо вих по -
ро ди ца. Сав труд и
из но ше ње про бле -
ма ни су иза зва ли
по зи тив ну ре ак ци ју
над ле жних ор га на.
Не мо же мо ре ћи да
је го ре али ни је ни -
шта ни бо ље. 

Глав ни од бор
УВПС ви ше пу та се
обра ћао здрав стве -
ним ор га ни ма над -
ле жним за ре ша ва -
ње на ших про бле -
ма, али уза луд. По -
зна то је да су на сед ни ца ма Глав ног од бо -
ра у ви ше на вра та би ли при сут ни по моћ -
ни ци ми ни стра, на чел ни ци Упра ве за вој -
но здрав ство, на чел ни ци ВМА, чел ни ци
вој но здрав стве них уста но ва. Обе ћа ва ли
су да ће ста ње би ти бо ље, али се ма ло то -
га про ме ни ло на бо ље. Фи гу ра тив но ре че -
но вој но здрав ство све ви ше по бо ље ва. С
дру ге стра не, од ме ра ва ју ћи све кроз при -
зму ад ми ни стра ци је и про пи са, не до ста је
за кон о вој ном здрав ству, чи је усва ја ње
не схва тљи во тра је нај ма ње пет го ди на.  

Ле ка ри сто је не моћ но пред ад ми ни стра -
ци јом, не ма ка дра, не ма ле ко ва, нов ча на
сред ства ко ја здрав стве не уста но ве оства -
ре ле че њем ци ви ла за вр ша ва ју у др жав -
ном бу џе ту, а ле че се сред стви ма вој них
оси гу ра ни ка. Па зар ни је нор мал но да се
та сред ства вра те у Фонд за СО ВО, из ко -
јег се фи нан си ра здрав стве но обез бе ђе -
ње вој них оси гу ра ни ка. 

Ве ли ки је број не ре ше них про бле ма у
вој ном здрав ству. Здрав стве но збри ња ва -
ње у вој но здрав стве ном си сте му, у ак ту ел -
но вре ме, из угла па ци је на та, мно го је ло -
ши је не го у ци вил ним уста но ва ма.

Чуд не ли сте
У вој но здрав стве ним уста но ва ма се

оба вља ју спе ци фич не опе ра ци је ци вил -
них оси гу ра ни ка, иако у том сми слу ни су
ре ше ни вој ни оси гу ра ни ци ко ји ду го че ка ју
на ин тер вен ци ју. Ево и кон крет ног при ме -
ра. Над ле жна ин сти ту ци ја у си сте му од -
бра не скла па уго вор са РФ ЗО Ср би је за
уград њу про те за - ку ко ва и ко ле на. Зва -
нич ни ци се огла се из ја вом да ВМА има до -
вољ но ка па ци те та за уград њу ве штач ких

ку ко ва и ко ле на и да до кра ја го ди не мо же
да ура ди 600 опе ра ци ја, при че му не ће би -
ти угро же ни вој ни оси гу ра ни ци. Ка да се то
ана ли зи ра про из и ла зи да ВМА мо же да
ура ди 120 опе ра ци ја у ме се цу, не дељ но
30, а днев но 6. Сва ка част! Ни смо ни сум -
ња ли у на шу ви со ко ран ги ра ну ме ди цин ску
уста но ву. 

Иза шла је ли ста нео пе ри са них вој них
пен зи о не ра, ак тив них ли ца и чла но ва њи -
хо вих по ро ди ца. Она за вре ђу је па жњу за
ана ли зу.

За опе ра ци ју, за уград њу бес це мент них
ен дем ских ку ко ва че ка 602 ли ца, при ја -
вље них на ли сти од 2010. до 2021. го ди не,
што зна чи да део ин те ре се на та че ка је да -
на ест го ди на на уград њу. За ни мљи во је да
је на ли сти пр ви по ре ду не ко ко је под нео
зах тев 2011. го ди не. Нор мал но да бу де пр -
ви, али је чуд но да се за опе ра ци ју 1. ок то -
бра 2021. го ди не пла ни ра 45 па ци је на та у
јед ном да ну. Да ли је то ре ал но? Још за -
ни мљи ви је je да је тих 45 па ци је на та пла -
ни ра но не по ре ду (по го ди на ма при ја вљи -
ва ња) не го су при ја вље ни од 2011. до
2019. го ди не. Прак тич но не ма ре до сле да,
ни је ја сно по ко јем кри те ри ју му су об у хва -
ће ни за опе ра ци ју.

По сле се дам да на по зи ва се сле де ћа
гру па па ци је на та (8. ок то бра) укуп но 56.
По но во они ко ји су при ја вље ни 2010. до
2018. го ди не. Да кле, не по ре ду не го по на -
хо ђе њу оно га ко је пла ни рао. У сле де ћој
гру пи (15. ок то бра) од 53 па ци јен та при ја -
вље ни су  у ин тер ва лу од 2010 - 2018. го -
ди не. У рас по ре ду ко ји сле ди си ту а ци ја је
исто вет на све до 2024. го ди не, с тим што
је по след њи не вољ ник при ја вљен 2018.

го ди не. 
Све му ово ме тре ба до да ти по да так да

је ли ста у ав гу сту пред ви ђа ла да се са
при је мом па ци је на та от поч не 1. сеп тем -
бра, па је све по ме ре но за 1. ок то бар. Да
ли ће би ти и да љег по ме ра ња при је ма па -
ци је на та, ви де ће се.

Основ но пи та ње је ко је пра вио та кав
ре до след и за што баш та ко. Ако по сто је
екс трем ни и хит ни слу ча је ви, реч је о по је -
ди нач ним слу ча је ви ма. Да ли ле ка ри на
ор то пед ској кли ни ци мо гу у ро ку од се дам
да на да опе ри шу по пе де сет па ци је на та?
Јед но став но ни је ја сно о че му се ра ди и ко
пра ви ова кве за бу не. Из ме ђу оста лог два
па ци јен та из За је ча ра ко ја су се при ја ви ли
2018. го ди не уоп ште ни су на спи ску.

Ли сте за опе ра ци је це мент них ен дем -
ских ку ко ва и хи брид них су са чи ње не по
истом прин ци пу. 

Ка да се по гле да ју спи ско ви па ци је на та
ко ји че ка ју на опе ра ци је у ци вил ним кли -
ни ка ма уоча ва се ред, пра вич ност и до бра
ор га ни зо ва ност. На спи ску ор то пед ске
кли ни ке на Ба њи ци ве о ма ма ло има па ци -
је на та из 2017. го ди не. Углав ном су упи са -
ни они што су се при ја ви ли 2018. го ди не,
па ка сни је. За ка за но је од пет до де сет па -
ци је на та у јед ном да ну. За ка зи ва ња се ре -
ђа ју пре ма ре до сле ду при ја вљи ва ња.

Пре ду го се че ка
Бол ни це у ма њим ме сти ма та ко ђе успе -

шно оба вља ју опе ра ци је о ко ји ма је реч,
али њи хо ве ли сте са др же од 20 до 100 па -
ци је на та, док не ке има ју на че ка њу 5 до 20
па ци је на та.

Ка да се све ово са бе ре и оду зме, про из -
и ла зи да се не ко игра са здра вљем здрав -
стве них оси гу ра ни ка опре де ље них у вој -
ном здрав ству. Вој но здрав стве ни си стем
ну ди ци вил ним уста но ва ма да опе ри ше
њи хо ве па ци јен те, а пе ри од за че ка ње
опе ра ци је та мо је нај ду же че ти ри го ди не,
а у не ким уста но ва ма и ма ње. У вој но -
здрав стве ном си сте му се на та кве опе ра -
ци је че ка чак 11 го ди на. Исти ни за во љу, а
пре ма об ја вље ним ли ста ма, не ки па ци јен -
ти на опе ра ци ју че ка ју кра ће. Да ли је реч
о при ви ле го ва ним ко ри сни ци ма здрав -
стве них услу га? 

Шта ће се де си ти са да, ка да ци вил ни
бо ле сни ци (на ро чи то из Бе о гра да) ,,уско -
че“ на ли сте вој ног здрав ства? Мо жда се
,,уба цу ју“ и пре ко ре да, јер на њи ма мо же
не што да се за ра ди. Та за ра да се не вра -
ћа вој ним оси гу ра ни ци ма у спе ци ја ли зо ва -
ни фонд, већ од ла зи у др жав ни бу џет ко ји
при па да сви ма.

Ако је већ ВМА опе ри ше ци вил на ли ца
(прет по ста вља се да су они из Бе о гра да и
око ли не), за што он да Фонд за СО ВО не
до зво ли да се вој ни оси гу ра ни ци опе ри шу
у ло кал ним бол ни ца ма? У ло кал ним бол -
ни ца ма ра де успе шни ле ка ри ко ји успе -
шно опе ри шу ку ко ве и ко ле на. 

Јед на опе ра ци ја, за ви сно од вред но сти
про те зе, ко шта од 200.000 до 300.000 ди -
на ра, па је он да све јед но ко ме се сред ства
да ју. Фонд за СО ВО на ба вља про те зе, а
ВМА их угра ђу је. Ци ви ли се ле че од сред -
ста ва вој них оси гу ра ни ка, а сред ства се
сли ва ју у за јед нич ку ка су. На тај на чин се
нео прав да но и про тив но ин те ре си ма вој -
них оси гу ра ни ка пра зни Фонд за СО ВО. 

Вој ни пен зи о не ри су не за до вољ ни та -
квим трет ма ном. Да ли је вре ме да се очи -
глед но ло ша прак са про ме ни?

Љу бо мир Ре ља но вић
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ВОЈНО ЗДРАВСТВО

Проблем ортопедских пацијената

ВОЈНО ЗДРАВСТВО 
У РАЉАМА НЕЛОГИЧНОСТИ
Дуго се ситуација у војном здравству усложава. Нас први
поглед се чини да је објективно реч о посредном утицају

пандемије вируса корона, али пажљивом анализом се 
долази до закључка да је проблем у организацији. Војно

здравство нуди своје услуге цивилном и поред тога што део
војних осигураника чека на операцију дуже 

од једне деценије.

Уград ња ве штач ког ку ка или ко ле на зна чи жи вот



Д
ок је човек млад највише разми-
шља о својим животним циљеви-
ма и како их остварити, што је са-

свим логично и нормално. На здра-
вље мисли једино када се разболи, и
то траје само до излечења. За људе у
годинама, попут војних ветерана, бри-
га о здрављу породице и личном по-
стаје једно од најважнијих питања. Ја-
ко нам је стало да имамо најбољу мо-
гућу здравствену заштиту, а то у нај-
већој мери зависи од добре сарадње
и квалитетног рада медицинског осо-
бља на примарном, секундарном и
терцијарном нивоу.

Гарнизона амбуланта у Краљеву, ко-
ја припада 2. бригади КоВ, већ годи-
нама врло професионално, квалитет-
но и одговорно обавља свој део посла
везано за здравствену заштиту при-
падника бригаде, војних пензионера и
чланова њихових породица. Иста кон-
статација се може изнети и за гарни-
зоне амбуланте у Рашкој, где је начел-
ник др Живко Кривокућа и Новом Па-
зару са начелником др Стефаном
Спасићем, поштујући пре свега ми-
шљења и похвале које смо чули од на-
ших колега, војних пензионера, упркос
чињеници да некада очекујемо и ви-
ше од стварних могућности јер смо не-
довољно упућени у све проблеме са
којима се они у свом раду сусрећу.

Приликом увођења нове формаци-
је, Градски одбор УВПС Краљево је
доставио предлог да се на рачун 1361
осигураника из Краљева и Врњачке
Бање, од којих су 905 носиоци осигу-
рања а 456 чланови породица војних
пензионера, приме један или два ле-
кара који ће дужи низ година радити у
Гарнизоној амбуланти (ГА) и у конти-
нуитету пратити здравствено стање
својих пацијената. Добар пример за то
је била др Весна Шутановац која је у
дугом временском периоду радила у
ГА, пратила стање својих пацијената,
била упућена у све детаље и увек би-
ла спремна да помогне на најбољи
могући начин. Војни пензионери су је
једноставно речено обожавали, јер је
љубазно примала пацијенте, водила
корисне разговоре и ништа није пре-
пуштала случају. Многима је помогла
у лечењу али, нажалост, себи није
пронашла лека тако да смо је прера-
но изгубили. Остаје нам само да жа-
лимо за добром лекарком и сјајном
женом која је цео свој радни век по-
светила управо нама и нашој војсци.

Овај предлог није прихваћен уз
образложење да је формација прила-
гођена потребама 2. бригаде и да не
постоји могућност било какве проме-
не, без обзира на оправдане разлоге.

Обновљен рад
стоматолошке службе
Тренутно у ГА Краљево ради веома

млад колектив кога чине пет лекара,
два стоматолога, девет медицинских
сестара и шест медицинска технича-
ра. За комплетан рад одговорна је др
Хелена Хаџија која је начелница ГА.
Од великог је значаја што је обновљен

рад стоматолошке службе, тако да се
за те потребе не мора ићи на ВМА ка-
ко је у ранијем периоду био случај.
Значајно је и постојање лабораторије
која омогућава једноставније прегле-
де без одласка у друге здравствене
установе. Оно што ваља посебно ис-
таћи је чињеница да садашње меди-
цинско особље своје пацијенте прима
врло професионално и љубазно. Па-
жљиво се саслуша сваки пацијент, та-
ко да лепа реч и дата терапије дају
најбоље резултате. Овакав однос про-
изилази из добре организације посла
али и добре припреме кадета током
студија на ВМА. Већини пацијената
много значи и чињеница да је 2. бри-
гада КоВ обезбедила организован
превоз пацијената на ВМА сваке сре-
де, тако да им је лакше и једноставни-
је путовање, без додатних проблема и
оптерећења вазаних за коришћење
јавног и градског превоза у Београду.

Према речима др Хелене Хаџије, ГА

Краљево дневно у просеку прима 100
до 180 пацијената, што је 50 до 60 по
лекару. С обзиром на то да су доктори
поред рада у ГА ангажовани и на не-
ким другим активностима 2. бригаде,
као што су бојна гађања, вежбе, фи-
зичке провере, рад ниже војнолекар-
ске комисије и слично, дешава се да у
амбуланти остане само један лекар
који мора да прими и прегледа све па-
цијенте. И у оваквим ситуацијама сва-
ки од од ангажованих лекара пацијен-
те прима врло пријатно, саслуша их
пажљиво и одреди терапију или упу-
ћује на лечење у Градску болницу или
ВМА. Ако се овоме додају планиране
и хитне кућне посете тешким болесни-
цима и превоз таквих пацијената на
ВМА, онда се може само претпостави-
ти колико је труда и пожртвовања по-
требно да се све ово успешно заврши.

И остало медицинско особље свој
део посла одрађује на најбољи могу-
ћи начин и уз сталну консултацију са
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ВОЈНО ЗДРАВСТВО

Здравствена заштита војних осигураника

КРАЉЕВАЧКИ
МЕДИЦИНАРИ У
СЛУЖБИ ЗДРАВЉА
Садашње здравствено особље своје пацијенте прима врло
професионално и љубазно. Пажљиво се саслуша сваки пацијент,
тако да лепа реч и дата терапије у сагласју дају најбоље
резултате. Овакав однос произилази из добре организације
посла али и из добре припреме кадета током студија на ВМА.

На поправку зуба више не мора да се одлази у ВМА



лекарима. Без обзира на све тешкоће
и проблеме никада нећете чути ни по-
вишен тон нити ружну реч без обзира
на много посла и понекад испољену
нервозу појединих пацијената који мо-
рају дуже да сачекају у реду за пријем.

Добро организован
рад у условима пандемије
Др Хелена Хаџија није желела да

некога од запослених посебно издвоји
јер сматра да су сви јако одговорни и
да заслужују само похвале.

Поред свих похвала на рад запосле-
них, др Хелена је желела да истакне и
неке од важнијих проблема који би
требало решити:

- Потребно је што пре поправити не-
исправне апарате за лабораторијске
анализе, што би омогућило рад у пу-
ном капацитету и мањи трошак због
упућивања на анализе у цивилне
здравствене установе.

- Неопходно је занављање санитет-
ских возила јер су постојећа прилично
стара и нису увек поуздана.

- Након земљотреса 2010 године ГА
је добила апарат за ултразвучну дијаг-
ностику најновије генерације. За рад
на њему су повремено ангажовани ле-
кари из Војне болнице Ниш или са
ВМА. То је било од велике помоћи и
олакшање у прегледима болесника
али и значајна новчана уштеда за пут-
не трошкове. Неко од надлежних је
одлучио да се тај апарат премести у
нишку војну болницу, што за овдашње
пацијенте није добро. 

За решавање ових проблема свака-
ко је потребна помоћ надлежних орга-
на из претпостављених команди.

Од првог дана увођења ванредног
стања због појаве заразе корона виру-
сон гарнизоне амбуланте су предузе-
ле све потребне мере да се заражени
одмах изолују и упућују на прегледе у
ковид амбуланте без контакта са оста-
лим пацијентима. Улазак и боравак у
ГА је прилагођен новонасталој ситуа-
цији. Простор је одговарајуће поде-
љен и обележен са јасно поставље-
ним упутствима. Организована је до-
става лекова старијим пацијентима
који су морали у изолацију, а предузе-
те су и све друге мере везане за спре-
чавање ширења заразе. И поред свих
мера до сада је забележено девет
смртних случајева корисника војних
пензија и чланова њихових породица.
Треба напоменути да су сви они има-
ли озбиљне здравствене проблеме
друге природе и да ковид-19 није био
једини узрок смрти. Све ове мере се
поштују и сада што даје додатну си-
гурност пацијентима приликом дола-
ска у амбуланту. Од тог времена па
надаље снабдевеност лековима је
значајно побољшана, тако да се 90
одсто преписаних лекова подиже у ГА,
а смо 10 одсто у цивилним апотекама.
Такође је значајно и то што се лекови
издају на два месеца што смањује по-
требу доласка код лекара.

Савестан рад референта
Да би се заокружио целокупан про-

цес пружања здравствених услуга вој-
ним пензионерима потребно је напо-
менути и остваривање права на на-

кнаду путних трошкова и оверу здрав-
ствених књижица. Овај посао, поред
своје редовне дужности у команди 2.
бригаде обавља заставник Слободан
Миладиновић. Миладина, како га ве-
ћина зове, краси добар и одговоран
рад, врхунска организација и велико
залагање, тако да се сви послови оба-
вљају на време и квалитетно. За њега
је потпуно нормално да након дежур-
ства или током коришћења годишњег
омора одвоји време да обради доку-
мента и пошаље на реализацију, како
осигураници не би дуго чекали. Поред
Краљева и Врњачке Бање, на њега су
ослоњени и корисници војних пензија
из Чачка. За комшије Чачане део до-
кумената везаних за рефундацију тро-
шкова лечења и куповине лекова об-

рађују запослени у ГА.
Врло је важно истаћи и потребу да

се сви ови млади лекари правовреме-
но упућују на одабране специјализа-
ције да не дођемо у ситуацију да у
блиској будућности нема ко да нас ле-
чи у војним болницама и на ВМА. По-
ред овог, потребно је увек размишља-
ти и о повећању плата запосленим у
војном здравству, да не би заостајале
за цивилним сектором. Мање плате
могу довести у дилему да се посао по-
тражи на неком другом, боље плаће-
ном месту. Остаје нада да ће војни
осигураници и убудуће добијати овако
добре и стручно припремљене младе
лекаре који ће бринути о здрављу па-
цијената у гарнизоним амбулантама.

Јован Симић
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ВОЈНО ЗДРАВСТВО

Део тима који брине о здрављу краљевачких војних осигураника

Код лекара опште праксе



до ма ћег школ ског ави о на ,,Ла ста“ ко ји је у
за вр шној фа зи и да тре ба обез бе ди ти по -
треб на сред ства јер је у све ту ве ли ка по -
тра жња за том вр стом ави о на, па нам се
сме ши до бра из во зна шан са. Ре а го вао је
ми ни стров по моћ ник за људ ске ре сур се,
су прот ста вља ју ћи се из два ја њу нов ца за
школ ски ави он, ма да то ни је ње гов ре сор.

Усле дио је ма сов ни от пуст ци вил них ли -
ца (2005. го ди не) за по сле них у си сте му
од бра не. По зах те ву ми ни стра фи нан си ја
(Мла ђа на Дин ки ћа) за два да на от пу ште -
но је ви ше од 5.000 ци ви ла. На и ме, по сле
ка шње ња пла те за при пад ни ке ВЈ од не -
ко ли ко да на, Дин кић је ми ни стру од бра не
по ру чио да пла те не ће би ти све док се не
от пу сти тих ви ше од 5.000 љу ди. Због то га
је од лу чи ва ње о то ме ко ме ус кра ти ти по -
сао тра ја ло ве о ма крат ко: дан ̠два. Би ло
је мно го про пу ста. Та ко је у Вој но тех нич -
ком ин сти ту ту от пу ште но ви ше де се ти на
вр сних ин же ње ра ко ји су ра ди ли на ва -
жним про јек ти ма. Без по сла је остао и наш
је ди ни струч њак за ам фи биј ска во зи ла.
Мо жда се ра чу на ло на ино стра ну па мет. 

,,Се ча“ офи ци ра
А он да, кра јем го ди не, пре у зе то је ма -

сов но пен зи о ни са ње пу ков ни ка. Раз лог је
био тај што су у бу џе ту по сто ја ла сред ства

за от прем ни не, па их је тре ба ло по тро ши -
ти. Ко ли ко је де це ни ја ма ула га но па ра у те
офи ци ре ни ко ни је обра ћао па жњу. Та ма -
сов на ,,се ча“ пу ков ни ка, по том и ге не ра ла,
обез гла ви ла је вој ску, па је на че ло Ге не -
рал шта ба до шао ге не рал ко ји је имао ис -
ку ство са мо ко ман ди ра во да, што се, ве -
ро ват но, ни је до го ди ло ни у јед ној вој сци
све та,

Учи ње ни су ре форм ски за хва ти, у чи јем
сре ди шту је би ло при ла го ђа ва ње стан дар -
ди ма НА ТО-а и ,,зах те ви ма са вре ме ног
вре ме на”.

Ми мо зва нич не по ли ти ке о не у трал но -
сти зе мље, од ви јао се про цес при бли жа -
ва ња али јан си, ко пи ра њем ре ше ња уста -
ље ним у том по ли тич ко-вој ном са ве зу. Не -
кри тич ки усво је не нор ме, с вре ме на на
вре ме, ште дро је де ман то ва ла прак са. По -
бор ни ци ,,бр зих и те мељ них про ме на”
лан си ра ли су те зу да су у са вре ме ном све -
ту је ди но стан дар ди НА ТО-а из др жа ли
про бу вре ме на. Та ко је про на тов ска ор га -
ни за циј ско-фор ма циј ска струк ту ра Вој ске
Ср би је (ВС) би ла ал фа и оме га у сва ко -
днев ном де ла њу тог нај ва жни јег и нај сна -
жни јег под си сте ма од бра не зе мље.

Ка да је стру ка ука зи ва ла да не ка ре ше -
ња ко ја у на шим усло ви ма ни су при мен -
љи ва, или да не ће до не ти бо љи так, вла -

12Војни ветеран СЕПТЕМБАР 2021.

ДРУШТВО

З
ва нич ни ци НА ТО-а, а на ро чи то при -
пад ни ци аме рич ке ад ми ни стра ци је, у
раз го во ри ма са на шим др жав ним

функ ци о не ри ма и по сред ством ме ди ја, с
вре ме на на вре ме, упу ћу ју по ру ке ка као би
ра до ви де ли Ср би ју у за пад ној вој ној али -
јан си. Кроз од ви ја ње про гра ма Парт нер -
ство за мир, пу тем за јед нич ких ко манд но-
штаб них ига ра и из во ђе њем здру же них ве -
жби на те ре ну, Вој ска Ср би је сти че од ре -
ђе на са зна ња о са вре ме ним вој ним опе -
ра ци ја ма и на чи ни ма за пре вла да ва ње
кри зних си ту а ци ја, иза зо ва и прет њи.

По сле ус по ста вља ња од но са ко ји су би -
ли пре ки ну ти бру тал ном агре си јом НА ТО-
а на Ср би ју (СРЈ), под сна жним ути ца јем
та да шњег др жав ног вр ха ко ји је био до сов -
ске фор ма ци је, Вој ска Ју го сла ви је је от по -
че ла ре фор ме за чи ји узор су би ли узе ти
ор га ни за циј ско-фор ма циј ска струк ту ра,
обу ка и вој на док три на за пад не али јан се.
Ге не ра ли ВЈ ни су мо гли да дик тат др жав -
ног вр ха а зна чај ни је по мак ну, па су у пот -
пу но сти при ме њи ва ли оно што је по сред -
ством по слу шних по ли ти ча ра сти за ло из
за пад ног вој ног са ве за. Да би се пре стро -
ја ва ње бр же од ви ја ло, усред Ми ни стар -
ства од бра не СРЈ фор ми ра на је кан це ла -
ри ја НА ТО-а, у ко јој је сто ло вао ге не рал са
За па да (чи тај из Ве ли ке Бри та ни је). Је дан
од њих (Џон Мур Бик) зах те вао је да га ин -
тер вју и ше наш не дељ ник ,,Вој ска“. Та да је
из ме ђу оста лог ре као да зва нич ни ци СРЈ
ту ма че од ви ше по јед но ста вље но ре фор -
му вој ске и да се пре те ру је у до след ној
при ме ни стан дар да НА ТО-а. Ко ли ко се да -
ле ко ишло у ,,раз го ли ћа ва њу“ на ше вој ске,
то јест до ко је ме ре се оси лио НА ТО, мо же
се илу стро ва ти по ку ша јем да ге не рал за -
пад ног вој ног са ве за при су ству је го ди шњој
ана ли зи бор бе не го то во сти на ше вој ске.
При пре ма ју ћи се да до зна тај не на ше вој -
ске ге не рал НА ТО-а, ко ме је био обез бе -
ђен не сме та ни ула зак у вој не објек те СРЈ,
сме стио се на по ча сно ме сто са ле на Топ -
чи де ру, где је тре ба ло да поч не ана ли за.
Та да шњи на чел ник Ге не рал шта ба ВЈ оба -
ве стио је о то ме пред сед ни ка др жа ве, зах -
те ва ју ћи да се ус кра ти при су ство ге не ра -
ла НА ТО-а. Ка да је то одо брио пред сед -
ник, ге не рал НА ТО-а за мо љен је да на пу -
сти са лу, јер је реч, ка ко му је ка за но, о чи -
сто ин тер ном ску пу. Овај је уз ре чи по гр де,
ис ка зу ју ћи бес, иза шао са го ди шње ана ли -
зе бор бе не го то во сти.

Уру ша ва ње вој ске
Си стем од бра не у Ср би ји тих го ди на у

мно го че му је уру шен. Уки ну те су мно ге је -
ди ни це. Ви ше сто ти на тен ко ва и ве ли ке
ко ли чи не дру гог на о ру жа ња, ме ђу ко ји ма
и ар ти ље риј ска ору ђа, ам фи биј ска во зи -
ла, пу шке и још мно го то га, пре то пље но је
у сме де рев ској же ље за ри, ко ја је та да би -
ла у вла сни штву Аме ри ка на ца. 

Ави ја ци ја је би ла на пу ту га ше ња јер су
ис ти ца ли ре сур си ве ћи ни ва зду хо пло ва.
На ре фе ри са њу на ба тај нич ком аеро дро -
му при ли ком при је ма ду жно сти јед ног од
ми ни ста ра од бра не СРЈ, из не ти су пре ци -
зни по да ци о то ме ка да ће ко јој вр сти ави -
ја ци је ис те ћи ре сур си, те да ће мо, ако се
ни шта не пре ду зме, за три до че ти ри го ди -
не би ти при ну ђе ни да без бед ност ва зду -
шног про сто ра пре пу сти мо не кој дру гој зе -
мљи, јер не ће мо рас по ла га ти ва зду хо пло -
ви ма за ин тер вен ци је ка да, на при мер, не -
ко от ме ави он. Та да шњи за ме ник на чел -
ни ка Ге не рал шта ба за РВ и ПВО из нео је
и по да так да је је ди на све тла тач ка раз вој

Престројавање и развој наше војске

НАТО НИЈЕ 
ПРАВИ ЕТАЛОН

Откуд идеја да одбрамбени систем прекројимо по уг леду
на НАТО? Зашто би се унапред одбацивала решења која

су устаљена у многим другим војскама света, по пут руске, 
кинеске, израелске, бразилске… Где су наша искуства, где
су овдашње специфичности, а где рационалан однос пре-

ма свему што у свету постоји?



за ла је да ни је би ло оправ да но уки да ти
бри га ду АБ ХО (атом ско˗ би о ло шка и хе миј -
ска од бра на), па ће се, ве ро ват но, по но во
ре ак ти ви ра ти. По пла ве што су нас за де си -
ле 2017. го ди не ука за ле су да је учи ње на
и гре шка у ор га ни за ци ји ро да ин жи ње ри је
(не до ста так ам фи биј ских во зи ла, мо тор -
них ча ма ца, сна га и ма ши не ри је за от кла -
ња ње по сле ди ца во де ног та ла са).

Про фит
При ли ком ства ра ња но ве ор га ни за циј -

ско˗ фор ма циј ске струк ту ре на ше вој ске,
спро ве де не у вре ме ДОС ̠а, по је ди не је ди -
ни це су зах те ва ле да им оста не до та да -
шњи на зив, по зи ва ју ћи се на по зи тив не
тра ди ци је. Др жав ни врх је био про тив то -
га, та ко да су те је ди ни це до би ле но ве
број ча не озна ке. Тек у по след ње две˗ три
го ди не не ки ма од њих су вра ће не озна ке
(63. па до бран ска и 72. спе ци јал на бри га -
да). 

С тим у ве зи се на ме ће и пи та ње да ли
је 101. ва зду шно˗ де сант на бри га да аме -
рич ке вој ске ика да ме ња ла на зив, а уче -
ство ва ла је у мно гим бит ка ма осва јач ког
ка рак те ра. Ни је! Аме ри кан ци во де ра чу на
о тра ди ци ја ма сво је вој ске, а на ма је то,
до ско ра, по дик та ту ве ли ке си ле би ло мар -
ги нал но“.

По ка за ло се и то да нам не до ста ју пре -
то пље ни тен ко ви (и оклоп ни тран спор те -
ри) од ко јих је аме рич ка ком па ни ја ,,Ју ес
стил“ на пра ви ла по за ма шан ка пи тал.
Слич но се до го ди ло и у Сло вач кој и Че -
шкој. Та мо је та аме рич ка ком па ни ја пре -
то пи ла ви ше од 3.000 тен ко ва. Ка да је по -
сао за вр шен, као што су ура ди ли у Сме де -
ре ву, вра ти ли су др жа ви та мо шњу же ле за -
ру. Да кле, сву да при ме њу ју исту так ти ку. 

Не дав на до на ци ја Ру ске Фе де ра ци је од
30 тен ко ва и 30 оклоп них во зи ла зна чај ни -
је је до при не ла сна же њу Вој ске Ср би је. 

По сле 2000. го ди не из во ђе не су ве жбе
углав ном са вој ним сна га ма НА ТО ̠а. Ору -
жа не фор ма ци је Ру ске Фе де ра ци је по пра -
ви лу су би ле у дру гом пла ну. По след њих
го ди на зна чај но је по ве ћа на са рад ња са
ру ском и дру гим вој ска ма ко је не при па да -
ју НА ТО ̠у.

По ку ша ји да се Вој ска Ср би је усме ри ка
НА ТО ̠у не на и ла зи на плод но тле. Ка да би
се тим по во дом ор га ни зо вао ре фе рен дум
у Ср би ји, нај ма ње две тре ћи не ста нов ни -
штва, а то су до са да по ка за ле мно го број -
не сон да же јав ног мње ња, би ло би про тив
при кљу че ња НА ТО ̠у. Тај са вез је без прав -
не и мо рал не осно ве бом бар до вао Ју го -
сла ви ју 1999. го ди не, што је про из ве ло ве -
ли ке жр тве и огром на ра за ра ња. НА ТО је
пру жио пип ке и ука љао образ и при ли ком
су ко ба на про сто ри ма Ју го сла ви је, свр ста -
ва ју ћи се стал но на стра не про тив Ср ба. У
уло зи ,,свет ског по ли цај ца“, ми мо од лу ка
Са ве та без бед но сти УН, Али јан са че сто
ко ри сти сво је са ве зни ке ко ји ги ну ра ди
оства ре ња аме рич ких, а не свет ских, ин -
те ре са. 

Пут Ср би је у бу дућ ност, по себ но њен
раз вој, не мо ра да се ве же за при пад ност
НА ТО ̠у, већ за стал но сна же ње и убр за ни
раз вој при вре де, што по ка зу ју при ме ри
без бед но сно не у трал них зе ма ља. Вој ска
Ср би је тре ба да бу де кон ци пи ра на, ди -
мен зи о ни са на, на о ру жа на и опре мље на
та ко да мо же да бра ни и од бра ни свој на -
род. 

Зво ни мир ПЕ ШИЋ
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да ју ћи еста бли шмент, над ре ђен си сте му
од бра не, са мо у ве ре но и ба ха то, зах те вао
је бес по го вор ну ре а ли за ци ју утвр ђе них
од лу ка.

До га ђа ло се и те ка ко да се ,,не ре форм -
ски на стро је ни офи ци ри” опи ру за ми сли -
ма ми ни ста ра, што су на че ло од брам бе -
ног еше ло на ста ли по сле јед ног или два
за вр ше на кур са НА ТО-а. Офи ци ри ко ји су
се по на ша ли у скла ду са пра ви ли ма про -
фе си је, то јест они што су би ли не по слу -
шни, екс пре сно су от пра вља ни у пен зи ју,
чак и он да ка да за окон ча ње рад ног ве ка
ни су би ли ис пу ње ни за кон ски усло ви. Под
ле ген дом нео п ход них ре форм ских за хва -
та, по сле 2000. го ди не, у ВС је , по све му
су де ћи, оба вље на нај ве ћа чист ка ка дро ва
у до са да шњој исто ри ји на ше ору жа не си -
ле.

Бо љи од НА ТО ̠а
Део пен зи о ни са ног ка дра ту жба ма је

шти тио до сто јан ство по ку ша ва ју ћи да се
од бра ни од ба ха то сти не са ве сних др жав -
них функ ци о не ра та да шње до сов ске вла -
сти. Су до ви су, на кон ма ра тон ских про це -
са, пре су ђи ва ли у ко рист нео прав да но
сме ње них офи ци ра и на ло жи ли да се,
при ме ра ра ди, ви ше њих вра ти у слу жбу.
Ме ђу тим, др жав но-вој ни врх из прет ход не
гар ни ту ре вла сти иг но рант ски и три јум -
фал но се оглу ши вао о суд ске пре су де.

Ор га ни за циј ско-фор ма циј ска струк ту ра
ВС је дан је од при ме ра сле пог ко пи ра ња
ре ше ња за пад ног вој ног са ве за. Је дан пу -
ков ник ма ке дон ске вој ске је пот пи сни ку
ово га тек ста ис при чао да је, на кон оса мо -
ста љи ва ња БЈР Ма ке до ни је, у Ско пље
сти гао је дан од нај ве ћих екс пе ра та НА ТО-
а за из ра ду ор га ни за циј ско-фор ма циј ске
струк ту ре је ди ни ца. Ње гов за да так је био
да за вој ску на шег ју жног су се да са чи ни
но ве лич не и ма те ри јал не фор ма ци је. Пре
не го што је кре нуо на оби ман по сао, за мо -
лио је до ма ћи не да му до не су књи ге фор -
ма ци ја, ка ко би сте као увид у та да шњу ор -
га ни за циј ско-фор ма циј ску струк ту ру те
вој ске. Ма ке дон ски офи ци ри су га од вра -
ћа ли од на ме ре, на во де ћи да су ва же ћа
ре ше ња ко пи је све га оно га што је при ме -

њи ва ла ЈНА и да у тим књи га ма, за пра во,
и не ма бог зна шта да се ви ди. Гост је био
упо ран у на у му, а ка да су му до не ли књи ге
фор ма ци је, па жљи во је раз гле дао стра ни -
це ори ги нал них књи га ко је су но си ле озна -
ку ,,Др жав на тај на – стро го по вер љи во”.
Ду го је за гле дао, ра до зна ло ли стао стра -
ни це, раз ро га че них очи ју упи јао та ју го сло -
вен ска ре ше ња… А он да је устао и ре као
,,Го спо до, па ово је бо ље од оно га што има
НА ТО ”.

Отре жње ње
То што је у на шој вој сци при ме њен сво -

је вр сни ка луп НА ТО-а, прет ход на власт
прав да ла је и на вод ном на су шном по тре -
бом да ство ри мо ин тер о пе ра бил не сна ге
са са вре ме ним вој ска ма све та (НА ТО). Да
ли то зна чи да ће мо, ра ме уз ра ме са оста -
лим вој ска ма све та, под окри љем НА ТО-а,
уче ство ва ти у осва јач ким по хо ди ма, као
по др шка сна га ма ко је фи нан си ра и опре -
ма Се вер но а тлант ски са вез? Да ли нам је
у бло ку фор ми ра ном за рад соп стве не од -
бра не, а по сле агре си је на СРЈ пре ра слом
у агре сив но-осва јач ку вој ну ма ши не ри ју,
на ме ње на уло га пе ша ди је? От куд уоп ште
иде ја да од брам бе ни си стем пре кро ји мо
по угле ду на НА ТО? За што би се уна пред
од ба ци ва ла ре ше ња ко ја су уста ље на у
мно гим дру гим вој ска ма све та, по пут ру -
ске, ки не ске, изра ел ске, бра зил ске... Где
су на ша ис ку ства, где су ов да шње спе ци -
фич но сти, а где ра ци о на лан од нос пре ма
све му што у све ту по сто ји?

Да је НА ТО оди ста нај бо ље по стро је на
вој на фор ма ци ја на све ту, да рас по ла же
нај на пред ни јим мо де ли ма ору жа не и свих
дру гих ви до ва бор бе, да има нај са вре ме -
ни је на о ру жа ње, ра то ви у Ви јет на му, Ира -
ку и Ав га ни ста ну не би то ли ко ду го тра ја -
ли. 

НА ТО ни је за кон! У том са ве зу мно го је
шу пљи на, не до ре че но сти, не прак тич них
ре ше ња, па и про ма ша ја.

По след њих го ди на се до ста ра ди на до -
град њи на шег си сте ма од бра не. Од ба та -
љо на Спе ци јал не бри га де по но во су фор -
ми ра не 63. па до бран ска и 72. спе ци јал на
бри га да. Пан де ми ја ко ро на ви ру са по ка -

Бој би је све тло оруж је, али пре све га ср це у ју на ка



Н
о ви дан, 31. март 1999. го ди не, донeo
je па као. До че као сам га код по вр шин -
ског ко па руд ни ка „Ки шни ца“. Био сам

пре мо рен. Не што ме је „те ра ло“ да на пу -
стим згра ду Ко ман де. НА ТО ави о ни не пре -
кид но ле те не бом из над  Ко сме та и бом -
бар ду ју ци ље ве на зе мљи. 

Ге не рал Ла за ре вић је са гру пом ста ре -
ши на већ био код ко па. По сма тра мо ави о -
не ко ји из ба цу ју ин фра цр ве не мам це и
про во ци ра ју на ше је ди ни це ПВО да отво -
ре ва тру. Чу је се за глу шу ју ћа бу ка око три -
де се так ави о на. Екс пло зи је ра ке та и бом -
би чу ју се из прав ца Ли пља на и Уро шев -
ца. Имам ути сак да ави ја ци ја у та ла си ма
бом бар ду је чи тав про стор Ко сме та. Бом бе
по чи њу да па да ју по Аеро дро му „Сла ти на“
и око При шти не. Ни ко ни шта не го во ри.
Сви су за о ку пље ни сво јим ми сли ма. Че ти -
ри про јек ти ла пре ле ћу из над на ших гла ва,
по га ђа ју већ по ру ше не објек те, се вер но од
Гра ча ни це, на око1,5 ки ло ме тра од нас.

Шест дру гих про јек ти ла ле те ка се вер -
но и сточ ном де лу При шти не. По сле не ко -
ли ко се кун ди сна жне екс пло зи је и по дрх -
та ва ња тла. По ја вљу ју се ви со ки пла ме но -
ви је зи ци и бе ли дим. Ја вља се Ла за ре вић
и ка же „да су ве ро ват но, по го ди ле скла ди -
ште у се лу Лу ка ре“. 

У истом тре нут ку два про јек ти ла па да ју
по Ка сар ни „Ко сов ски Ју на ци“. За у стио
сам да од го во рим Ла за ре ви ћу. Из не на ди -
ла ме ја ка екс пло зи ја иза на ших ле ђа. По -
ми слио сам да су ави о ни га ђа ли по ло жа је
при штап ских је ди ни ца око Ко ман де. Ви ди
се ве ли ка пла ме на лоп та, ју жно од Ки шни -
це за око је дан ки ло ме тар. Тло по дрх та ва
ис под на ших но гу. Не ко је из мра ка до ба -
цио да је по го ђе на и згра да Ко ман де у Ки -
шни ци. 

На око 100-200 ме та ра од нас чу је се ка -
ко ка ме ње ко је је из ба ци ла екс пло зи ја па -
да по окол ној шу ми и ло ми  гра не др ве ћа.

„Тре ба да се скло ни мо у за клон“, пред -
ло жио је Ђа ко вић. Ни ко не од го во ра. Сто -
ји мо на са мој иви ци по вр шин ског ко па. Му -
чи ме не из ве сност шта је по го ђе но у бли -
зи ни Ко манд ног ме ста. У том ре јо ну су
рас по ре ђе не Ко ман да ста на, Ба та љон вој -
не по ли ци је, је ди ни це ве зе и ве ли ки број
мо тор них  во зи ла. Да ли је не што од то га
би ло ме та? 

,,Ко ло“ код ко па
По сле сат вре ме на вра ћа мо се на Ко -

манд но ме сто. Згра да ни је по го ђе на. Ла -
за ре вић тра жи из ве штај о га ђа ним ци ље -
ви ма на про сто ру Ко сме та. Ме не ин те ре -
су ју по да ци за чи та ву зо ну Тре ће ар ми је.

Бр зо ре ша ва мо ди ле му ко ја нас је му чи ла.
НА ТО је са ви ше про јек ти ла га ђао рас по -
ред Ин тен дант ског ба та љо на 202. по за -
дин ске ба зе у се лу Су ши ца, скла ди шта се -
вер но од Гра ча ни це и у се лу Лу ка ре, без
ве ћих по сле ди ца и фа бри ку у се лу Ба ту -
се, ју го за пад но од Ко со ва По ља.

„Због то га смо ми игра ли ко ло код ко па“,
про ко мен та ри сао сам, ми сле ћи на по ска -
ки ва ње при ли ком по дрх та ва ња тла ис под
на ших но гу. Ла за ре вић је ре фе ри сао да је
у Ка сар ни „Цар Урош“ у Уро шев цу по го ђен
обје кат Ста ци о нар ног цен тра ве зе. 

Убр зо се ја вио ко ман дант Ни шког кор пу -
са, ге не рал-ма јор Ни ко лић, и ре фе ри сао
да су у зо ни Кор пу са нај ја ча деј ства ави ја -
ци је из вр ше на по око ли ни Ни ша. У 1.15
ча со ва  га ђа ни су по ло жа ји си сте ма КУБ
230. сред њег са мо ход ног ра кет ног пу ка
ПВО, из са ста ва РВ и ПВО, на објек ту По -
по ва гла ва, код се ла Ча мур ли ја, се ве ро за -
пад но од Ни ша. Том при ли ком по го ђе на је
ра дар ска ста ни ца за осма тра ње и на во ђе -
ње, а по ги нуо је дан и те шко ра ње на два
при пад ни ка је ди ни це.

У исто вре ме га ђа ни су не и ден ти фи ко -
ва ни ци ље ви у ре јо ну се ла Гра бо вац, ју -
жно од Ни ша, и у се лу Пру го вац у оп шти ни
Алек си нац.

У 2.00 ча со ва са два про јек ти ла га ђан је
и уни штен ра дар код објек та „Кит ка“, се ве -
ро за пад но од Вра ња, и ка сар на у Бу ја нов -
цу, без по сле ди ца. 

Око 3.10 ча со ва деј ства ави ја ци је су
пре ста ла. Све ви ше осе ћам умор од не -
спа ва ња. На ру чу јем ка фу. На дам се да ће
ме осве жи ти. Ис пред ме не на сто лу ве ли -
ка хр па на го ми ла не по ште ко ју тре ба пре -
гле да ти и по сла ти на ре ша ва ње. Пре не го
што по чи њем да пре гле дам, ка жем Ла за -
ре ви ћу да пред ло жи је ди ни цу ко ју би смо
об и шли у то ку да на. Хо ћу да про ме ним
ам би јент и да се на те ре ну срет нем са вој -
ни ци ма и ста ре ши на ма. Да раз го ва рам са
њи ма и охра брим их. Ла за ре вић, без раз -
ми шља ња, пред ла же 15. оклоп ну бри га ду.
При хва там, јер је ова је ди ни ца ре ла тив но
бли зу. Одав но се ни сам срео са љу ди ма
из ове је ди ни це. Са да је на по ло жа ји ма у
ре зер ви При штин ског кор пу са и у са ста ву
сна га за про тив де сант ну бор бу Аеро дро -
ма „Сла ти на“ и При штин ског по ља. Рас по -
ре ђе на је у „ср цу“ Дре ни це, на про сто ру
из ме ђу Го ле ша, Гло го ва ца, се ла Ла пу шни -
ка и шу ме Ли по ви ца. Не мо же би ти го ре.

Ме ђу при спе лом по штом је На ре ђе ње
ШВК да се фор ми ра вој но те ри то ри јал ни
од ред у са ста ву Вој ног окру га При шти на
од не рас по ре ђе них вој них об ве зни ка шип -

тар ске на ци о нал но сти. Не мо гу да ве ру јем
шта на ре ђу је ШВК. Убе ђен сам да не ће
мо ћи да се фор ми ра од ред та квог са ста -
ва. Ипак, пи шем упут ства за ре а ли за ци ју.

Упо зо ре ње оба ве шта ја ца
По но во је сти гло упо зо ре ње Оба ве штај -

не упра ве о уба ци ва њу ти мо ва спе ци ја ла -
ца, ја чи не три до се дам љу ди, из са ста ва
САД, Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске, ко ји
има ју за да так да на во де НА ТО ави ја ци ју
на по ло жа је вој ске.

У Ин фор ма ци ји је на ве де но да НА ТО
пла ни ра ин тен зи ви ра ње ва зду шних уда -
ра, те жи шно по је ди ни ца ма Тре ће ар ми је
и При штин ског кор пу са на Ко со ву и Ме то -
хи ји, уз про ши ре ње ли сте ци ље ва на
објек те ци вил не ин фра струк ту ре. Пла ни -
ра но је ан га жо ва ње бом бар де ра Б-1, ју ри -
шних ави о на А-10 и хе ли коп те ра за про ти -
во клоп ну у бор бу.

Умор ме са вла да ва. Не ски дам чи зме и
уни фор му и ле жем на кре вет да ма ло од -
ре мам. Бу дим се у 5.30 ча со ва. На Ко -
манд ном ме сту и у Опе ра тив ном цен тру је
не про ме ње на рад на ат мос фе ра. При ме -
ћу јем но ва ли ца. Из вр ше на је за ме на ти -
мо ва. Ла за ре вић то до бро ра ди. Во ди ра -
чу на да од мо ри љу де. Зна и он да нас че -
ка ју још те жи и на пор ни ји да ни. Не ма но -
вих ин фор ма ци ја о деј стви ма ави ја ци је и
до га ђа ји ма у је ди ни ца ма Ар ми је. Ге не рал
Ла за ре вић из ве шта ва да је по че ла про тив -
те ро ри стич ка ак ци ја „Ма ли ше во’’. На чел -
ник Шта ба Ар ми је, Сто ји ми ро вић, из ве -
шта ва ме о ан га жо ва њу ста ре ши на Ко ман -
де Ар ми је и пот чи ње них ко ман ди у то ку
да на. Еки па Ко ман де Ар ми је вр ши кон тро -
лу мо би ли са них је ди ни ца Дру ге пе ша диј -
ске бри га де и 211. оклоп не бри га де Ни -
шког кор пу са. На чел ни ци пе ша ди је и ар -
ти ље ри је кон тро ли шу из во ђе ње га ђа ња из
пе ша диј ског и ар ти ље риј ског на о ру жа ња
у Дру гој и Сед мој пе ша диј ској бри га ди на
по ли го ну „Ртањ“. Ко ман да Вој ног окру га
Ниш кон тро ли ше мо би ли за ци ју Че твр те
мо то ри зо ва не бри га де, а Ко ман да Ни шког
кор пу са ан га жу је се на пру жа њу по мо ћи у
мо би ли са ним је ди ни ца ма 352. ин жи ње риј -
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Својим распоредом 15. Оклопна бригада раздваја терористичке
снаге две оперативне зоне, „Дреница“ од „Паштричко-подримске“.

Због тога је „трн у оку“ шиптарско-терористичких снага
и мета свакодневних напада. 



ског пу ка.
Пре по ла ска у оби ла зак 15. оклоп не

бри га де, на ре ђу јем пу ков ни ку Сре до је ви -
ћу да при пре ми текст зах те ва ШВК за пре -
пот чи ња ва ње рат не 37. мо то ри зо ва не
бри га де Дру гој ар ми ји.

У оби ла зак 15. оклоп не бри га де кре ће -
мо у 9.10 ча со ва. Са мном у во зи лу је ге -
не рал Ла за ре вић. Ге не рал Ђа ко вић, пу -
ков ник Сто ја но вић и оста ли су у дру гим во -
зи ли ма. На че лу ко ло не су  но ви нар Дре -
цун и сни ма тељ Ма го чи.

Док про ла зи мо се ло Сла ти ну и обје кат
Го леш, Ла за ре вић ин фор ми ше да је до био
из ве штај ко ман дан та 175. пе ша диј ске бри -
га де, пу ков ни ка Ни ко ле Пе тр о ви ћа, о хап -
ше њу осам до бро во ља ца због сум ње да
су у се лу Же гра, код Гњи ла на, из вр ши ли
зло чин. Ни сам ре а го вао јер Ла за ре вић ни -
је имао по твр ду о ка квом се зло чи ну ра ди.
На ре дио сам да при ку пи ин фор ма ци је и
да по ша ље из ве штај о то ме. Око ко му ни -
ка ци је на све стра не ефек ти деј ства ави -
ја ци је: кра те ри од ави он ских бом би ду би -
не и до не ко ли ко ме та ра и раз ба ца на зе -
мља и ка ме ње. По лет но-слет на ста за
Аеро дро ма оште ће на је на не ко ли ко ме -
ста, по иви ца ма. Убе ђен сам да се мо же
ко ри сти ти. То зна чи да не же ле да раз о ре
по лет но-слет ну ста зу. Аеро дром ће им би -
ти по тре бан за де сан ти ра ње сво јих је ди -
ни ца, ка да до ђу на Ко со во и Ме то хи ју. Ме -
ђу тим, схва там шта НА ТО ави ја ци ја га ђа
сва ки дан на аеро дро му –  ула зе у под зем -
не за кло не за ави о не, „ка по ни ре“. Сви су
за ру ше ни и не у по тре бљи ви. Ма га ци ни
рат них ре зер ви и осма трач ке ра дар ске
ста ни це на Го ле шу су ра зо ре ни. 

Ме ђу ели том
Због стра вич них учи на ка деј ства ави ја -

ци је по објек ти ма Аеро дро ма „Сла ти на“
ка жем Ла за ре ви ћу да тре ба што пре да де -
таљ но пре гле да мо План про тив де сант не
бор бе на Ко сме ту. Ни сам си гу ран да 492.
ва зду хо плов на ба за и 311. сред њи са мо -
ход ни ра кет ни пук РВ и ПВО има ју до вољ -
но сна га да до бро ор га ни зу ју про тив де -
сант ну бор бу. 

По сле Сла ти не ула зи мо у зо ну рас по ре -
да 15. оклоп не бри га де, елит не је ди ни це
При штин ског кор пу са. Пре ма ва тре ним и
ма не вар ским мо гућ но сти ма нај ја ча је је ди -
ни ца кор пу са. Са ве ли ким рат ним ис ку -
ством, пре ка ље на у бор ба ма са ШТС то -
ком 1998. го ди не, 15. оклоп на бри га да је
но си лац бор бе них деј ста ва При штин ског
кор пу са. Ко манд ни ка дар је ди ни це је
млад, али ис ку сан. Ни је по сто јао за да так
ко ји ова је ди ни ца ни је мо гла да из вр ши.
По сле те шких бор би то ком 1998. го ди не,
по од лу ци Ла за ре ви ћа, из ву че на је из бор -
бе и рас по ре ђе ња на про стор Гор ње Дре -
ни це, у сам епи цен тар шип тар ског те ро ри -
стич ког по кре та. Са ове по зи ци је Бри га да
има уло гу ре зер ве. Ме ђу тим, прак тич но
кон тро ли ше нај зна чај ни ји про стор из ме ђу
Гло гов ца, Ма ли ше ва, При шти не и Шти -
мља и ко му ни ка ци ја у цен трал ном де лу
Ко сме та При шти на–Ли пљан–Уро ше вац,
При шти на–се ло Ко мо ра не–Гло го вац, се ло
Ла пу шник–Ма ли ше во–Ора хо вац и Ла пу -
шник–Кли на– Ђа ко ви ца–Пећ. Кон тро лом
ових ко му ни ка ци ја обез бе ђу је се ве за из -
ме ђу Ко сов ске за рав ни и Ме то хиј ске до ли -
не.

Сво јим рас по ре дом бри га да раз два ја
те ро ри стич ке сна ге две опе ра тив не зо не,
„Дре ни ца“ од „Па штрич ко-под рим ске“.
Због то га је „трн у оку“ ШТС и ме та сва ко -
днев них на па да. 

На рав ном де лу пу та, ко ји се од Го ле ша
спу штао ка Ца ре вој че сми, ви дим ду жи ну
ко ло не на ших во зи ла. По ред на ших, ту су
во зи ла прат ње и обез бе ђе ња, ре зер вна
во зи ла, во зи ло са по слу га ма пре но сних
ра кет них си сте ма С- 2М и „Ши ло“ и са ни -
тет ско во зи ло са еки пом за ур гент ну ме де -
ци ну. 

Код Ца ре ве че сме и  на пу ште ног мо те -
ла гру па вој ни ка у за кло ни ма у бо ро вој шу -
ми. За кло ни је од џа ко ва пу ње них пе ском,
са пу шкар ни ца ма и ма скир ним мре жа ма.
То је  је дан од пунк то ва за кон тро лу ко му -
ни ка ци је. И 1998. го ди не на овом истом
ме сту на ла зио се наш пункт. ШТС су у то -
ку но ћи, на са мо 200 ме та ра ју жни је, на ас -
фалт ном пу ту, по ста ви ли про тив тен ков ску
ми ну  од ко је су по ги ну ла  че тво ри ца вој -
них по ли ца ја ца. 

Те рен ско во зи ло „пин цга у ер“ на ле те ло
је на ми ну ко ја је би ла по ста вље на у ру пи
на ас фал ту и ма ски ра на пе ском. На по љу,
са ле ве стра не пу та, су ва тре ни по ло жа ји
ар ти ље ри је. До бро су ма ски ра ни и те шко
се уоча ва ју и са зе мље. Вој ни ци ни су по -
ред ору ђа. Ла за ре вић об ја шња ва  да је то
ла жни по ло жај бри гад не ар ти ље ри је. По -
хва лио сам их јер је био из ра ђен и ма ски -
ран као пра ви.

На рас кр сни ци за Гло го вац, у се лу Ко -
мо ра не, че ка па тр о ла вој не по ли ци је и
усме ра ва ко ло ну ис точ но од глав ног пу та
ка се лу До ња Фу шти ца. По сле де се так ми -
ну та скре ће мо на кол ски пут пре ма Ли по -
вач кој шу ми и ула зи мо у за се лак Ру си нов -
це, на са мом ула зу у по зна то ло ви ште, Ли -
по вач ку шу му. До че ку ју нас ко ман дант
Бри га де, пу ков ник Мла ден Ћир ко вић, и
на чел ник Шта ба, пу ков ник Ни шо вић, са
ста ре ши на ма Ко ман де бри га де. 

Од тен ка до тен ка
Во за чи бр зо рас по ре ђу ју и ма ски ра ју во -

зи ла у обли жњој шу ми. Ко ман дант Ћир ко -
вић вр ши кра ћу ори јен та ци ју и ре фе ри ше
о рас по ре ду је ди ни ца бри га де, а за тим и о
рас по ре ду оклоп ног ба та љо на у чи јем се

рас по ре ду на ла зи мо. Кре ће мо у оби ла зак
је ди ни це. Иде мо од тен ка до тен ка и тран -
спор те ра. Би ло је не мо гу ће уочи ти сред -
ства ко ја су би ла од лич но ма ски ра на. Раз -
го ва рам са вој ни ци ма и ста ре ши на ма. Сви
су мо ти ви са ни да бра не отаџ би ну. Ни сам
из не на ђен јер су то вој ни ци мар тов ске ге -
не ра ци је 1998. го ди не ко ји су из не ли те рет
про тив те ро ри стич ких бор би 1998 го ди не.
Већ је тре ба ло да бу ду от пу ште ни из је ди -
ни це у пр вој по ло ви ни мар та 1999. го ди не
и да оду сво јим ку ћа ма. Ме ђу тим, сви су
оду ше вље ни од лу ком пред сед ни ка СР Ју -
го сла ви је о за др жа ва њу у је ди ни ца ма ВЈ у
ста ту су ре зер вних при пад ни ка рат них је -
ди ни ца.

Док оби ла зи мо по ло жа је, ави ја ци ја не -
пре кид но пре ле ће из над нас, али не деј -
ству је. До са да ни је деј ство ва ла по по ло -
жа ји ма ове бри га де, што по твр ђу је да је
нео т кри ве на. Ко ман дант Ћир ко вић об ја -
шња ва да по слу ге тен ко ва и оклоп них
тран спор те ра ста р ту ју мо то ре ка да ави ја -
ци ја не ле ти. Нај че шће од 4.00 до 8.00 ча -
со ва. То је, ка же, оба ве зна рад ња због
уре ђа ја за ста р то ва ње тен ков ских мо то ра.
Од мах за тим мо то ри тен ко ва се хла де мо -
крим ће ба ди ма ко ја се пре ба цу ју пре ко
њих. На овим по ло жа ји ма за др жа ва мо се
око 90 ми ну та. Ко ман дант Ћир ко вић пред -
ла же да оби ђе мо је ди ни цу ко ја у ре јо ну
Ма ли ше ва уче ству је у про тив те ро ри стич -
ким бор ба ма. При хва там пред лог, без об -
зи ра што пу ков ник Ћир ко вић упо зо ра ва да
је пут до Ма ли ше ва ри зи чан. Ка же, због
ави ја ци је НА ТО, али и за се да ко је по ста -
вља ју раз би је не гру пе ШТС на пу ту од се -
ла Ла пу шни ка до Цр ног Лу га. Ре фе ри ше
да је већ упу тио из ви ђач ке је ди ни це за
обез бе ђе ње ко му ни ка ци је.

Кре ће мо од мах, а во зи ла у по кре ту за у -
зи ма ју ве ћа од сто ја ња. На кри тич ним де о -
ни ца ма пу та уоча вам гру пе вој ни ка ко ји
обез бе ђу ју про лаз ко ло не. У се лу Цр ни Луг
пу ков ник Ћир ко вић, ко ји је у чел ном во зи -
лу, за у ста вља ко ло ну и по зи ва да иза ђе мо
из во зи ла. По ка зу је нам се ло Тр пе за, на ју -
жним па ди на ма пла ни не Дре ни це. И из над
се ла реп не ког ави о на ко ји се бу квал но за -
био уда рив ши у пла ни ну. Због из ма гли це
не успе вам ни по мо ћу дво гле да да ви дим
озна ке ави о на. Уоча вам окру гли знак на
вер ти кал ном де лу ре па. Ли чи ми на реп
МИГ-а 29, али ни сам си гу ран. Пи там чи ји
је то ави он и шта је са пи ло том. Пу ков ник
Ћир ко вић об ја шња ва да ор га ни без бед но -
сти Бри га де и из ви ђа чи по ку ша ва ју да са -
зна ју о ком се ави о ну ра ди. Про ду жа ва мо
кре та ње и сти же мо на око 200 до 300 ме -
та ра од ула за у Ма ли ше во. 

Ко ло на се за у ста вља по ред за пу ште ног
ви но гра да, у ко ме се на ла зи ве ли ка не до -
вр ше на ку ћа. Ту је, об ја шња ва пу ков ник
Ћир ко вић, пункт МУП-а, још из Во ке ро вог
вре ме на.

Пу ков ник Ћир ко вић об ја шња ва да да ље
не мо же мо, због бор би ко је се во де око
цен тра ове не ка да шње оп шти не. Тач но
ис пред нас.

Ста ре ши не и вој ни ци из је ди ни це за
обез бе ђе ње за у зи ма ју за кло не и по ло жа је
за од бра ну. Ме ђу тим, ло ка ци ја је крај ње
не по вољ на. Осим ого ле лог ви но гра да и
не до вр ше не ку ће, у бли зи ни ни јед ног др -
ве та или шу мар ка ко ји се мо гу ко ри сти ти
за ма ски ра ње и за шти ту. Сва во зи ла су на
отво ре ном, а во за чи пре ко њих пре ба цу ју
ма скир не мре же. 
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О
дав но јед на син таг ма ни је до жи ве ла то -
ли ко по гре шних, че сто и зло на мер них
ту ма че ња, ко ли ко од ред ни ца „Срп ски

свет“. За јед не се иза ове две ле пе ре чи скри -
ва ве ли ка опа сност по ре ги он и ши ре. Дру ги
у њи ма ви де упра во бри са ње гра ни ца, тре ћи
по зив на пре по зна ва ње и афир ма ци ју основ -
них ду хов них вред но сти срп ског на ро да.

„Ви ки пе ди ја“ ову син таг му де фи ни ше као
срп ски тра ди ци о нал ни на род ни по јам, ве ћи -
ном са кул тур но-ге о граф ским зна че њем, а у
не ким кон тек сти ма и је зич ким, фи ло зоф -
ским, ду хов ним, по ли тич ким... Сли чан је из -
ра зи ма дру гих на ро да - Фран цу за, Ру са, Не -
ма ца, Ита ли ја на, Ен гле за... У по след њих го -
ди ну и по да на до би ја и по ли тич ку ко но та ци -
ју, у за ви сно сти од то га ко га из го ва ра.

Ако би сте за у ста ви ли не ко га на ули ци с пи та њем шта је за ње га
„Срп ски свет“, ме ђу од го во ри ма би си гур но би ли ћи ри ли ца, ко ло,
сла ва, Све ти Са ва, До си теј, Но вак ђо ко вић или Ми ли ца Ман дић,

за не ке чак и ај вар и сар ма. По њи ма се Ср -
би пре по зна ју где год да се на ђу, око њих се
оку пља мо у ма ти ци и ди ја спо ри.

Шта за пра во чи ни „Срп ски свет“, да ли
пред ста вља др жав ност, гра ни це, на ци о нал -
но пи та ње или си стем вред но сти и ду хов ну
вер ти ка лу, има ју ли су се ди раз ло га за страх
и да ли тре ба „да се бо ји мо да бу де мо оно
што је смо“, за „По ли ти ку“ у аутор ским тек сто -
ви ма од го ва ра ју:

• др Дар ко Та на ско вић, ди пло ма та и 
про фе сор уни вер зи те та   у пен зи ји,

• проф. др Дра ган Ста нић, пред седник 
Ма ти це срп ске,

• др Ми ли во је Па вло вић, про фе сор 
Фа кул те та за кул ту ру   и ме ди је, и

•  про то је реј-ста вро фор др Ми лош М. 
Ве син, па рох ју жно чи ка шки и лен-син шки.

С. Г.

Др Дар ко Та на ско вић*

СМЕ ЈУ ЛИ СР БИ 
ДА БУ ДУ СР БИ

Бу ђе ње и оја ча ва ње иден ти тет ске
па ра диг ме и ду хов но-кул тур них са -
став ни ца „Срп ског све та” у пу ном је
са звуч ју са бо жић ном по ру ком ми -

тро по ли та/па три јар ха Пор фи ри ја од
пре три го ди не: „Не бој те се да бу -

де те оно што је сте!”

У
не ким срећ ни јим при ли ка ма, у ко ји ма
по ли ти ка не би би ла на ша је ди на ме та -
фи зи ка, ка ко се сво је вре ме но из ра зио

Ра до ван Би го вић, син таг ма „Срп ски свет”
не би иза зи ва ла по себ но уз бу ђе ње и же сто -
ко оспо ра ва ње оних не ср ба ко ји се ње ном
упо тре бом у јав ном го во ру осе ћа ју угро же -
ни, а и не ких Ср ба ко ји је пак сма тра ју не -
при стој ном и ре тро град ном. На жа лост, по -
ли ти ка, од но сно оно што се да нас упра -
жња ва и до жи вља ва као по ли ти ка, ус пе ла
је да и ово, пр вен стве но кул тур но и ден ти -
тет ско и на род но сно, од ре ђе ње срп ске при -
пад но сти пре по кри је и оп те ре ти сво јом от-
ров ном се ман ти ком. Об ру ша ва ње на по ми -
ња ње „Срп ског све та” у по ли тич ком кон тек -
сту по нај пре го во ри о не мир ној са ве сти буд -
них кри ти ча ра ко ји зна ју, али ни ка да не ће
при зна ти, да је та по ли тич ка ди мен зи ја зна -
че ња „Срп ског све та” ак ту е ли зо ва на си сте -
мат ским оспо ра ва њем Ср би ма да у „њи хо -
вим” др жа ва ма и сре ди на ма це ло ви то и
нео п те ре ће но бу ду Ср би, и то у све му оно -
ме што Срп ство кул тур но и иден ти тет ски
под ра зу ме ва. Ина че, „Срп ски свет”, као све -
у куп ност је зич ког, кул тур ног, тра ди циј ског и
мен тал ног, а не пре вас ход но те ри то ри јал -
ног про сто ра, у ком Ср би жи ве и ко ји жи ви у
њи ма, не би тре ба ло ни ко га да за бри ња ва.

Сви ко ји су учи ли фран цу ски је зик из чу -
ве них Мо же о вих уџ бе ни ка се ћа ју се њи хо -

вог на сло ва „Фран цу ски је зик и ци ви ли за -
ци ја”, а Фран цу ска је чак ство ри ла и Ме ђу -
на род ну ор га ни за ци ју Фран ко фо ни је, у ко јој
је и Ср би ја по сма трач, а ко ја ни ка ко ни је са -
мо је зич ко-ци ви ли за циј ска већ је и ка нал
ње ног по ли тич ког ути ца ја у све ту. Они ко ји
го во ре пор ту гал ски, ма где жи ве ли на пла -
не ти, осе ћа ју се при пад ни ци ма „лу зи тан -
ског све та”, исто ва жи за Гр ке, Јер ме не,
Тур ке... Ва жи и за Ру се, али „ру ски свет”, за
раз ли ку од прет ход них кул тур но-иден ти тет -
ских фор ма ци ја, као и „срп ски”, већ иза зи ва
по до зре ње и од бој ност, сва ка ко не из кул -
ту ро ло шких раз ло га.

Ка кав про блем мо же уоп ште пред ста -
вља ти број но шћу при пад ни ка сра змер но
ма ло број ни „Срп ски свет”? Од го вор нам,
сва ка ко не на мер но, пру жа и је дан ко мен тар
по кој ног хр ват ског знан стве ни ка и по ли ти -
ча ра Сла ве на Ле ти це, об ја вљен у „Хр ват -
ском тјед ни ку” 18. ја ну а ра 2018. го ди не. Ле -
ти ца у освр ту упо ред но ана ли зи ра бо жић не
по ру ке по чив шег па три јар ха Ири не ја и та -
да шњег ми тро по ли та за гре бач ко-љу бљан -
ског, а са да шњег па три јар ха Пор фи ри ја.
Текст је на сло вљен: „Пор фи ри је ва за го нет -
ка и Ири не је ва од го нет ка”. Украт ко, Ле ти ца
у сво јој на ци о нал но-по ли тич кој оп ти ци и
хер ме не у ти ци ту ма чи да из ме ђу по ру ка
два ју ду хов ни ка по сто ји не склад. Па три јарх
је, пре ма ње го вом су ду, отво ре но за сту пао
ве ли ко срп ску иде о ло ги ју, док је ми тро по лит
го во рио већ ма те о ло шки уоп ште но и пи тиј -
ски за го нет но, при че му му је на ро чи ту па -
жњу при ву као овај део по сла ни це: „За то,
бра ћо и се стре, по себ но ве че рас вас мо лим
да се не бо ји те да бу де те оно што је сте, а
мо је је ис ку ство да по сто ји страх у ва ма. Не
ула зим у то ко ли ко је оправ дан, али сам си -
гу ран да од вас за ви си да ли ће те би ти хра -
бри и по сто ја ни.” А ево сад ка ко Ле ти ца ко -
мен та ри ше овај па стир ски по зив пра во -
слав ни ма у Хр ват ској: „То је ве ли ко и ва жно
пи та ње – за го нет ка на ко ју про по вјед ник ни -
је и не же ли по ну ди ти па стир ски (!) од го вор.
Је су ли или же ле ли при пад ни ци срп -
ске/пра во слав не за јед ни це у Хр ват ској по -

ста ти истин ским хр ват ским др жа вља ни ма,
при пад ни ци ма хр ват ског по ли тич ког на ро -
да, хр ват ске на ци је, ло јал ни др жа вља ни
Ре пу бли ке Хр ват ске, ко ји ње гу ју и по шту ју
сво је ет нич ко под ри је тло или же ле би ти не -
што дру го.”

) Ле ти ца је на шао за сход но да сво је ста -
во ве уче но и по уч но пот кре пи и ми шљу ис -
так ну тог пред став ни ка аустро марк си зма и
јед но вре ме (1918–1919) ми ни стра ино стра -
них по сло ва Аустро у гар ске, Ота Ба у е ра:
„На ци ја је све у куп ност љу ди ује ди ње них за -
јед ни цом суд би не у за јед ни цу ка рак те ра.”
„Хр ват ски по ли тич ки на род” би тре ба ло да
је та „све у куп ност љу ди ује ди ње на за јед -
нич ком суд би ном”, у ко јој би Ср би ва ља ло
да се пре по зна ју и ин те гри шу, за др жа ва ју -
ћи са мо свест о ет нич ком по ре клу. Иако со -
ци о лог, Ле ти ца или ни је до бро раз у мео Ба -
у е ра или од чи та ла ца ни је оче ки вао да су
упо зна ти са иде ја ма овог зна чај ног те о ре -
ти ча ра. Јер, да ле ко ви ди Ба у ер упо зо ра ва
на „опа сност хи ме ре све та хо мо ге них и су -
ве ре них на ци о нал них др жа ва, у слу жби ин -
те ре са јед не је ди не ве ћин ске на ци је, упр -
кос ре ал но сти на ци о нал ног, ет нич ког и кул -
тур ног плу ра ли зма”. А упра во је та ква „на -
ци ја-др жа ва” иде ал и про је кат хр ват ског на -
ци о на ли зма. Мо же ли се у Ср ба, из њи хо -
вог пе чал ног ис ку ства „за јед ни це суд би не”
са Хр ва ти ма и са да шњег не за вид ног по ло -
жа ја у Хр ват ској, уоб ли чи ти „за јед ни ца ка -
рак те ра” у мел тинг по ту хр ват ског (или „бо -
сан ског” или „цр но гор ског/мон те не грин -
ског”) по ли тич ког на ро да? Бу ђе ње и оја ча -
ва ње иден ти тет ске па ра диг ме и ду хов но-
кул тур них са став ни ца „Срп ског све та” у пу -
ном је са звуч ју са бо жић ном по ру ком ми -
тро по ли та/па три јар ха Пор фи ри ја од пре
три го ди не: „Не бој те се да бу де те оно што
је сте!” У то ме је сва „за го нет ка” „Срп ског
све та”, ко је за пра во и не ма. Ср би би са мо
да бу ду Ср би. Ни шта ви ше, али ни ни шта
ма ње од то га.

*ди пло ма та и про фе сор 
уни вер зи те та у пен зи ји

Тема месеца

,,СРПСКИ СВЕТ“ БЕЗ ГРАНИЦА
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ДРУГИ ПИШУ

Проф. др Дра ган Ста нић*

ЋИ РИ ЛИ ЦА 
КАО СРП СКИ 

ИДЕН ТИ ТЕТ СКИ 
ФЕ НО МЕН

Оку пљај мо се око за јед нич ких иде ја,
око исто га је зи ка, књи жев ног ка но на,
умет нич ких вред но сти, кул тур них
ко до ва, на уч них са зна ња, тех нич ког
на прет ка, обра зов них ци ље ва,
спорт ских успе ха и не у спе ха, ме диј -
ских то ко ва, као и то ко ва ка пи та ла

У
пе ри о ду ве ли ке тран зи ци је у ко јој по -
след ње три де це ни је, на кон по чет них,
са свим пред ви дљи вих не у спе ха, уче -

ству је са све очи глед ни јим успе хом, срп ски
на род нај зад иде ста за ма ко ји ма тре ба да
иде. У ам би јен ту на ру ше ног мо но по лар ног
све та, са умно же ним цен три ма свет ске мо -
ћи, по ли тич ки смо са зре ли та ко да хра бро
по чи ње мо да гра ди мо бу дућ ност ко ју са ми
кре и ра мо, али то чи ни мо уз пу но по зна ва -
ње гло бал ног све та и ње го вих, ни ма ло не -
жних пра ви ла функ ци о ни са ња.

Та ква вр ста енер гет ског урав но те же ња
тре ба да оста не трај на вред ност срп ске по -
ли тич ке, кул тур не и ду хов не ми сли, па са -
мо на њој тре ба гра ди ти не ка дру га чи ја,
спе ци фич на ре ше ња ка ква ће у бу дућ но сти
мо жда по ста ти не ми нов на. Ко је у по ли тич -
кој сфе ри учи нио да се ова кав дра го це ни,
спа со но сни пут утвр ди на др жав ном ни воу,
не мо ра мо по себ но на гла ша ва ти! То је до -
вољ но ја сно сва ком па три о ти ко ји уме по -
ли тич ки и ду хов но ва ља но да ми сли.

Је дан од нај ва жни јих чи ни ла ца та кве ми -
сли је сте опре де ље ње да се пре све га уну -
тар соп стве ног на ро да из гра ди нео п ход на
ме ра жи вот ног за јед ни штва, иден ти тет ске
са мо све сти, по ли тич ког је дин ства, при -
вред ног на прет ка, кул тур ног ства ра ла штва
и ду хов не сна ге. Та ко не што по ста ће не са -
мо са свим мо гу ће не го и са свим ре ал но он -
да ка да бу де мо на у чи ли да успе шно ре ша -
ва мо сво је про бле ме упр кос чи ње ни ци да

го то во ни ко из ван на ше за јед ни це не гле да
бла го на кло но на успе хе ко ји по ста ју са свим
ви дљи ви. Да кле, оку пљај мо се око за јед -
нич ких иде ја, око исто га је зи ка, књи жев ног
ка но на, умет нич ких вред но сти, кул тур них
ко до ва, на уч них са зна ња, тех нич ког на прет -
ка, обра зов них ци ље ва, спорт ских успе ха и
не у спе ха, ме диј ских то ко ва, као и то ко ва ка -
пи та ла! На ли ни ји ова квог, спон та ног оку -
пља ња, на чи ни мо „Срп ски свет” ко ји мо же
би ти оно ли ко хо мо ген ко ли ко не ке дру ге ак -
ци је и ком би на ци је то ни ка ко не мо гу би ти!
Уко ли ко пак овај и ова кав про цес де лу је
под сти цај но и на дру ге, уко ли ко он гра ди
све оп шти мир и ста бил ност (у ме ни, у те би,
у на шем дру штву, у за јед ни ци на ро да, у гло -
бал ном све ту), он да ће мо гу ћи при го во ри
ве о ма бр зо из гу би ти сва ку сна гу и сва ку ре -
спек та бил ност.

На пла ну кул тур не по ли ти ка Ма ти ца срп -
ска већ одав но ова кве иде је спро во ди у
сво јој основ ној де лат но сти, та ко да су у по -
је ди ним ску по ви ма кул тур них чи ње ни ца
већ ви дљи ви не ки од ва жних ре зул та та. У
обла сти срп ског је зич ког је дин ства, при ме -
ра ра ди, ура ђе ни су основ ни стан дар до ло -
шки при руч ни ци за цео срп ски је зич ки про -
стор, и то ка ко за екав ски та ко и ије кав ски
део тог про сто ра. Пра во пис срп ско га је зи ка
(1993) пр во бит но је ура ђен за ека ви цу, али
је са др жа вао ал тер на тив на ре ше ња и за
ије ка ви цу; од 2014. го ди не, ме ђу тим, ми
има мо по себ но из да ње Пра во пи са за ије ка -
ви цу, са ал тер на тив ним ре ше њи ма за ека -
ви цу.

Слич но смо учи ни ли и са Нор ма тив ном
гра ма ти ком срп ско га је зи ка: екав ска ва ри -
јан та је иза шла 2013, а ије кав ска 2016. У
штам пи је и уско ро ће се по ја ви ти ије кав ска
вер зи ја јед но том ног Реч ни ка срп ско га је зи -
ка, чи ја је екав ска вер зи ја (са ије кав ским
ал тер на ти ва ма) иза шла 2007. Сви су ови
при руч ни ци штам па ни на ћи ри ли ци, а ћи ри -
ли ца је де фи ни са на као срп ски иден ти тет -
ски фе но мен: мо гу Ср би ко ри сти ти и ла ти -
ни цу, али она ни је срп ски иден ти тет ски чи -
ни лац.

Три ма по ме ну тим књи га ма Ма ти ца је за -
о кру жи ла си стем основ них стан дар до ло -
шких при руч ни ка ко ји обез бе ђу ју нор ма тив -
но је дин ство и це ло ви тост срп ско га је зи ка и
у пу ној ме ри ин те гри шу екав ски и ије кав ски

из го вор, а ти ме и де фи ни шу по јам срп ског
је зич ког про сто ра. Чу ва ју ћи нор ма тив ном
прак сом ка ко ека ви цу та ко и ије ка ви цу, ми
шти ти мо не са мо це ли ну срп ско га је зи ка не -
го и еле мен тар ни оп ста нак љу ди ко ји го во -
ре ека ви цом и ије ка ви цом.

Ко ли ко је ово био по ду хват од да ле ко се -
жног зна ча ја, по ка за ће го ди не и де це ни је
ко је до ла зе. Ова ква фор му ла ко јом се ис ка -
зу је бри га за це ли ну срп ског на ро да мо ра -
ла би, осим је зи ка, да бу де ис ка за на у свим
до ме ни ма кул тур не по ли ти ке, а по себ но у
до ме ну иден ти тет ских фе но ме на као што
су књи жев ност, исто ри ја, ве ра, оби ча ји, об-
ра зо ва ње, умет ност, на у ка, фи ло со фи ја,
си стем иде ја, од го ва ра ју ћи вред но сни по -
ре дак итд. Ма ти ца срп ска, али и ве ли ки број
бли ских и срод них уста но ва, као и мно ги са -
мо све сни по је дин ци са свим су спрем ни за
ова кву вр сту дру штве но од го вор не де лат -
но сти. Уко ли ко ва ља но ре ши мо сва та пи -
та ња, па уз по моћ та квих ре ше ња успе шно
из гра ди мо срп ски кул тур ни обра зац, он да
ће по ста ти знат но из ве сни ји све оп шти про -
спе ри тет не са мо Ср би је и Ре пу бли ке Срп -
ске, у пер спек ти ви и Цр не Го ре, па и свих
Ср ба, ма где они жи ве ли и ра ди ли.

Тај срп ски кул тур ни обра зац пред ста -
вљао би са мо осно ву на ко јој су мо гу ћи нај -
ра зли чи ти ји, са свим не спу та ни и сло бод ни
об ли ци кре а ци је. На овом пу ту успе ха би ће
мно гих ис ку ше ња, али не оба зи ри мо се
пре ви ше на на ше про тив ни ке и не при ја те -
ље! Чи ни мо оно што је нео п ход но, што је
из раз људ ске сло бо де и кре а ци је, те што је
пле ме ни то и му дро! Чи ни мо оно што тре ба
да чи ни мо ка ко би смо исто вре ме но гра ди -
ли наш „Срп ски свет”, али и гло бал ну, свет -
ску за јед ни цу у ко јој ми, Ср би, мо ра мо за -
до би ти сво је ре спек та бил но ме сто и мо ра -
мо уме ти да све то успе шно обез бе ди мо.

И још са мо јед на на по ме на: ова ква оку -
пља ња пред ста вља ју на ша еле мен тар на
људ ска пра ва, а не про грам ка кве по ли тич -
ке и пар тиј ске ак ци је! Зах те ви за ова квим
оку пља њем „Срп ског све та” тре ба да до ђу
од нас, обич них гра ђа на, као зах тев за нео -
п ход но шћу уред ног и ху ма ног жи во та! За то
па мет у гла ву, па као сло бод ни и са мо све -
сни љу ди по ђи мо та мо ку да нам ва ља ићи!

*пред сед ник Ма ти це срп ске
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ДУ ХОВ НА ШИ РИ НА,
АЛИ И ДУ БИ НА

Не ма ениг ма тич но сти око зна че ња
„Срп ског све та”. Ни је ов де реч о те -
ри то ри ја ма и гра ни ца ма, већ о вред -
но сти ма. „Срп ски свет” не би тре ба -
ло ни ко га да пла ши јер овај по јам –
ка ко сам га ја раз у мео – по зи ва на
пре по зна ва ње, ко ри шће ње и афир -
ма ци ју основ них ду хов них вред но -
сти срп ског на ро да кроз исто ри ју и
да нас

З
а ве дрих да на, Ср би са Ко за ре уми -
шља ју да ви де злат ни сјај кр ста са ку -
по ле Све то сав ског хра ма у Бе о гра ду, а

слич но ве ру ју и Ср би из Сентaндреје и из
Те ми шва ра. Хи лан дар је да ле ко, али мо же
би ти да се и та мо шњим мо на си ма при чи -
ња ва да све тлост до ла зи из Ср би је, ко ја је
ма ти ца и јед ни ма, и дру ги ма, и тре ћи ма.

Је су ли то гра ни це тзв. Срп ског све та и
за што ова син таг ма – скло пље на ми мо оби -
ча ја да се но ви са др жа ји име ну ју но вим пој -
мо ви ма, у но ви јем до бу пре те жно на ен гле -
ском, а не на срп ском је зи ку – иза зи ва не га -
тив не ре ак ци је, чак и не скри ве не стра хо ве?

За што ова син таг ма, са ста вље на од две
ле пе срп ске ре чи без ика кве ениг ма тич не
но си во сти, некe од мах асо ци ра на про ме ну
гра ни ца и кр ва во за о кру жи ва ње ет нич ког
про сто ра?

Као и сва ки јав ни го вор, и ова де ба та о
срп ском све ту усло вље на је кон тек стом у
ко ме се во ди, и у ко ме од је ку је. Са да је кон -
текст од ре ђен по ја ча ним ин те ре со ва њем за
кор пус иден ти тет ских те ма на ши рем
европ ском про сто ру, као и син хро ни зо ва -

ним при ти сци ма (и спо ља и из ну тра) на
срп ски на род, ње го ву др жа ву, на срп ски је -
зик и кул ту ру ство ре ну на ње му, на те мељ -
не срп ске вред но сти, на срп ско по и ма ње
не ка да шње и са да шње по ве сти, на срп ско
раз у ме ва ње исто риј ске ши ри не и ду би не,
на срп ски опис са мих се бе, али и опис дру -
гих.

Про бле ми иден ти те та су оп се сив на те ма
мно гих ис тра жи ва ча дру штве них то ко ва, па
и број них днев но по ли тич ких над ни ча ра.
Упр кос то ме, да нас не ма са гла сно сти ни
око основ не де фи ни ци је овог пој ма. Ме ђу
број ним од ре ђе њи ма, ме ни се нај ви ше до -
па да оно ко је је дао лон дон ски про фе сор
ко му ни ко ло ги је Ке вин Ро бинс: пре ма ње го -
вом ми шље њу, иден ти тет је „за ми шље на
ис тост не ке осо бе или дру штве не гру пе у
свим вре ме ни ма и окол но сти ма”. Да кле,
иден ти тет – јед на од нај фре квент ни јих ре -
чи на шег вре ме на – не зна чи пу ку исто вет -
ност, већ слич ност (срод ност) у бит ним, од -
ре ђу ју ћим свој стви ма, по на вљам, „у свим
вре ме ни ма и окол но сти ма”!

Ако смо око то га са гла сни, не би тре ба ло
да бу де збр ке око са др жа ја срп ског иден ти -
те та и „Срп ског све та”, а још ма ње по сто ји
по тре ба да се ови фи ни пој мо ви из обла сти
ду ха пре во де на че сто по јед но ста вљен па
и ба на лан днев но по ли тич ки ни во. Ни ти да
се у кул ту ри ви ди за ме на за по ли ти ку – ако
се већ пре ви ђа на пор да кул ту ра по ста не
бо љи об лик по ли ти ке. Сва ке, па и срп ске
по ли ти ке.

Ни је ов де реч о те ри то ри ја ма и гра ни ца -
ма, већ о вред но сти ма. „Срп ски свет” не би
тре ба ло ни ко га да пла ши јер овај по јам –
ка ко сам га ја раз у мео – по зи ва на пре по -
зна ва ње, ко ри шће ње и афир ма ци ју основ -
них ду хов них вред но сти срп ског на ро да
кроз исто ри ју и да нас. У те вред но сти спа -
да ју: исти ду хов ни те мељ, исто риј ско ис ку -
ство, срп ски је зик и де ла ство ре на на ње му,
све то са вље и спе ци фи чан по глед на сво ју

„зе мљу ме ђу све то ви ма” (нај за пад ни ји део
Ис то ка и нај и сточ ни ји део За па да), на род -
но ства ра ла штво чи ји је врх еп ска по е зи ја,
на ци о нал ни мит и пре да ње, оби чај на тра -
ди ци ја, вр хо ви умет нич ког ства ра ла штва и
ху ма ни стич ких на у ка, ра до зна лост за ис ку -
ства дру гих, за ла га ње за јав но до бро (а не
са мо за при ват не ин те ре се), са бор ност и
со ли дар ност, по што ва ње дру гих и ува жа ва -
ње раз ли ка итд.

Спи сак се мо же не пре ста но до пу ња ва ти,
а у нај кра ћем, под фи ло зо фи јом „Срп ског
све та” мо гли би смо под ра зу ме ва ти до дат ни
на пор да се ве зу је мо за кућ но ог њи ште и
вред но сти на ста ле на ње му, од но сно ам би -
ци ја да се сло жно на па ја мо на из во ри шти -
ма до ко јих су до пр ли нај бо љи у на шем ро -
ду – од Све тог Са ве, пре ко Ву ка и До си те ја,
до Пу пи на, Те сле, Ми лан ко ви ћа, Ан дри ћа и
Но ва ка Ђо ко ви ћа.

Не ви дим ни ка кве раз ло ге да ова кве те -
жње бу ду из во ри ште но вих су ко ба или за о -
штра ва ња ком шиј ских од но са – ниг де, па ни
на Бал ка ну, за ко ји је одав но ре че но да про -
из во ди ви ше исто ри је не го што мо же да се
сва ри.

„Срп ски свет”, то је иде ја ко ја под се ћа на
ми ле ни јум ски ду хов ни кон ти ну и тет овог ди -
ја спо рич ног на ро да ко ји се не кре ће са мо
кроз про стор већ и кроз вре ме. И има ван -
вре мен ске вред но сти ко ји ма је упи сан на
кул тур ну ма пу све та – ако му је да то да из -
гра ди „ку ћу на сред дру ма”, о че му су дав но
пи са ли на уч ник Цви јић и пе сни ци Вас ко По -
па и Та на си је Мла де но вић.

Апри ор не кри ти ке, па и пре зир пре ма са -
мој иде ји бо љег све срп ског по ве зи ва ња око
ових вред но сти мо гу се чи та ти и као ам би -
ци ја да се те вред но сти по рек ну иако су оне
у осно ви оп ште људ ског и уни вер зал ног
пам ће ња све та.

*про фе сор Фа кул те та 
за кул ту ру и ме ди је
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ЦР КВА ЈЕ ОАЗА 
ЗА СВЕ КО ЈИ ЖИ ВЕ 

У РА СЕ ЈА ЊУ

Тек са да се сме мо освр ну ти на оно
што из ра ста из вер ти кал ног иден ти -
те та и ши ри се кроз хо ри зон тал не

зра ке: на је зик, пи смо, кул ту ру, Хри -
стом опле ме ње не оби ча је и оста ло.
Цр ква је све сна да се од ње у ра се -
ја њу оче ку је не у по ре ди во ви ше не -

го у ота ча ству.

З
а и ста су чуд но ва те, али не ма ње и та -
јан стве не, на ше срп ске се о бе. Као да
ни је би ло раз до бља у на шем исто риј -

ском тра ја њу, а да оно, као ка квим ка ме ном
крај пу та шем, ни је би ло оме ђе но ве ћим или
ма њим се о ба ма. Жа лост не гда њих се о ба и
ду гих пу то ва ња пре ко Атлан ти ка, ка да је о
на шем ра се ја њу у Аме ри ци реч, пре о бра -
ти ше се, ба рем се та ко ми сли ло, у ра дост
„бо љег жи во та“. Али шта је и где је тај „бо -
љи жи вот“?

Наш све бла ги Го спод нам је ја сно ста вио
до зна ња раз лог сво га до ла ска у овај свет:
Ја до ђох да жи вот има ју и да га има ју у из -
о би љу (Јн. 10,10). Има ју ћи на уму и у ср цу
ове Хри сто ве ре чи, на ша Срп ска пра во -
слав на цр ква је ва зда, у свим ма њим и ве -
ћим се о ба ма, би ла уз свој на род, на сто је ћи
да ми си јом и про по ве ђу уса ди у свест Хри -
сто но сног ро да све то сав ског ону на су шну
исти ну да је је ди ни уисти ну бо љи жи вот и
је ди но ни чим оме ђе но и нео ту ђи во из о би -
ље – жи вот у Хри сту.

За на шу Цр кву на Се вер но а ме рич ком
кон ти нен ту ово је го ди на зна чај ног ју би ле ја,
јер обе ле жа ва мо Сто го ди шњи цу од осни ва -

ња на ше пр ве епар хи је на овим про сто ри -
ма – Епар хи је аме ри кан ско-ка над ске. Ма да
срп ско при су ство у Аме ри ци се же и де це -
ни ја ма пре 1921., ор га ни зо ва ни цр кве ни жи -
вот је у про те клих сто го ди на до нео ви ше -
стру ке пло до ве. Пр ви и нај леп ши плод и на -
ше нај ве ће из о би ље, је су на ши Све ти ко ји
про си ја ше на про стран стви ма овог кон ти -
нен та: Све ти Мар да ри је (Уско ко вић), наш
пр ви Епи скоп у Аме ри ци и Ка на ди, Све ти
Се ва сти јан (Да бо вић), по жр тво ва ни ми си о -
нар, али не ма ње и Све ти Ни ко лај (Ве ли ми -
ро вић), ко ји је за пра во при пре мио те рен за
осни ва ње Епар хи је у Аме ри ци и Ка на ди,
Све ти но во и спо вед ник Вар на ва (На стић),
пр ви срп ски епи скоп ро ђен у Аме ри ци, али
сва ка ко и Све ти Јо ван (Мак си мо вић) Ар хи -
е пи скоп и чу до тво рац шан гај ски и сан фран -
ци ски, ко ји је, не рет ко, по ми њао сво је да -
ље срп ско по ре кло. За што су баш Све ти на -
ше нај ве ће из о би ље? За то јер нас под ви зи -
ма, мо ли тва ма и жр тво ва њем по ве зу ју са
из во ром жи во та ко ји је у Тро је ди но ме Бо гу.
Упра во за хва љу ју ћи том и та квом из о би љу
, из о би љу Хри сто но сних при ме ра Све тих,
они пре нас су се тру ди ли, али и ус пе ли, као
што и ми да нас на сто ји мо, да ов де, у Аме -
ри ци, са чу ва ју свој иден ти тет. Иден ти тет,
на ко ји ов де ми сли мо, је оно што нас из хо -
ри зон та ле вре ме на и про сто ра ус пи ње у
вер ти ка лу веч но сти, јер је наш жи во но сни
иден ти тет у по се до ва њу ли ка Бо жи јег у на -
ма.

Са мо на жи вот ној пу та њи ко ја је оба сја на
све то шћу, ма где да се том пу та њом хо ди,
мо же се го во ри ти о истин ској про све ће но -
сти, кул ту ри и на прет ку. И за то је на ша Цр -
ква на овом под не бљу увек рев но ва ла у по -
ве зи ва њу из ме ђу ста ро га кра ја и но во га
све та, тру де ћи се да те ве зе бу ду, пре све -
га, ду хов не при ро де. “Пре мо шћа ва ње оке а -
на“ не за ви си ни од бро до ва, ни од ави о на,
али и те ка ко за ви си од то га ко ли ко ће се
ду хов не енер ги је, ди на ми ке и ле по те из
Сту де ни це, Жи че, Пе ћар ши је, Де ча на, Ра -

ва ни це, Кру ше до ла, Кр ке и Го мир ја, као и
оста лих на ших све ти о ни ка, из ли ти по бес -
крај ним бу ле ва ри ма, али и пред гра ђи ма,
Чи ка га, Њу јор ка, Лос Ан ђе ле са, То рон та и
Ван ку ве ра. Без жи во то дав них со ко ва из
ста бла на ше вер ти ка ле, на ша хо ри зон та ла
гу би сва ки свој сми сао!

Тек са да се сме мо освр ну ти на оно што
из ра ста из вер ти кал ног иден ти те та и ши ри
се кроз хо ри зон тал не зра ке: на је зик, пи смо,
кул ту ру, Хри стом опле ме ње не оби ча је и
оста ло. Цр ква је све сна да се од ње у ра се -
ја њу оче ку је не у по ре ди во ви ше не го у ота -
ча ству. Чу ва ње и не го ва ње пра вил ног и ле -
пог је зи ка и опле ме њу ју ће кул ту ре је сте ко -
ли ко ва жно, то ли ко и бол но по гла вље на ше
ствар но сти. Ни је сва ко игра ње у ко лу до из -
не мо гло сти исто вре ме но и ,,све жи ла хор
кул ту ре“, као што ни ма ко ја гла сним по ли -
тич ким про ма ша ји ма из ви то пе ре на, а на ци -
о нал но не и жи вље на остра шће ност ни је
,,до каз Срп ства“. Нај ве ћи и нај леп ши “до -
каз“ Пра во сла вља, па он да и Срп ства, је сте
жи вот у ле по ти ли ка Хри сто вог, жи вот ко ји
би био при мер за мно ге око нас ко ји су и те
ка ко жед ни исти не, ле по те и прав де! Да ли
смо све сни и те ди мен зи је на ше га по сто ја -
ња ов де? А шта ако је баш то онај нај ва жни -
ји раз лог за рад ко га је Го спод усме рио на -
шу жи вот ну ста зу ка овим про стран стви ма?

Жа ло сно твр до кор ни не у спе си у про на -
ла же њу раз у ме ва ња из ме ђу ис то ка и за па -
да, све нас, и ов де и та мо, ба ца ју у бес пу ћа
на лик пу сти њи. Па ипак, ка ко је то ле по ре -
као Ан то ан де Сент Ег зи пе ри: „Ле по та пу -
сти ње је у са зна њу да се ту не где ипак на -
ла зи оаза“. За Пра во слав не Ср бе у Аме ри -
ци, та оаза је би ла, је сте и би ће на ша Цр -
ква. Је ди но у Њој, као Те лу Хри сто вом, ми
за и ста има мо жи вот у из о би љу.

*па рох ју жно чи ка шки и лен син шки 
и про фе сор на Бо го слов ском 

фа кул те ту Све то га Са ве
у Ли бер ти ви лу

Из вор: По ли ти ка



Б
ез прет ход ног на ре ђе ња ГШ ВЈ, 19.
фе бру а ра 1999. до нео сам од лу ку да
от поч не ра се ља ва ње по крет них ма -

те ри јал но-тех нич ких сред ста ва: по гон ских
МС, ва зду хо плов но-убој них сред ста ва, ре -
зер вних де ло ва и ра ди о нич ке опре ме ре -
да ве ли чи на од 70 од сто од та да шњег ста -
ња. Та ко је до по чет ка ору жа не агре си је
ра се ље но је 74 од сто ма те ри јал них сред -
ста ва. Ка да је от по че ла агре си је, на ре дио
сам да се ра се ља ва ње на ста ви, па је то
учи ње но на ни воу 95 од сто или 50.000 то -
на. Са ве сно и од го вор но ан га жо ва ње љу -
ди по це лој ду би ни ор га ни зо ва ња РВ и
ПВО „омо гу ћи ло“ је НА ТО-у да уни шти са -
мо 2.723 то не или 8,25 од сто има ју ћих ко -
ли чи на на ве де них ма те ри јал них сред ста -
ва. 

Да от поч не Опе ра тив ни раз вој сна га РВ
и ПВО, по до бро за ми шље ној ди на ми ци и
мо де лу чи ји су твор ци ру ко во де ћи љу ди
Ко ман де РВ и ПВО, пре свих Штаб Ко ман -
де са на чел ни ком шта ба ге не рал-пот пу -
ков ни ком  Слав ком Би гом на че лу, до нео
сам 9. мар та. О од лу ци сам оба ве стио НШ
ВК ге не ра ла Дра го љу ба Ој да ни ћа, са ко -
јом се са гла сио, уз упо зо ре ње да мно го не
жу рим док не ви ди мо шта ће би ти са пре -
го во ри ма у Па ри зу. Све вре ме, од 9. до 24.
мар та, под стро гом кон тро лом (цен тра ли -
за ци јом) Ко ман де РВ и ПВО, про во ђен је
ма не вар је ди ни ца ра ди за у зи ма ња по чет -
ног опе ра тив ног рас по ре да. 

За сва ки по крет основ не так тич ке је ди -
ни це, а на осно ву Пла на опе ра тив ног раз -
во ја, из да вао сам на ре ђе ње са ја сно де -
фи ни са ним рад ња ма и по ступ ци ма. Нај -
ин те зив ни је ак тив но сти – по кре ти и за у зи -
ма ње бор бе них по ло жа ја од ви ја ле су се
23. и 24. мар та 1999. го ди не. Је ди ни це
ави ја ци је, из вр ши ле су ма не вар на аеро -
дро ме по чет ног ба зи ра ња, у окви ру обу ке,
24. мар та од 10:30 до 15 ча со ва. Пра вил -
но ди мен зи о ни са ним рад ња ма из Пла на
по ди за ња бор бе не го то во сти РВ и ПВО,
ма не вром је ди ни ца у опе ра тив ном раз во ју
– у ви ше ета па, при кри ве но, исто вре ме но
са ви ше је ди ни ца у ма не вру, из вр шен је
опе ра тив ни раз вој РВ и ПВО и оства рен
пун успех. По се бан ква ли тет у опе ра тив -
ном раз во ју пред ста вља ли су: по ступ ност
и за у зи ма ње рас по ре да; ма не вар и по се -
да ње бор бе них по ло жа ја де лом је ди ни ца,
ноћ пред агре си ју и на сам дан по чет ка
агре си је.  Зна чај на је би ла и од лу ка да се
ре спек тив не сна ге ва зду шног осма тра ња,
ја вља ња и на во ђе ња (ВО ЈИН) и ра кет них
је ди ни ца (РЈ) ПВО др же у ре јо ни ма оче ки -
ва ња. Ни јед ној је ди ни ци ВО ЈИН и РЈ ПВО,
ко ја је из вр ши ла ма не вар 23. или 24. мар -
та, ни је от кри вен бор бе ни по ло жај, ни ти је
по њи ма деј ство ва но у пр вом уда ру. Пр во
ва тре но деј ство по ра кет ним је ди ни ца ма
ПВО из вр ше но је тек 28. мар та („Д+5“).

Не до ста ја ло три че твр ти не 
са ста ва
Нај ве ћи про блем у опе ра тив ном раз во ју

(вр ло ва жној бор бе ној рад њи) пред ста -
вљао је ве ли ки број је ди ни ца НА (не ак тив -
не кла си фи ка ци је) за ко је ни је из вр ше на
по треб на и тра же на мо би ли за ци ја. Иако
сам зах те вао од ГШ ВЈ да се одо бри мо -
би ли за ци ја за ове је ди ни це, то је од би је -
но. Мој пред лог је при хва ћен, па је 15. фе -
бру а ра одо бре на је „мо би ли за ци ја“, у тра -
же ном бро ју об ве зни ка, али је одо бре ње
усло вље но да се по зи ва ње вр ши пу тем

обра сца Воб-7 за вој ну ве жбу, а не по зи -
вом Моб-11 за мо би ли за ци ју. По зва но је
7.819 вој них об ве зни ка. До 23. мар та (38
да на од по зи ва) ода зва ло се 5.705 (73%)
вој них об ве зни ка. Ова кав од нос ре зер вног
са ста ва знат но је ути цао на бор бе ну го то -
вост оних је ди ни ца РВ и ПВО ко је су се у
ве ћем про цен ту по пу ња ва ле из ре зер ве.

Не схва тљи во је и по на ша ње Вла де СРЈ
у од но су на мо би ли за ци ју ВЈ за од бра ну
зе мље, па и он да ка да је би ло са свим ја -
сно да ће до ћи до ра та. Тре ба се озбиљ но
за ми сли ти и по ста ви ти пи та ње ко ји је то
од нос, ка ко је мо гу ће и за што је јав на де -
ли мич на мо би ли за ци ја огла ше на у ју тар -
њим са ти ма 24. мар та, са мо 12 са ти пре
по чет ка на па да. Ка сно про гла ше ње мо би -
ли за ци је до ве ло је је ди ни це РВ и ПВО у
вр ло те шку си ту а ци ју, то јест да бор бу во -
де са 25 од сто фор ма циј ског са ста ва и да
исто вре ме но из вр ша ва ју мо би ли за ци ју, тј.
при ма ју нео бу че не вој не об ве зни ке ди -
рект но на бор бе не по ло жа је. И од зив вој -
них об ве зни ка на јав ни по зив мо би ли за ци -
је (24. мар та) у не ким је ди ни ца ма у Цр ној

Го ри (60. ссрп ПВО, Да ни лов град) био је
са мо 15,4% за 78 да на агре си је. 

Од лу ка да ор га ни за ци о но и функ ци о -
нал но дру га чи је (од до та да ва же ћих пра -
ви ла и упут ста ва), ор га ни зу јем рад и раз -
ме стим Ко ман ду РВ и ПВО и Ко ман ду Ва -
зду хо плов ног кор пу са јед на је од фун да -
мен тал них и жи во твор них од лу ка. На и ме,
Пра ви лом за раз ме шта ње и ор га ни зо ва -
ње ра да Ко ман де РВ и ПВО у ра ту, би ло је
пред ви ђе но да се Ко ман да РВ и ПВО раз -
ме шта на ко манд но ме сто „Фру шка го ра“.
Под зем ни обје кат  на Фру шкој го ри је ди -
мен зи о ни сан за рад и сме штај (стал ни бо -
ра вак) 130 – 150 љу ди, што је око 50 од сто
та да шњег број ног ста ња рат ног са ста ва
Ко ман де РВ и ПВО. Људ ство ко ји се ни је
мо гло раз ме сти ти у под зем ни обје кат, сме -
шта но је у мон та жне објек те ван под зем -
ног објек та. Све стан чи ње ни це да је људ -
ство ван под зем ног објек та, у пр вом уда ру
ави ја ци је НА ТО-а по ко манд ном ме сту
(КМ) из ло же но смрт ној опа сно сти, до нео
сам од лу ку: На КМ „Фру шка го ра“ иде оно -
ли ко љу ди ко ли ко мо же да ра ди и жи ви у
под зем ном објек ту, дру гим ре чи ма иде
Штаб Ко ман де РВ и ПВО, оја чан пред став -
ни ци ма (2-3 осо бе) оста лих ор га на Ко ман -
де, ра ди ко ор ди на ци је. За све оста ле ор -
га не Ко ман де на ре дио сам раз ме штај у
Зе му ну по ор га ни за циј ским це ли на ма, са
јед ним за јед нич ким ор га ном за ко ор ди на -
ци ју, ко јим је ру ко во дио ге не рал-ма јор
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У опе ра тив ном цен тру РВ и ПВО сли ва ју се сви по да ци са бо ји шта



Бра ни слав Да шић. Ко ли ко је би ла оправ -
да на ова од лу ка стра те гиј ског зна ча ја за
РВ и ПВО, па и Вој ску Ју го сла ви је, по твр -
ђу је чи ње ни ца да је НА ТО већ 24.3. у 20:35
ча со ва из вр шио деј ство по КМ РВ и ПВО
„Фру шка го ра“ и пот пу но уни штио све мон -
та жне објек те, у ко ји ма би, да ни сам до нео
ова кву од лу ку, мно ги љу ди из гу би ли жи -
вот. 

Из ме на пла но ва
По истом мо де лу сам, са мо у не што ма -

њем оби му, из опе ра тив ног рас по ре да Ко -
манд ног ме ста Ва зду хо плов ног кор пу са,
раз ме ште ног у ша то ре на отво ре ном про -
сто ру, из ме стио две нај бит ни је ор га ни за -
ци о не це ли не: Гру пу за бор бе но ко ман до -
ва ње и Опе ра тив но-штаб ну гру пу и раз ме -
стио их у под зем ни обје кат „Стра же ви ца“,
по ве за ну са дру гим ор га ни ма КМ ВаК раз -
ме ште ним у ши рем ре јо ну Стра же ви це.
На тај на чин је омо гу ћен си гу ран и не пре -
ки дан рад кључ них ор га на, за пла ни ра ње
и из вр шно ко ман до ва ње сна га ма Ва зду хо -
плов ног кор пу са, у пот пу но за шти ће ним
усло ви ма. Ко манд на ме ста РВ и ПВО, по -
себ но КМ опе ра тив ног ни воа, би ла су
стал на ме та НА ТО-а. На њих је из вр ше но
50 на па да са пре ко 80 ва тре них деј ста ва,
при че му су на ко манд ним ме сти ма РВ и
ПВО, свих ни воа, по ги ну ла са мо два при -
пад ни ка РВ и ПВО.

Ре а ли за ци ју Пла на опе ра тив ног раз во ја
РВ и ПВО, ко ји је са чи њен у скла ду са
Пла ном упо тре бе РВ и ПВО, пра тио је и
усме ра вао на чел ник Шта ба КРВ и ПВО, ге -
не рал-пот пу ков ник Слав ко Би га, ко ји је
био вр ло рев но стан и до сле дан у пра вље -
њу пла на опе ра тив ног раз во ја и ње го вој
ре а ли за ци ји.

На сва ко днев ним са стан ци ма Ко ле ги ју -
ма ко ман дан та РВ и ПВО, на ко ји ма су ге -
не рал Би га, или ге не рал Вла ди мир Стар -
че вић, ре фе ри са ли о то ку ре а ли за ци је
Пла на, при ме тио сам да се из ме шта ње 20.
опе ра тив ног цен тра сек то ра (ОЦС) ПВО
не из вр ша ва, а вре ме пла ни ра но за по че -
так из ме шта ња је већ ис те кло. На то сам
ука зао, али ре ак ци је за из ме шта ње 20.
ОЦС ни је би ло.

На са стан ку ко ле ги ју ма ко ман дан та 22.
мар та 1999. тра жио сам од чла но ва ко ле -
ги ју ма да се из ја сне за што се из ме шта ње
20. ОЦС са ло ка ци је Ста ри Ба нов ци не вр -
ши, тј. за што ни је ре а ли зо ва но и ко је је об-
ра зло же ње за то. На мо је из не на ђе ње,
ско ро сви чла но ви ко ле ги ју ма су сма тра ли
да то не тре ба ра ди ти, иако су се, ка да је
План усво јен, из ја сни ли ,,за“. Обра зло же -
ње је би ло, да се то не мо же ура ди ти, а да
се не на ру ши си стем ко ман до ва ња ПВО у
20. сек то ру ПВО (се вер но од 44. па ра ле -
ле), да је не мо гу ће де мон ти ра ти стуб ве зе
на ко ме су по ста вље не ан те не ра дио-ре -
леј них и ра дио-ве за. 

Че као сам из ја шње ње ге не ра ла Слав ка
Би ге. Из не на ђе ње је би ло ве ли ко, не са мо
што је ге не рал био про тив из ме шта ња
опе ра тив ног цен тра, већ је на гла сио: Ко
из да та кво на ре ђе ње, по сле ра та, ако до
ра та до ђе, мо ра ће да од го ва ра.

Од лу ка спа са
Чуо сам ста во ве са рад ни ка и за кљу чио

да ко ман дант мо ра сам да до не се од лу ку.
Да не бих да ље раз ви јао по ле ми ку о том
пи та њу, а за то ни је би ло ни вре ме на, са -
рад ни ци ма сам ре као: До бро, о то ме ћу
ја од лу чи ти.

Ка да је ко ле ги јум за вр шен, по звао сам
пу ков ни ка Ми ло ша Гор ди ћа, на чел ни ка
ро да ва зду шног осма тра ња и ја вља ња
(ВОЈ) у РВ и ПВО и чла на ко ле ги ју ма, да
до ђе за не ко ли ко ми ну та код ме не у кан -
це ла ри ју.

Пу ков ник Гор дић је ушао у кан це ла ри ју
обра тив ши се: Из во ли те го спо ди не ге не -
ра ле. Ре као сам: Ми ло ше, мо же мо ли за
из ве сно вре ме да из од но са из ба ци мо
Пра ви ло слу жбе и до дао: Не ма ви ше го -
спо ди не пу ков ни че, го спо ди не ге не ра ле,
сад се ја те би обра ћам са бра те Ми ло -
ше. За и ста Ми лош Гор дић и ја смо бли ски
ро ђа ци и за то сам му се обра тио са бра те.
Пи тао сам га шта он ми сли о из ме шта њу
20. ОЦС, за ко ли ко вре ме на мо же да се
из ме сти са по сто је ће ло ка ци је и ак ти ви ра
у објек ту Стра же ви ца, у окви ру опе ра тив -
ног цен тра 126. бри га де ВО ЈИН. 

Ми лош је од го во рио: Тре ба га из ме сти -
ти, а ја ми слим да су за то по треб на 24
са та. С об зи ром на то да је би ло око 11
са ти 22. мар та 1999. го ди не, ре као сам:
До бро Ми ло ше, не 24 са та, већ ти од ре -
ђу јем рок су тра до 18:00 са ти. Иди, ја ви
се ко ман дан ту 126. бри га де ВО ЈИН, пу -
ков ни ку Ми ло шу По по ви ћу и поч ни те из -
ме шта ње 20. ОЦС са ло ка ци је Ста ри Ба -
нов ци на ло ка ци ју Стра же ви ца. До дао
сам: Све што вам тре ба у ве зи са овим
за дат ком, обра ћај те се ме ни, обез бе ди -
ћу вам. Мо је усме но на ре ђе ње за из ме -
шта ње 20. ОЦС по твр дио сам и пи са ним
на ре ђе њем број 03-2/2524-240 од 23. мар -
та 1999. го ди не.

Два Ми ло ша су кре ну ла на за да так, и уз
ан га жо ва ње љу ди од го вор них за функ ци о -
ни са ње 20. ОЦС, из вр ши ли ње го во из ме -
шта ње са ло ка ци је Ста ри Ба нов ци и по -
нов но за деј ство ва ње у објек ту „Стра же ви -
ца“ и то пре од ре ђе ног ро ка.

Те шка је то би ла од лу ка, али оправ да на
и ра зло жна. НА ТО је деј ство вао по објек -
ти ма 20. ОЦС ПВО „Ста ри Ба нов ци“ 24.
мар та из ме ђу 20:30 и 21:00 са ти и пот пу но
их уни штио. У вре ме, у ко јем је деј ство ва -
но на 20. ОЦС, у функ ци ји ко ман до ва ња
сна га ма ПВО, би ло би ан га жо ва но око 35
офи ци ра (углав ном ви шег чи на), под о фи -
ци ра и вој ни ка.

За си гур но, из бег ну та је ве ли ка тра ге ди -
ја љу ди, а ка ко су ми ре кла два Ми ло ша,
опре ма ко ја је из не та из 20. ОЦС ко шта
око 80.000 фун ти стер лин га.

Као и у свим дру гим си ту а ци ја ма уни жа -
ва ња и под ни шта ва ња све га што су „Ми -
ло ше ви ће ви“ ге не ра ли ура ди ли у при пре -
ми за рат и у са мом ра ту, или при пи си ва -
ња оно га што је до бро ура ђе но не ком дру -
гом, или пак не кој слу чај но сти, та ко се до -
го ди ло и са из ме шта њем 20. ОЦС ПВО са
ло ка ци је Ста ри Ба нов ци и ус по ста вља ње

ње го вог ра да у објек ту „Стра же ви ца“. На -
и ме, по во дом 100 го ди на од ус по ста вља -
ња ва зду шног осма тра ња и ја вља ња у Ср -
би ји, Ко ман да 126. бри га де ВО ЈИН је
2015. го ди не сни ми ла до ку мен тар ни филм
по во дом тог ју би ле ја. 

Игра ње жмур ке
У фил му се на ве о ма груб на чин из вр ћу

чи ње ни це, а из но се ла жи, да је 20. ОЦС
из ме штен на пред лог ко ман дан та 20. б
ВО ЈИН ма јо ра Гру ји ћа, а по од лу ци и на -
ре ђе њу ко ман дан та 126. бр ВО ЈИН пу ков -
ни ка Ми ло ша По по ви ћа. На пред пре ми -
јер ном при ка зи ва њу фил ма у Ко ман ди В и
ПВО ука зао сам ко ман дан ту В и ПВО ге -
не рал-ма јо ру Ран ку Жи ва ку (пред са ста -
вом Ко ман де и при пад ни ци ма Ко ман де из
1999. го ди не) да у фил му има гру бих не и -
сти на и из вр та ња чи ње ни ца. На гла сио
сам, да сам ја лич но на ре дио из ме шта ње
20. ОЦС, што до ка зу је на ре ђе ње број 03-
2/2524-240 од 23. мар та 1999. го ди не, ко је
се на ла зи у ар хи ви Ко ман де. У тач ки 1.1
по ме ну тог на ре ђе ња, на ре ђе но је Рад 20.
ОЦС, без ГБК 250. рбр и 204. лап, ор га ни -
зо ва ти из ОЦ Ко ПВО, обје кат 909, а са
по ло жа ја „Ста ри Ба нов ци” исе ли ти сво
људ ство и бор бе ну тех ни ку. Сред ства
ве зе из 20. ОЦС „Ста ри Ба нов ци”. По ред
то га, у тач ки 1.1 по ме ну тог на ре ђе ња, на -
ре ђе но је Рад 20. ОЦС, без ГБК 250. рбр и
204. лап, ор га ни зо ва ти из ОЦ Ко ПВО,
обје кат 909, а са по ло жа ја „Ста ри Ба нов -
ци” исе ли ти људ ство и бор бе ну тех ни ку. То
што је из не то у фил му у ве зи са пре ме шта -
њем 20. ОЦС је у ди рект ној су прот но сти
са Пра ви лом за ор га ни за ци ју и функ ци о -
ни са ње ко манд них ме ста у ВЈ. Пра ви ло ја -
сно де фи ни ше да је Ко ман да РВ и ПВО у
ор га ни за ци ји ко манд них ме ста пот чи ње -
них са ста ва од го вор на за три ни воа ни же.
Пре ма Пра ви лу, ис кљу чи ва над ле жност за
пре ме шта ње 20. ОЦС и ор га ни за ци ју ра да
на дру гој ло ка ци ји при па да Ко ман ди РВ и
ПВО, а не Ко ман ди 126. бри га де ВО ЈИН.
Ука зао сам да је 20. ОЦС, за јед нич ки опе -
ра тив ни цен тар три је ди ни це ПВО: 204.
лап, 250. рбр ПВО и 20. б ВО ЈИН, као и да
је он ор га ни за ци о ни еле ме нат ко манд ног
ме ста Кор пу са ПВО, а не 126. бр ВО ЈИН.
Пре ма то ме, 20. ОЦС ни је мо гао би ти пре -
ме штен на ре ђе њем ко ман дан та 126. бр
ВО ЈИН. То пра во при па да ло је ис кљу чи во
ко ман дан ту РВ и ПВО.

Са овом ма ни пу ла ци јом (и еле мен тар -
ним не по зна ва њем функ ци о ни са ња ко -
манд них ме ста и ко ман до ва ња у РВ и
ПВО) упо знао сам и на чел ни ка ГШ Вој ске
Ср би је, ге не ра ла Љу би шу Ди ко ви ћа, али
ни он, ни ге не рал Жи вак, ни су би ло шта
пред у зе ли да се не и сти на из ме сти из име -
но ва ног фил ма.
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Ра се ља ва ње ма те ри јал них ре зер ви пред ста вља ло је стра те гиј ску рад њу
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Месни одбор УВП
“Бежанијска коса”

СТИЦАЊЕ СТАТУСА
БОРЦА

У
усло ви ма ко је дик ти ра ви рус ко ро -
на, Ме сни од бор УВП ,,Бе жа ниј ска
ко са“ одр жао је још јед ну те ле фон -

ску сед ни цу у ни зу. Пред сед ник МОд
Ми лан Кал чић пре нео је не ко ли ко ин -
фор ма ци ја чла но ви ма тог те ла. Оба ве -
стио је вој не пен зи о не ре о из ме на ма и
до пу на ма по је ди них та ча ка и чла но ва
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, ко ји је
су сту пи ле на сна гу 25. ма ја 2021. го ди -
не и шта је до не то од пра те ћих под за -
кон ских ака та (упут ства, пра вил ник и
сл.) ко јим ће би ти де таљ ни је ре гу ли са -
ни по ступ ци и рад ње ,,уме сто бр зих пр -
сти ју у до са да шњем ра ду”. 

Би ло је ре чи и по ступ ку за до би ја ње
ста ту са бор ца по од ре ђе ним ка те го ри -
ја ма и по сред ством над ле жних у оп -
шти ни Но ви Бе о град. (те ле фо ни
011/3106-817 и 011/3106-816).

Чла но ви су оба ве ште ни и о мо гућ но -
сти ма за ре ша ва ње ле кар ских пре гле да
у ве зи са но ше њем лич ног на о ру жа ња,
про ду же њем во зач ких до зво ла по сред -
ством фир ме “Me di cal den tal gro up”

Та ко ђе је ре че но да су до кра ја ове
го ди не пла ни ра не сед ни це го ди шњих

скуп шти на, ко је ће ујед но би ти и из бор -
не. Вре ме и на чин одр жа ва ња сед ни ца
би ће на кнад но утвр ђе ни, сход но упут -
ству ко је се оче ку је од над ле жних из
Оп штин ског од бо ра УВПС Но ви Бе о -
град.

Ак тив но сти ће би ти усме ре на на:
-На ста вак пру жа ња све о бу хват не

здрав стве не, со ци јал но-ху ма ни тар не и
сва ке дру ге по мо ћи ста ри јим, бо ле -
сним и не моћ ним осо ба ма као и они ма
са нај ни жим при ма њи ма.

-Ак тив но спро во ђе ње ак ци је на пла ну
при је ма но вих чла но ва у удру же ње и
прет плат ни ка на лист ,,Вој ни Ве те ран”.

-Ин фор ми са ње чла но ва о свим пи та -
њи ма ко ја се ти чу вој них пен зи о не ра, а
до би је них од стра не Глав ног и Оп штин -
ског од бо ра УВПС                     М. К.

Представљена књига
„Кошаре и Паштрик -
српски Термопили“

КАЗИВАЊЕ О
ОДЛУЧНОЈ

ОДБРАНИ КОСМЕТА

У
До му Вој ске Ср би је 22. сеп тем бра
јав но сти је пред ста вље на књи га
„Ко ша ре и Па штрик- срп ски Тер мо -

пи ли“ у ко јој ге не рал Не бој ша Пав ко вић
и кон тра ад ми рал Бо шко Ан тић из но се
се ћа ња уче сни ка и до ку мен та на нај те -
же бо је ве во ђе не на те ри то ри ји Ко со ва
и Ме то хи је 1999. го ди не, на Ко ша ра ма
и Па штри ку, у гра нич ном по ја су из ме ђу
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ре пу -
бли ке Ал ба ни је. Од бра на тог гра нич ног
по ја са има ла је стра те гиј ски зна чај за
од бра ну Ср би је.

– Ове бор бе, по ред вој ног зна ча ја,
има ју и на гла ше ну мо рал ну ди мен зи ју,
ис та кла је уред ни ца књи ге, Сне жа на
Ђо кић, до да ју ћи да је спре ча ва ње про -
до ра шип тар ских те ро ри ста на те ри то -
ри ју СР Ју го сла ви је, из вр ше ног уз све -
срд ну по моћ ави ја ци је НА ТО-а, пред -
ста вљао хе рој ски под виг бра ни ла ца,
ве ћи ном мла ди ћа, при пад ни ка Вој ске
Ју го сла ви је, у мо рал ном сми слу на лик
на ле ген дар ни Бој на Ко со ву.

По ред ауто ра кон тра ад ми ра ла Бо -
шка Ан ти ћа, о књи зи су го во ри ли ге не -
ра ли Дра ган Жи ва но вић, ко ман дант
125. мо то ри зо ва не бри га де и Сто јан
Ко њи ко вац ко ји је ко ман до вао ис ту ре -
ним ко манд ним ме стом у би ци за Па -
штрик, а про чи та но је и пи смо рат ног
ко ман дан та 3. ар ми је ге не ра ла Не бој -
ше Пав ко ви ћа. Ка ко су ис та кли го вор -
ни ци, стра те гиј ски зна чај бо је ва на Ко -
ша ра ма и Па штри ку је у од бра ни Ко со -
ва и Ме то хи је и спре ча ва њу про до ра
мно го над моћ ни јих сна га агре со ра и те -
ро ри стич ке ОВК на те жи шту од бра не
При штин ског кор пу са и Тре ће ар ми је, а
ти ме и уво ђе ње све жих сна га агре со ра
за про ду же так деј ства ка цен трал ном
де лу Ср би је.

Књи га „Ко ша ре и Па штрик - срп ски
Тер мо пи ли“ пред ста вља аутен тич ни

до каз о из вр ше ној коп не ној агре си ји на
на шу зе мљу. У то, по сле све га, ви ше
не ма ни ка кве сум ње. У овој књи зи пр ви
пут је при ка зан хро но ло шки след до га -
ђа ја на Ко ша ра ма и Па штри ку, из да на
у дан и из ча са у час, што ће омо гу ћи ти
да се раз у ме сва сло же ност бор бе ног
окру же ња ко ме су би ли из ло же ни на ши
хе ро ји и шта се за и ста до га ђа ло.

По ред аутен тич них до ку ме на та, ка -
ра та и фо то гра фи ја, у књи зи је при ка -
зан ко манд ни ла нац ко ји је функ ци о ни -
сао у Вој сци СРЈ, од вр хов ног ко ман -
дан та, пре ко ко ман да на та 3. ар ми је и
При штин ског кор пу са, до ко ман да на та
125. и 549. мо то ри зо ва не бри га де Жи -
ва но ви ћа и Де ли ћа, ко ји су ко ман до ва -
ли од брам бе ним бо је ви ма на Ко ша ра -
ма и Па штри ку и ко ји су, по ре чи ма ге -
не ра ла Не бој ше Пав ко ви ћа, је ди ни
има ли за кон ска овла шће ња да у тим
бо је ви ма ко ман до ва њем об је ди ња ва ју
деј ства ви ше так тич ких је ди ни ца из
свог фор ма циј ског са ста ва, али и је ди -
ни ца оја ча ња и по др шке.

Го вор ни ци су ис та кли да је на под -
руч ју ка ра у ле „Ко ша ре” од 9. апри ла до
14. ју на 1999. во ђен од брам бе ни бој на
ју го сло вен ско-ал бан ској гра ни ци, у ко -
ме су се на ше сна ге су прот ста ви ле
шип тар ским те ро ри стич ким сна га ма,
НА ТО сна га ма и ре гу лар ној вој сци Ре -
пу бли ке Ал ба ни је, ко је су из во ди ле
кла сич ну коп не но-ва зду шну бит ку. Тој
агре си ји на коп ну су прот ста ви ли су се
при пад ни ци 53. гра нич ног ба та љо на, 2.
мо то ри зо ва ног ба та љо на 125. мо то ри -
зо ва не бри га де, бор бе не гру пе 63. па -

до бран ске и 72. спе ци јал не бри га де,
де ло ви из ви ђач ко-ди вер зант ских је ди -
ни ца При штин ског кор пу са и Тре ће ар -
ми је и до бро вољ ци из Ср би је, Ру си је,
Швед ске, Фин ске, Дан ске, Шкот ске и
Ир ске.

За 63 да на, ко ли ко је бој тра јао, хе -
ро и змом свих уче сни ка за у ста вље на је
агре си ја на са мој гра ни ци. Ни сва ко -
днев ни ма сов ни уда ри ави ја ци је, ни
сва ко днев на деј ства ар ти ље ри је Ору -
жа них сна га Ал ба ни је, ни ви ше де се ти -
на хи ља да те ро ри ста тзв. Осло бо ди -
лач ке вој ске Ко со ва, ни му џа хе ди ни,
ни су мо гли да сло ме на ше бор це.

Од брам бе ни бој на Па штри ку је тра -
јао 20 да на, од 26. ма ја до 14. ју на
1999. Нај те же бор бе во ђе не су 26, 27.
и 31. ма ја. Шип тар ске те ро ри стич ке
сна ге, Ору жа не сна ге Ал ба ни је и НА ТО
сна ге по ку ша ва ле су сва ког да на да се
про би ју на те ри то ри ју Ко сме та, чак и
док су во ђе ни пре го во ри у Ку ма но ву.

У на пад ној опе ра ци ји „Стре ла-2” би -
ло је ан га жо ва но око 10.000–12.000 вој -
ни ка. Њи ма су се су прот ста ви ли на ши
ју на ци из 549. мтбр, и то 1. и 2. мо то ри -
зо ва ни ба та љон, са пр вом че том 55.
гра нич ног ба та љо на и тре ћом че том
53. гра нич ног ба та љо на, те је ди ни це
оја ча ња из При штин ског кор пу са и Тре -
ће ар ми је, по др жа не ар ти ље риј ским је -
ди ни ца ма. У књи зи „Ко ша ре и Па штрик
- срп ски Тер мо пи ли“, на ве де ни су сви
при ме ри хе ро ји зма по је ди на ца и је ди -
ни ца, ме ђу ко ји ма и они о ко ји ма се до
са да ни је го во ри ло.
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Из личног угла

ЧИЈА ЈЕ „ВОЈНА
АКАДЕМИЈА“

Р
а дио-те ле ви зи ја Ср би је је, из -
гле да, ве о ма за до вољ на сво -
јом се ри јом ,,Вој на ака де ми -

ја“, па је за крат ко вре ме три пу та
ре при зи ра. Гле да о це, а по го то ву
вој на ли ца, ни ко не пи та ка ко ви -
де на шу вој ску кроз при зму се ри је
и вој но о бра зов ни си стем. Ни спе -
ци фич ни вој ни ор га ни што се нај -
ви ше по ми њу у се ри ји, не огла ша -
ва ју се. Ве ро ват но њих ни ко ни -
шта ни је ни пи тао, то јест са мо је
на ре дио - дај те све што тра же за
се ри ју.

Се ри ји ка кву нам РТС при ка зу је
те шко је од ре ди ти жа нр. Има од
све га по ма ло, о вој сци нај ма ње.
Па ни ху мо ра не ма. По не ки ма на -
зив се ри је нај ви ше би од го ва рао
,,Љу бав на ака де ми ја“.

Да чо век не по ве ру је да у нај ви -
шој обра зов ној вој ној уста но ви,
где се при пре ма ју бу ду ће ста ре -
ши не, има оно ли ко дри ла, из ри ца -
ња по ни жа ва ју ћих ка зни. Сву да у
на сва ком ме сту... 

Био сам у пр вој кла си ре дов но
шко ло ва них ста ре ши на по сле ра -
та, где су сви би ли са оскуд ним
зна њем и вој нич ким ис ку ством, па
та мо ни је би ло ова квог дри ла ре -
као бих нај ни жег ни воа. Ка кво ли
ће ис ку ство о вој сци Ср би је, по го -
то ву о Ака де ми ји по не ти у сво је
зе мље стра ни ка де ти.

Ме ђу гра ђа ни ма мо гу се чу ти и
ова ква ми шље ња: ово ни је на ша
вој ска, ода кле ко зе у вој сци, ка кве
ве зе има ју ци вил ни кри ми нал ци
са Ака де ми јом, ко ко ман ду је ова -
квом вој ском...

У овој се ри ји, ако се ра ди о вој -
сци, ни су за сту пље на три основ -
на вој нич ка пра ви ла: ни шта се не
ра ди без на ре ђе ња, ни шта се не
ра ди без стро ја и ни шта се не ра -
ди без ко ман ди ра.

У се ри ји се по ста вља и пи та ње:
да ли су сце на ри ста и ре ди тељ
не ка да слу жи ли вој ску или су мо -
жда би ли ло ши вој ни ци па је се ри -
ја ,,Вој на ака де ми ја“ про из вод то -
га.

Не знам шта да ка жем о вој ном
кон сул тан ту или мо жда и он ра ди
са мо по на ре ђе њу. То исто ва жи и
за фи нан си је ре се ри је. Је ди но у
се ри ји, ако је по све ће на вој сци, од
све га то га има са мо вој нич ке уни -
фор ме.

Скром но пред ла жем: у на шој
ор га ни за ци ји (УВП) има до ста вој -
них пен зи о не ра од угле да, зна ња
и ис ку ства. Не ка се огла се и пред -
ло же РТС-у да ви ше не ре при зи -
ра ову се ри ју и да ти ме не бру ка
на шу вој ску.  

Сте ван Сто ја но вић

Ветерани ВОС у посети Ваљеву

ИСТОРИЈА ИЗБЛИЗА

У
скло пу обе ле жа ва ња 80-го ди шњи це од устан ка, Удру же ње Ве те ра ни вој но о ба ве -
штај не слу жбе Ср би је ор га ни зо ва ло је јед но днев ну по се ту Ва ље ву. Цен трал на
ак тив ност би ло је по ла га ње вен ца на Спо ме ник бор ци ма ре во лу ци је на бр ду Ви -

драк из над гра да (спо ме ник Стје па ну Фи ли по ви ћу). У цен тру гра да по ло же но је цве -
ће на Спо ме ник Жи ки ци Јо ва но ви ћу Шпан цу. 

На спо ме ник пи ло ту хе ро ју Ми лен ку Па вло ви ћу, ко ји је по ги нуо 4. ма ја 1999. го ди не
бра не ћи зе мљу од НА ТО агре со ра, та ко ђе је по ло жен бу кет цве ћа. По себ но је би ла
дир љи ва по се та не по сред ном ме сту по ги би је Ми лен ка Па вло ви ћа, у се лу Бу ја чић
из над Ва ље ва. 

То ком бо рав ка у Ва ље ву ве те ра ни су раз гле да ли те мат ску из ло жбу по све ће ну епи -
де ми ји ти фу са 1914-1915. го ди не, Ва љев ској бол ни ци и по мо ћи стра них ме ди цин -
ских ми си ја ста нов ни штву то ком Пр вог свет ског ра та. 

Из ло жба је по ста вље на у про сто ри ја ма ва љев ског ар хи ва, у згра ди та да шње Ва -
љев ске бол ни це, у ко јој су вр ше не хи рур шке опе ра ци је над ра ње ни ци ма. Кроз из ло -
жбу је во ди ла ди рек тор ка ар хи ва, го спо ђа Бо ја на Сав чић. Ка сни је то ком да на, по се -
ћен је и гроб аме рич ког ле ка ра Се мју е ла Ку ка, ко ји је умро од ти фу са у Ва ље ву у
про ле ће 1915. по што је вак ци ну про тив ти фу са усту пио да пр во при ме Ср би.

У шет њи ужим цен тром гра да,
уче сни ци су упо зна ти са исто ри -
ја том раз во ја гра да Ва ље ва,
зна ча јем и уло гом вој ске кроз
исто ри ју гра да и За пад не Ср би -
је, на ро чи то уло гом Дрин ске ди -
ви зи је. По се ти ли су спо ме ни ке
вој во ди Жи во ји ну Ми ши ћу, Про -
ти Ма те ји Не на до ви ћу и Де сан ки
Мак си мо вић. Вра ћа ју ћи се да ље
у про шлост, као све до чан ство
стра дал ни штва, уче сни ци пу та
су об и шли ме сто где су уби је ни
кне же ви Алек са Не на до вић и
Или ја Бир ча нин, по сле че га је
до шло до из би ја ња Пр вог срп -
ског устан ка (1804. го ди не).

Се стрин ство ма на сти ра Ће ли -
је ука за ло је го сто прим ство ве -
те ра ни ма. У том ма на сти ру су
са хра ње ни Или ја Бир ча нин и Ју -
стин По по вић. 

Раз вој и мо дер ни за ци ја гра да
Ва ље ва за по че ли су у дру гој по -
ло ви ни 19. ве ка. По себ ну уло гу
у то ме је има ла Ва љев ска пи ва -
ра, осно ва на 1860. го ди не, као
пр ви ин ду стриј ски по гон. Чла но -
ви удру же ња су има ли при ли ку
да по се те Ва љев ску пи ва ру. 

Смедеревска Паланка

БРИГА О
ЧЛАНОВИМА 

У
дру же ње вој них пен зи о не ра, у Сме -
де рев ској Па лан ци све про бле ме ре -
ша ва пра во вре ме но и од го вор но.

При зна ње при па да ру ко вод ству ор га ни -
за ци је: пред сед ни ку Дра го сла ву Гру ји ћу,
Сте ви Ма ру ши ћу и Злат ку Па у но ви ћу.

По моћ се огле да у пра во вре ме ним ин -
фор ма ци ја ма о свим но ви на ма Глав ног
од бо ра УВПС и ор га ни за ци је у Сме де -
рев ској Па лан ци. Ре дов но се пред у зи ма -
ју по се те бо ле сним и из не мо глим чла но -
ви ма Удру же ња, а њи хо вим по ро ди ца ма

пру жа све стра на по моћ око: оства ри ва -
ња пра ва на ху ма ни тар ну по моћ, из ја -
вљи ва ња са у че шћа по ро ди ца ма пре ми -
ну лих чла но ва и обез бе ђе ња при су ства,
под по себ ним усло ви ма, на са хра на ма,
има ју ћи у ви ду пан де ми ју. 

Спро ве де но је низ ак ци ја у ве зи са пру -
жа њем нов ча не по мо ћи и при ку пља ња
сред ста ва за са ни ра ње не ми лих не сре -
ћа, по пут не дав ног по жа ра по жа ра у ста -
ну јед ног чла на. Том при ли ком при чи ње -
на је знат на ма те ри јал на ште та, сре ћом
без људ ских жи во та.

Нај ве ћи про блем у ра ду за да је не до -
ста так про сто ри ја за рад УВПС. Ко ри сти
се је дан про стор у под ста нар ском ста ту -
су. За са да не ма усло ва за од ла га ње до -
ку мен та ци је и чу ва ње пе ча та. 

Ч. Ша ба нај
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СА СВИХ СТРАНА

Десети спортски сусрет
војних пензионера

СНАГА ВОЉЕ

Ш
е сна е сти сеп тем бар, Дан удру же -
ња вој них пен зи о не ра Цр не Го ре,
оби ље жи ли су и ре кре а тив ци. 

Иако су у по од ма клим го ди на ма, љу -
бав пре ма спор ту и спорт ској ре кре а ци -
ји ни је их на пу сти ла. Они се кроз раз го -
вор при сје ћа ју ју тар њих вје жба ња, не -
дељ не спорт ске ре кре а ци је и ар миј -
ских так ми че ња на ко ји ма су осва ја ли
ме да ље.

На овај ју би лар ни су срет у Под го ри -
ци уче ство ва ле су еки пе вој них ве те ра -
на из Хер цег Но вог, Тив та, Ба ра, Ул ци -
ња, Ник ши ћа, Пље ва ља, Бе ра на, Да -
ни лов гра да и Под го ри це.

До ма ћин ни је про пу стио при ли ку да
ли је по до че ка го сту ју ће еки пе и на по -
чет ку по ка же из ло жбу фо то гра фи ја Па -
вла Бан до ви ћа ко је су про шле го ди не
на так ми че њу фо то гра фа – вој них ве -
те ра на у Мо скви осво ји ле пр во мје сто.
За тим је за го сте при ре ђен до ру чак, уз
не из о став ни до ма ћи спе ци ја ли тет -
при га ни це са ме дом.

До бро до шли цу и успјех еки па ма по -
же лио је пред сјед ник Жељ ко Ву кић и
озна чио по че так так ми че ња.

У пи ка ду пр во мје сто осво јио је Зо ран
Та у шан из Ник ши ћа, дру го Ра ди во је
Здрав ко вић из Под го ри це и тре ће Ком -
нен Бај че та, та ко ђе из Под го ри це а код
же на Ана Вој ка То шић, Бра ни сла ва Јо -
ка но вић и Јо жи ца Кља је вић, све из
Под го ри це.

У ди сци пли ни плој ка ње по бјед ни ци
су Дин ко Ши му ри на из Под го ри це, Ра -

ден ко То мо вић из Ба ра и Зо ран Та у шан
из Ник ши ћа, а код же на Јо жи ца Кља је -
вић, Бра ни сла ва Јо ка но вић и Ана Вој -
ка То шић из Под го ри це.

У ди сци пли ни на ба ци ва ње обру че ва
ме да ље су при па ле Ра до ва ну Ра ђе ну и
Ра и фу Му сти ћу из Тив та и Зо ра ну То -
ма ше ви ћу из Хер цег Но вог, а код так -
ми чар ки Ани Вој ки То шић, Јо жи ци Кља -
је вић и Бра ни сла ви Јо ка но вић  из Под -
го ри це.

У му шкој ди сци пли ни ба ца ње ка ме на
сна гу су ис ка за ли и ме да ље осво ји ли
Ком нен Бај че та, Дра ги ша Ђу ко вић и
Дра ган Че ке ре вац, сви из Под го ри це.

Вој ни ве те ра ни – ре кре а тив ци про ве -
до ше дан без бри жно, уз так ми че ње,
уче шћем на све ча ној сјед ни ци Удру же -
ња уз за јед нич ки кок тел и дру же ње.

Р. З.

Откривен споменик
јунацима отаџбине

ДА СЕ
ПАМТЕ 
ДЕЛА

У
пор ти цр кве Ог ње на Ма ри ја
у се лу Раз бој на, оп шти на
Брус, 30. ју ла от кри вен је

спо ме ник ју на ци ма од бра не
отаџ би не 1990-1999. го ди не.

На спо ме ни ку са пра во слав -
ним кр стом, ви со ком осам ме та -
ра укле са на су име на је да на ест
ју на ка ко ји су да ли сво је жи во те
за отаџ би ну, као вој ни ци, ре зер -
ви сти или до бро вољ ци. Ини ци -
ја тор по ди за ња овог спо ме ни ка,
кре а тор идеј ног ре ше ња и ме -
ста по ста вља ња, а и фи нан си -
јер је Ра до слав Пре до лац - Дис -
ко. Ово је сво је вр сни чин дру га
пре ма сво јим рат ним дру го ви ма
са ко ји ма се у ду гом ни зу го ди -
на на ла зио у од брам бе ном

стро ју, би ло као мо би ли са ни
оба ве зник или као до бро во љац
на Ко сме ту.

Дис ко Пре до лац је чо век ка -
квим се Раз бој на и оп шти на
Брус мо гу по но си ти. Где год је
био, Ко сов ски за вет му је био у
ср цу.

По ред из град ње објек та Цр -
кве Ог ње на Ма ри ја са свим пра -
те ћим објек ти ма и по др шке цр -
кве них са др жа ја, ура дио је Спо -
ме ник по ги ну лим за отаџ би ну у
Јан ко вој кли су ри, на ко јем су
укле са на име на 85 ју на ка из ги -
ну лих у То плич ком устан ку .

По ста вио је пло чу ,,Да се не
за бо ра ви зло чин НА ТО-а“. Ма -
те ри јал но је по ма гао Дру штву
за не го ва ње сло бо дар ских тра -
ди ци ја оп шти не Брус и фи нан -
си рао по ста вља не ви ше од де -
се так спо мен-пло ча на ло ка ци -
ја ма из исто ри је тог кра ја са
при год ним исто риј ским по да ци -
ма.

Ср би ја је веч на док су јој де -
ца по пут Ди ска вер на.

С. Ву ко је вић 
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СА СВИХ СТРАНА

In memoriam

Драган Машала

(1927-2021)

ПАРТИЗАН
ЧВРСТОГА

КОВА

Ба њи цом, Бе о гра дом и
Ср би јом од јек ну ла је ту -
жна вест да се уга сио жи -
вот пу ков ни ка у пен зи ји
Дра га на Ма ша ле, ис так -
ну тог чла на УВПС. Ме се -
ци ма пре то га све је ука -
зи ва ло да ће по бе ди ти
про бле ме са но га ма ко је
су по че ле да га из да ју. До -
ла зио је с вре ме на на
вре ме у Удру же ње да чу је
но во сти, али и да мла ђим
ко ле га ма на здра ви за
здра вље и но ве успе хе у
за шти ти пра ва вој них пен -
зи о не ра.

Био је не у стра ши ви бо -
рац Пе те ко за рач ке бри га -
де. Уче сник је љу те Бит ке
за осло бо ђе ње Бе о гра да,
у под нож ју Ава ле. О то ме
нам је пре две го ди не, из -
ме ђу оста лог, ис при чао:

,,По сле Ва ље ва, јед но
по јед но, осло ба ђа ли смо
на се ља док ни смо сти гли
до Ба но вог бр да. Та мо
смо на и шли на тврд орах.
Не при ја тељ је био кон -

цен три сан. До шли смо у
под нож је Ава ле. Не мач ка
гру па ци ја од 30.000 љу ди,
ко ја је од Сме де ре ва пре -
ко Бо ле ча и Вр чи на кре ну -
ла да по мог не сво јим сна -
га ма у Бе о гра ду, су да ри -
ла се са Пе том ко за рач -
ком бри га дом. Бор ба се
во ди ла за врх. Из мо је
бри га де ту је па ло чак 129
бо ра ца од око 600, ко ли ко
нас је би ло. 

Они што су би ли на са -
мом вр ху Ава ле ни су до -
зво ли ли Нем ци ма да за -
сед ну на том де лу пла ни -
не. На кон то га ло ма, ма -
њи де ло ви не мач ких сна -
га за о би шав ши Ава лу,
спо ји ли су се са гар ни зо -
ном у Бе о гра ду. Би ла је
бор ба за жи вот. Део Не -

ма ца се уда вио у Ду -
на ву и Са ви. 

Из Дру гог ба та љо -
на, ко ман дир тре ће
че те Дра го љуб
Алек сић по ги нуо је у
бор би за за ро бља -
ва ње шест не мач ких
то по ва на Ба но вом
бр ду, пре ма Ра ко ви -
ци. По што је био ра -
њен, при ле те ла је
да га спа си се стра
Ђу ја, ре фе рент са -
ни те та. Би ла је по го -
ђе на над њим. Те -
жак уда рац за све
нас. И Алек си ћа и
се стру Ђу ју пред ла -
га ли смо за Ор ден
на род ног хе ро ја. На -

жа лост, ни су про шли... 
Оства ри ли смо глав ни

циљ ‒ да Бе о град очи сти -
мо од фа ши ста. Во де ћа
иде ја би ла је: са мо на -
пред, док се не по стиг не
циљ.

Остао сам при вр же ник
иде ји од ко је сам кре нуо
од по чет ка“, ре као је Ма -
ша ла, ина че 80 од сто ин -
ва лид.  

Цео жи вот по све тио је
од бра ни зе мље. Оба -
вљао је мно ге од го вор не
ду жно сти. Сво је вре ме но
је био по моћ ник на чел ни -
ка Вој не еко ном ске ака де -
ми је за мо рал. По том је
оба вљао по сао ин спек то -
ра у Глав ној ин спек ци ји
ЈНА.

У два ман да та био је

члан Оп штин ског од бо ра
УВПС Во ждо вац – Сав ски
ве нац. До бит ник је По ве -
ље УВПС. Но си лац је ви -
ше ви со ких др жав них од -
ли ко ва ња. 

Ма ша ла је оти шао у
веч ност без до би је не бит -
ке ко ју је упор но во дио
три го ди не. Као рат ни вој -
ни ин ва лид са 80 од сто
ин ва лид но сти за тра жио је
од над ле жних ор га на да
му се по но во утвр ди сте -
пен ин ва лид но сти, јер је
од по след њег ре ше ња
про те кло чак 25 го ди на, а
ње го во здра вље ишло
низ бр ди цом. Али то је ду -
га при ча ко ја све до чи и
не пра вич но сти и оси о но -
сти ад ми ни стра ци је у на -
шем глав ном гра ду. У овој
при ли ци да је не ела бо ри -
ра мо. Ваљ да ће ко нач но
они ко ји су пор но не ги ра -
ли ин ва лид ност вре ме -
шног пар ти за на схва ти ти
да су по гре ши ли. И би ће
им опро ште но.

За о кру жи ти ка зи ва ње о
Дра га ну Ма ша ли би ло би
не пот пу но, ако се не на -
ве де да је свих де це ни ја
ко је је ча сно жи вео био
по све ћен љу ди ма, по ма -
гао им у ра зним при ли ка -
ма и иска зи вао по др шку и
по што ва ње. Да се не за -
бо ра ви оно што ве ли ки
бо рац оста вља иза се бе,
по бри ну ће се ње гов син
Ми лан.

З. П. 

In memoriam

Јован Маричић 

(1935-2121)

ТИХИ ДЕЛАТНИК

У веч ност се не дав но пре се лио
Јо ван Ма ри чић, тих не на ме тљив чо -
век, ко јег су мно ги што ста ну ју у но -
во бе о град ском 21. бло ку сре та ли и
по зна ва ли. Го ди на ма је био пред -
сед ник Ме сног од бо ра УВПС и члан
Оп штин ског од бо ра Но ви Бе о град.
Ње го ва енер ги ја ће сва ка ко не до -
ста ја ти вој но пен зи о нер ској ор га ни -
за ци ји. 

Ро ђен је 11. но вем бра 1935. го ди -
не у се лу Со ко ло во, ко је је уда ље но
од Сан ског мо ста 25 ки ло ме та ра,

по ред ре ке Са не, од оца Осто је и
мај ке Љу бе. Мај ку ни је упам тио, а
отац је од по сле ди ца ра та пре ми нуо
1950. го ди не.

У род ном кра ју те шко се. жи ве ло,
на ро чи то у то ку Дру гог свет ског ра -
та. Вла да ла је нео пи си ва глад и бе -
да. Жи вео је у за јед ни ци са стри цем
и ње го вом по ро ди цом. По сле ра та
Ма ри чи ћи су ко ло ни зи ра ни у Бач ки
Ја рак код Но вог Са да. Ту је Јо ван
за вр шио и основ ну шко лу. Ни је имао
ро ди те ље ни ти ро ђа ка ко ји би га мо -
гао из др жа ва ти за да ље шко ло ва -
ње.

Пр во бо рац Бо јан Ми шко вић имао
је рат ног дру га у Ди рек ци ји вој не ин -
ду стри је. Он је свог си на, за тим Јо -
ва на и ше сто ри цу мла ди ћа из Бач -
ког Јар ка, од вео у Вој но ин ду стриј ску
ва зду хо плов ну шко лу у Кне жев цу.
Шко ло ва ње је тра ја ло три го ди не.

По том се Јо ван обра зу је за ва зду -

хо плов ног спе ци ја ли сту у Кра ље ву. 
Ме сто пр вог слу жбо ва ња би ло је

Пан че ву, у пу ку ВО ЈИН. За тим по -
том је пре ме штен у Ва зду хо плов ни
ре монт ни за вод „Ја стреб“. 

Као ин струк тор го ди ну да на слу -
жбо вао је у Зам би ји. Ње го ва струч -
ност нај ви ше је до шла до из ра жа ја
на одр жа ва њу тех ни ке у Вој ној кон -
тро ли ле те ња у Сур чи ну. 

Го ди не 1966. го ди не оже нио се
На та ли јом. До би ли су кћер ке Гор да -
ну и Би ља ну. 

Јо ван Ма ри чић је ви ше пу та по -
хва љи ван и на гра ђи ван. У пен зи ју је
оти шао 1994. го ди не у чи ну за став -
ни ка пр ве кла се.

Јо ван Ма ри чић је сва ко га ме се ца
де лио ,,Вој ни ве те ран“ прет плат ни -
ци ма у 21. бло ку. У знак по што ва ња
пре ма оцу ко јег ви ше не ма, оба ве зу
кол пор те ра пре у зе ће јед на од две
кће ри.



Д
а нас, ско ро век и по од ро ђе ња „оца“
срп ског ва зду хо плов ства, по ста вља ју
се пи та ња јав но сти и др жав ним ин сти -

ту ци ја ма: Зна мо ли ко је пу ков ник Ко ста Ми -
ле тић? Ка кав је био ње гов жи вот? Ко ли ко је
ње го во жи вот но де ло? За што је зна ча јан за
срп ску др жа ву, вој ску и вој но ва зду хо плов -
ство? Да ли има спо мен-обе леж је, ули цу,
или по ње му но си име не ка уста но ва. На ла -
зи ли се ње го ва би о гра фи ја у не ком уџ бе -
ни ку или школ ском про гра му? Ка кав је од -
нос др жа ве, вој ске и ва зду хо плов ства Ср -
би је пре ма ње му? 

Ко ста Ми ле тић ро ђен је и ста са вао кра -
јем XIX ве ка, у вре ме ка да је ство ре на мо -
дер на срп ска др жа ва и вој ска и ка да се по -
че ло раз ви ја ти ва зду хо плов ство, у све ту и у
нас. У то до ба уз из у зет на до стиг ну ћа Ср би -
ја се, иду ћу у ко рак са Евро пом и све том,
свр ста ла ме ђу нај про гре сив ни је др жа ве. 

Кра јем XIX ве ка у вре ме Ко сти ног ро ђе -
ња, де тињ ства и шко ло ва ња у гим на зи ји и
вој ној ака де ми ји ва зду хо плов ство у све ту
би ло је у фа зи раз во ја и при ме не ле те ли ца
лак ших од ва зду ха – ба ло на и ди ри жа бла.
Исто вре ме но то ком про це са мо дер ни за ци је
срп ске вој ске пра ће на су свет ска ис ку ства,
пла ни ра но је шко ло ва ње ва зду хо плов ног
ка дра и на бав ка ва зду хо пло ва.

Ко ста, кр ште но име Кон стан тин Ми ле тић
ро ђен је 22. сеп тем бра 1874. го ди не у Бу ко -
ви ку - Аран ђе ло вац. Отац На стас био је те -
ле гра фи ста, управ ник те ле граф ске ста ни це
у Аран ђе лов цу, а мај ка Пер си да до ма ћи ца.
Де тињ ство и шко ло ва ње Ко сти но про же то
је стал ним пре ме шта ји ма ње го вог оца по
по тре би слу жбе: Обре но вац, Ве ли ко Гра ди -
ште, Не го тин, За је чар, Бе о град.

По за вр шет ку сед мог раз ре да гим на зи је
1892. го ди не, Ко ста Ми ле тић је при мљен у
Вој ну ака де ми ју као пи то мац 25. кла се.
Шко ло ва ње је за вр шио као че твр ти у ран гу
и у чин пот по руч ни ка уна пре ђен је 1895. го -
ди не. Био је на слу жби у ин жи ње ри ји и гар -
ди на ду жно сти ма ко ман ди ра во да и че те.

По кон кур су Ми ни стар ства вој ног од 24.
де цем бра 1900. го ди не при ја вио се са још
тро ји цом кан ди да та за ва зду хо пло ву шко лу.
На при јем ном ис пи ту по ка зао је нај бо ље ре -
зул та те и од ре ђен да се, као др жав ни пи то -
мац, шко лу је у Ру си ји. На пут је кре нуо 3.
фе бру а ра 1901. го ди не во зом из Бе о гра да,
и пре ко Бу дим пе ште, Бе ча, Бер ли на и Вар -
ша ве по сле три не де ље сти гао у Санкт Пе -
тер бург...

По по врат ку из Ру си је био је на слу жби у
Ин жи ње риј ско-тех нич ком оде ље њу Ми ни -
стар ства вој ног. За тим је оба вљао ду жно сти
ко ман ди ра ин жи ње риј ске и же ле знич ке че -
те. Од 1903. до 1905. го ди не био је ор до нанс
Кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа, а по сле то га
је рас по ре ђен у Глав ни ге не рал штаб.

Го лу би ја по шта
У Ру си ји је бо ра вио од 27. фе бру а ра

1901. го ди не до 25. но вем бра 1902. го ди не.
Шко ло вао се у Ва зду хо плов ном обра зов -
ном пар ку Вол ко во по ље бли зу Цар ског се -
ла код Санкт Пе тер бур га у Ва зду хо плов ној
офи цир ској шко ли Ру ске ца ре ви не. У кла си
је би ло два де се так ру ских офи ци ра ода бра -
них по по себ ном кри те ри ју му за шко ло ва ње
ва зду хо пло ва ца ле та ча.

То ком шко ло ва ња Ко ста Ми ле тић је из у -
ча вао те о риј ске ва зду хо плов не пред ме те,
ор га ни за ци ју и из вр ше ње ле те ња и ра да на
одр жа ва њу ле те ли ца (ба ло на и ди ри жа бла)
и опре ме, и имао прак тич ну обу ку у ле те њу.
Ле тео је са мо стал но ве за ним и сло бод ним
ба ло ном и уче ство вао као члан по са де ба -
ло на на ве ли ким ма не ври ма ру ске вој ске
код Кур ска.

Шко ло ва ње је за вр шио као дру ги у ран гу
Офи цир ске ва зду хо плов не шко ле Ру ске ца -
ре ви не. По ред то га оспо со бљен је и за ор -
га ни за ци ју и ру ко ва ње го лу би јом по штом и
сте као по треб на зна ња и ве шти не из ва зду -
хо плов не ме те о ро ло ги је.

Са та квим вр хун ским ва зду хо плов ним

зна њем и оспо со бље но шћу сте че ном у
елит ној ва зду хо плов ној шко ли вра тио се
пун оп ти ми зма и ам би ци је у Ср би ју у же љи
да на у че но што пре при ме ни у прак си. Но,
све то ни је ишло ни бр зо ни ла ко. Од лу ка да
се у срп ску вој ску уве де ва зду хо плов ство
до не та је 2. ав гу ста 1893. го ди не у чу ве ној
Уред би о до пу на ма и из ме на ма За ко на о
вој сци Кра ље ви не Ср би је.

Кри за на гра ни ца ма Ср би је се по ја ча ва -
ла и зе мљи је пре ти ла рат на опа сност од
моћ не Аустро у гар ске ца ре ви не. У та квим
усло ви ма, а на кон за ро бља ва ња аустриј -
ског шпи ју на 1908. го ди не, ко ји је но сио го -
лу бо ве пи смо но ше, на пре чац је до не та од -
лу ка да се у срп ску вој ску уве де го лу би ја по -
шта. За да так је по ве рен ка пе та ну Ко сти Ми -
ле ти ћу ко ји је не окле ва ју ћи ор га ни зо вао
рад на из град њи пр ве ста ни це го лу би је по -
ште у Ме до шев цу код Ни ша.

Ми ни стар вој ни ђе не рал Сте па Сте па но -
вић 5. но вем бра 1908. го ди не из дао је на ре -
ђе ње да се у Ни шу фор ми ра Ста ни ца го лу -
би је по ште по „про пи сном са ста ву“. Ко ста
Ми ле тић је об у чио ка др о ве и оспо со био их
за рад. Дру га ста ни ца го лу би је по ште фор -
ми ра на је у Пи ро ту 1911. го ди не. Нај ве ћу за -
слу гу за уво ђе ње го лу би је по ште, за мет ка
ва зду хо плов ства у нас, има Ко ста Ми ле тић
и за то му тре ба ре ћи веч но хва ла.

На бав ка ба ло на 
Ми ле тић је од лу чу ју ће до при нео да се на -

ба ве и уве ду ба ло ни у на шу вој ску. Срп ска
вла да је одо бри ла сред ства за ку по ви ну ба -
ло на, иза бран је до ба вљач и ба ло ни су на -
ру че ни 1908. го ди не код не мач ке фа бри ке
Аугу ста Ри дин ге ра из Ауг сбур га. По чет ком
1909. го ди не у Не мач ку је от пу то ва ла срп -
ска де ле га ци ја у ко јој је био и ка пе тан I кла -
се Ко ста Ми ле тић, да у фа бри ци зва нич но
пре у зме ку пље не ба ло не: је дан ве за ни
змај-ба лон (Drac hen-Fes sel bal lon) си сте ма
Пер се вал-Зигс фе лед (Per se val-Sigs feld),
пла ћен 16.500 фра на ка и јед на сло бод ни
сфе р ни ба лон (Ku gel bal lon) ко ји је кр штен
име ном „Ср би ја“ пла ћен 6.300 фра на ка. 

При ли ком при је ма ба ло на у фа бри ци Ко -
ста Ми ле тић је ле тео на ве за ном – змај ба -
ло ну и сло бод ном - сфе р ном ба ло ну. На
кор пи ба ло на би ла је по ста вље на срп ска
за ста ва, а на лоп ти ба ло на ве ли ким сло ви -
ма ис пи са но је „Ср би ја“. Хро ни ча ри су тај
до га ђај за пи са ли: „У по не де љак 6/19. апри -
ла 1909. го ди не, у 09.15 ча со ва, из Гар стха -
фе на по ле тео је ра ди проб не во жње ба лон
„Ср би ја“ и по сле три са та и 45 ми ну та ле та,
тач но у 13.00 ча со ва, спу стио се код Фрај -
зин га на Изе ру, пре ле тев ши Ауг сбург и Мин -
хен. Ба ло ном је упра вљао ин же њер фа бри -
ке ба ло на Шер ле, а са њим у кор пи ба ло на
на ла зи ла се су пру га вла сни ка фа бри ке Ри -
дин ге ра и срп ски ин жи ње риј ски ка пе тан I
кла се Ко ста Ми ле тић.“ Пре ма по да ци ма Му -
зе ја ба ло на у Гер схо фе ну сфе р ни ба лон је
ис по ру чен Ср би ји 12/25. ма ја 1909. го ди не,
а за змај ба лон у том му зе ју не ма по да та ка.
Та ко је Кра ље ви на Ср би ја на ба ви ла пр ве
ва зду хо пло ве – ба ло не, а Ко стин сан је
оства рен по сле се дам го ди на од сти ца ња
зва ња ба ло не ра (аеро на у та) у Ру си ји. 

Ме ђу тим, са том на бав ком по сао око уво -
ђе ња ба ло на ни је био за вр шен, и за Ко сту
Ми ле ти ћа је би ло још мно го оба ве за. Тре -
ба ло је на ба ви ти пра те ћа тех нич ка сред -
ства и опре му. По стро је ње за про из вод њу
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Ко ста Ми ле тић



во до ни ка ку пље но је од фир ме Ер ли ком у
Швај цар ској, осам ко ла за гас и 128 че лич -
них га сних бо ца ‒ од фа бри ке Дил ман из
Бер ли на. Че крек за по ди за ње ба ло на пољ -
ског ти па си сте ма Га рут, ма се 1700 кг са сај -
лом од хи ља ду ме та ра (ву кла га је за пре га
од шест ко ња), пре у зет је у Санкт Пе тер бур -
ку у Ру си ји. 

На ба вље на сред ства сти за ла су по сте пе -
но у Ср би ју све до 1910. го ди не, по том оста -
вље на у по дру му Вој не ака де ми је, а ка сни -
је пре не ше на у Ниш. Ба ло ни се ни су мо гли
ко ри сти ти јер ни је би ла за вр ше на ста ни ца
за про из вод њу во до ни ка. Тек 1911. го ди не
до ла ском ђе не ра ла Ра до ми ра Пут ни ка за
ми ни стра вој ног обез бе ђе на су сред ства и
цен тра ла је за вр ше на ју на 1913. го ди не у
Ме до шев цу. Та ко су ба ло ни мо гли да се ко -
ри сте у Дру гом бал кан ском ра ту.

За мах ва зду хо плов ства
Ва зду хо плов ство је на кон ле та пр вих ави -

о на по чет ком XX ве ка до би ја ло на за ма ху.
Хра бри ави ја ти ча ри су оби ла зи ли ве ли ке
европ ске гра до ве при ка зу ју ћи сво је ле те ће
спра ве – ави о не и ве шти ну ле те ња на њи -
ма. До ла зи ли су и у Бе о град Аустри ја нац
Ру долф Си мон (1910), Рус Бо рис Ма сле ни -
ков (1910), Сло ве нац Едвард Ру си јан
(1911), Чех Јан Чер мак (1911) и Ита ли јан
Ђа ни Вид мар (1912). То су би ле при ли ке да
се срп ска јав ност и вој ска упо зна ју са ави о -
ни ма као ле те ли ца ма бу дућ но сти. Ујед но
бу ду ћи срп ски пи ло ти су има ли при ли ку да
се бли же упо зна ју са ави о ни ма и при пре ме
за шко ло ва ње ко је је сле ди ло. У ор га ни за -
ци ји тих аеро ми тин га – при ка за, био је ан га -
жо ван и Ко ста Ми ле тић, а по себ но на кон -
крет ној при пре ми пр ве гру пе срп ских пи ло -
та пре од ла ска у Фран цу ску 1912. го ди не.

За шко ло ва ње пи ло та ави о на у Фран цу -
ској по кон кур су Ми ни стар ства вој ног од 22.
фе бру а ра 1912. го ди не ода бра на су три
офи ци ра и три под о фи ци ра, по руч ни ци Ми -
лош Илић и Јо ван Ју го вић, пот по руч ник Жи -
во јин Стан ко вић, на ред ник Ми ха и ло Пе тр о -
вић и под на ред ни ци Ми о драг То мић и Во ји -
слав Но ви чић. Они су 12. ма ја 1912. го ди не
оти шли за Фран цу ску, 21. ма ја по че ла је ле -
тач ка обу ка, а 8. сеп тем бра 1912. го ди не ус-
пе шно за вр ше на. Зва ње пи ло та пр ви је до -
био Ми ха и ло Пе тр о вић.

Убр зо је у Фран цу ској ку пље но осам ави -
о на, два ави о на су до би је на из рат ног пле -
на, а још два као по моћ из Ру си је. Та ко је
Ср би ја у свом ва зду хо плов ном ар се на лу
има ла 12 ави о на и два ба ло на. 

По че так Пр вог бал кан ског ра та (8. ок то -

бар 1912. - 30. мај 1913.) убр зао
је  фор ми ра ње срп ског ва зду хо -
плов ства. Шко ло ва ње је за вр ши -
ла кла са пи ло та, на ба вље ни су
ави о ни и при пре ма ни су аеро дро -
ми и пра те ћа ин фра струк ту ра. По
по врат ку из Фран цу ске срп ски пи -
ло ти су се об ре ли у осло бо ђе ном
Ско пљу, где су кра јем но вем бра
на чи ње ни пр ви ле то ви на ави о ну
„Дукс“. 

Ка пе тан I кла се Ко ста Ми ле тић
по от по чи ња њу Пр вог бал кан ског
ра та до бр о вољ но од ла зи на
фронт као ко ман дант ба та љо на и

уче ству је у Ку ма нов ској би ци. За по ка за но
ју на штво ука зом Кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе -
ви ћа, а на пред лог ми ни стра вој ног пу ков -
ни ка Ра до ми ра Бо јо ви ћа, Ко ста Ми ле тић је
ван ред но уна пре ђен у чин ма јо ра.

Фор ми ра ње Ва зду хо плов не 
ко ман де
Ко ста Ми ле тић је по сле Ку ма нов ске бит -

ке, у то ку мар ша Пр ве ар ми је пре ма При ле -
пу, до био на ре ђе ње да од мах пре да ду -
жност ко ман дан та нај ста ри јем офи ци ру и
ја ви се на чел ни ку Шта ба Вр хов не ко ман де
у Ско пљу. Ту је при мио на ре ђе ње да по ђе
за Но ви Па зар и иза бе ре ле те ли ште за на -
ше ави о не ко ји су из Фран цу ске тре ба ли да
стиг ну пре ко лу ке Бар. Са на ред ни ком Ми о -
дра гом То ми ћем, ко ји му је био до де љен за
овај по сао, иза брао је ме сто за аеро дром.
Ме ђу тим, ка ко је би ло за кљу че но при мир је
са Тур ском, на ши ави о ни и оста ли ма те ри -
јал упу ће ни су пре ко Со лу на у Ско пље и да -
ље за Ниш. Ми ле тић и То ми ће се вра ћа ју у
Ско пље.

Ма јор Ко ста Ми ле тић је у Ско пљу при мио
на ре ђе ње да кре не за Ниш, иза бе ре ме сто
за аеро дром, из вр ши мон ти ра ње апа ра та,
от поч не обу ку офи ци ра, и при пре ми фор -
ма ци ју за на шу Ва зду хо плов ну ко ман ду, ко -
ја се са сто ја ла из ба лон ске че те, аеро план -
ске еска дри ле, ни шке ста ни це го лу би је по -
ште и во до нич не цен тра ле.  

Пр ви срп ски аеро дром уре ђен је на Тру -
пал ском по љу, не да ле ко од же ле знич ке ста -
ни це То по ни ца код Ни ша. Упр кос зи ми и
сне жним па да ви на ма срп ски пи ло ти су у ја -
ну а ру 1913. го ди не по че ли са ле тач ком обу -
ком, ка да су по ло мље на два ави о на Фар -
ман. По диг ну то је шест пољ ских плат не них
хан га ра си сте ма Бе со но (Bes so ne a uh),
обра зо ван је парк и по пу њен људ ством ко је
је од ре ђе но из ра зних ко ман ди ни шког гар -
ни зо на. Ни је би ло ни ра ди о ни це, ни ре зер -
вног ма те ри ја ла за оправ ку аеро пла на и мо -
то ра, ни ти до вољ но ави о ме ха ни ча ра.

На ре ђе њем или ре ше њем на чел ни ка
Шта ба Вр хов не ко ман де вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка 24. де цем бра 1912. го ди не, фор ми -
ра на је Ва зду хо плов на ко ман да Срп ске вој -
ске са се ди штем у Ни шу, за ко ман дан та је
по ста вљен ма јор Ко ста Ми ле тић. Се ди ште
ко ман де би ло је у ка сар ни ин жи ње риј ског
пу ка.

Ко ман до ва ње 
ва зду хо плов ством 
У Пр вом бал кан ском ра ту ство ре но је

срп ско вој но ва зду хо плов ство и до жи ве ло
сво ју рат ну пре ми је ру. По од лу ци Вр хов не
ко ман де да се по др же сна ге срп ске и цр но -

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

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

У Дру ги бал кан ски рат (29. јун – 30. јул
1913.) срп ско ва зду хо плов ство ушло је са
ви ше ис ку ства. Ан га жо ва ни су и ба ло ни и
ави о ни. Ма јор Ко ста Ми ле ти ћа, ко ман дант
Ва зду хо плов не ко ман де по на ре ђе њу Вр -
хов не ко ман де фор ми рао је аеро план ско
оде ље ње за по тре бе Ко ман де Пр ве ар ми је,
ко је је из ви ђа ло пра вац Ку ма но во-Стра цин-
Ћу стен дил, и ба лон ско оде ље ње за по тре -
бе Дру ге ар ми је ко је је из ви ђа ло пра вац Пи -
рот-Ца ри брод.

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

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

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

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

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



П
р ву на глу про ме ну вре ме на овог
ле та мно ги су за пам ти ли по уко -
че ним ле ђи ма и бол ном сва ком

ко ра ку ко ји су по ку ша ли да на пра ве.
Ле ка ри ка жу да су се ор ди на ци је на -
пу ни ле мла ђим љу ди ма, ко ји су до би -
ли ди јаг но зу иши ја са, за ко ју се по гре -
шно ве ру је да је ре зер ви са на са мо за
оне нај ста ри је. На про тив, проф. др
Ол га По по вић Мла де но вић, спе ци ја -
ли ста фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би -
ли та ци је, ка же ка ко су ста ри ји мно го
опре зни је до че ка ли пр ви на гли пад
тем пе ра ту ре за 15 сте пе ни овог ле та
по сле мно го вре лих да на, док су мла -
ђе осо бе на ста ви ле да на 16 или 17
сте пе ни Цел зи ју са иду у шорт се ви ма,
крат ким ру ка ви ма, де вој ке у ми ни сук -
ња ма и сан да ла ма.

- Иши јас по чи ње бо лом у кр сном,
лум бал ном де лу кич ме, обич но с јед -
не стра не на сре ди ни глу те ал не ре ги -
је. Бол се ши ри па па ци јент по чи ње да
хо да не пра вил но, кри ви се у јед ну
стра ну. Та ко се за пра во тра жи по ло -
жај при ко јем ће хо да ње би ти ма ње
бол но. По сле то га, бол се ши ри по за -
ди, у нат ко ле ни ци и спољ ном стра ном
пот ко ле ни це спу шта се до сто па ла. Ту
не ма мно го ди ле ме и ле кар ла ко по -
ста вља ди јаг но зу иши ја са - об ја шња -
ва док тор ка.

Ми ро ва ње три да на
Бол се нај ви ше осе ћа у лум бал ном

де лу кич ме, али мно ги па ци јен ти се
жа ле да има ју пе че ње и бол са спољ -
не стра не пот ко ле ни це, јер ту се пру -
жа је дан огра нак нер ва иши ја ти ку са.

-Глав на те ра пи ја са сто ји се у ми ро -
ва њу и гре ја њу тог ме ста, али та то -
пло та не сме да бу де ја ка, агре сив на.
Зна чи да не тре ба ко ри сти ти ге ло ве
ко ји ја ко гре ју бол на ме ста, по пут, ре -
ци мо, коњ ског ге ла, али по мо ћи ће
бла же ан ти ре у мат ске кре ме. До вољ -
но је обу ти ча ра пе, обу ћи то плу тре -
нер ку, пи ти ан ти ре у ма ти ке и ви та мин
Бе и оста ти не ко ли ко да на код ку ће.
Осим то га, ва жан је и по ло жај у ко јем
се ми ру је. Код та ко зва ног ан тал гич ног
по ло жа ја, ка да се ле жи боч но, пре по -
ру чу је се па ци јен ту да из ме ђу но гу
ста ви ја стук, а ако ле жи на ле ђи ма
тре ба да са ви је но ге у ко ле ни ма и ис -
под њих ста ви ја стук, да но ге не бу ду
на рав ном, већ под од ре ђе ним бла гим
углом. У том пе ри о ду ми ро ва ња па ци -

јент не тре ба да ве жба. Про блем је
што не ки на си лу ве жба ју, ве ру ју ћи да
ће их од ак тив но сти бол пре про ћи,
али то је по гре шан став - ка же др По -
по вић Мла де но вић.

У нај бо љем слу ча ју да иши јас про -
ђе до вољ но је ми ро ва ње од три да на,
али код не ких осо ба ста ње ће се по -
гор ша ти и по тра жи ће ле кар ску по моћ,
па и ин јек ци је про тив бо ло ва.

- Ин јек ци је се да ју у про се ку че ти ри
да на и оне су за и ста ефи ка сне, та ко
да мла дим осо ба ма то мо же у пот пу -
но сти да по мог не и вра ти их у функ ци -
о нал но ста ње, па да за поч ну фи зи -
кал не те ра пи је ка сни је, за два-три да -
на. Ин јек ци је скра ћу ју пе ри од ле че ња,
али има па ци је на та ко ји их не же ле.
Они ра ди је два-три да на узи ма ју ле -
ко ве ко је про пи су је ле кар, а ка сни је је
мо гу ће при ме ни ти не ке фи зи кал не те -
ра пи је пет-шест да на - об ја шња ва на -
ша са го вор ни ца уоби ча је ни ток те ра -
пи је.

За ни мљи во је да су то ком сме не го -
ди шњих до ба и на глих па до ва тем пе -
ра ту ре ста ри ји љу ди мно го опре зни ји.

Они ко ји има ју пре ко пе де сет или

ше зде сет го ди на иши јас на кра ју ле та
успе ва ју да из бег ну за то што с овом
бољ ком већ има ју ис ку ства, али и за -
то што иши јас код њих че сто иде у „па -
ке ту“ с ре у мат ским те го ба ма. Ка да се
вре мен ске при ли ке ме ња ју с то плог
на хлад но вре ме, те го бе осе ћа ју они
ко ји од ра ни је већ зна ју да мо же да им
ис кр сне не ки здрав стве ни про блем
ве зан за ко ле но, кук, ра ме, али на те -
го бе се жа ле и сви они ко ји има ју цер -
ви кал ни син дром - бо ло ве у врат ном
де лу кич ме.

Краг на за врат
- Већ на пр ве зна ке бо ло ва у вра ту,

вр то гла ви це, љу ди ко ји су већ има ли
те го бе с цер ви кал ним син дро мом ста -
ве на врат Шан цо ву краг ну, пре по зна -
ју пр ве зна ко ве по гор ша ња, ја ве се ле -
ка ру. Ни је ло ше има ти ту краг ну, ко ју
скло не ка да су до бро, а но се је ка да
се те го бе ја ве, обич но код на глих про -
ме на вре ме на или по сле ду гих во жњи
ко ли ма. Ови па ци јен ти по по тре би пи -
ју ле ко ве и до би ја ју фи зи кал ну те ра -
пи ју за стег ну те ми ши ће вра та: ми шић
тра пе зи ју са по не кад је то ли ко тврд да
они с те шко ћом окре ћу врат - ка же др
По по вић Мла де но вић, ко ја до да је и да
на ма са же ва ља за бо ра ви ти код иши -
ја са. Ме ђу тим, ма са жа мо же да по мог -
не код стег ну тих ми ши ћа вра та -цер -
ви кал ног син дро ма - узро ко ва них
спон ди ло за ма. Ва жно је са мо да се
ма са жа ра ди од ми ши ћа тра пе зи ју са
пре ма ло па ти ца ма, а не ви со ко на
вра ту.

За уте ху је и об ја шње ње да ће мно -
ге од опи са них те го ба пре ста ти ка да
се вре мен ске при ли ке уста ле и ка да
тем пе ра ту ре бу ду око 25 сте пе ни. На -
рав но, све док опет не до ђе до екс -
трем не про ме не вре ме на.

О. П.
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Антић

Породични лекар

ИШИЈАС НА
КРАЈУ ЛЕТА
Главна терапија састоји се у мировању и
грејању болног места, али та топлота не
сме да буде прејака, а многе ће спасти
обичне, топле чарапе, савет је др Олге
Поповић Младеновић 

Те ра пи ја се 
са сто ји у 
ми ро ва њу и 
гре ја њу ме ста
бо ла од 
иши ја са, али та
то пло та не сме
да бу де ја ка



Природно лечење

БЕЛИ ЛУК, 
МЛЕКО И МЕД

Т
ер мин иши јас се од но си на бол у
до њем де лу ле ђа, у пре де лу зад -
њи це и но гу ко ји се ја вља услед

при кље ште ног или изи ри ти ра ног бе -
дре ног жив ца – нај ве ћег и нај де бљег
жив ца у људ ском те лу.

Иши јас ни је пра ва ме ди цин ска ди -
јаг но за, али пред ста вља је дан од нај -
че шћих про бле ма са ле ђи ма у да на -
шње вре ме. По ред оне спо со бља ва ју -
ћег бо ла, они ко ји па те од иши ја са та -
ко ђе мо гу тр пе ти и утр ну лост или пец -
ка ње у но га ма. Мно ги љу ди по ку ша ва -
ју да олак ша ју бол од иши ја са по мо ћу
ле ко ва ко ји има ју са мо крат ко тра јан
ефе кат. Kада је у пи та њу иши јас, мно -
ги екс пер ти пре по ру чу ју ве жба ње и
од ре ђе не по зе јо ге као нај е фек тив ни -
ји трет ман за ову вр сту про бле ма.

У слу ча ју да ни сте си гур ни да ва ши
симп то ми ука зу ју на иши јас, ово је ли -
ста нај че шћих симп то ма иши ја са.

Спас за све ко ји па те од иши ја са:
две ла ке ве жбе сре ђу ју укље штен
нерв и пр шљен! Бол ко ји по чи ње у до -
њем де лу ле ђа или са јед не стра не ку -
ка и ши ри се на зад њи цу и но ге или

но гу пред ста вља сим том ове бо ле сти.
Ево још не ко ли ко ма ни фе ста ци ја

иши ја са: (1) Пец ка ње у но зи/но га ма;
(2) Бол се по гор ша ва ка да сед не те;

(3) Сла бост, утр ну тост, по те шко ће
при ли ком по ме ра ња но гу или сто па -
ла. (4) По те шко ће при ли ком по ме ра -
ња услед по ја ве про ба да ју ћег бо ла;
(5) Кон стан тан бол у зад њи ци. 

Ре цепт за лек за иши јас и бо ло ве у
ле ђи ма гла си че ти ри че шња бе лог лу -
ка; 200 мл мле ка; мед (по же љи).

При пре ма: Из мр ви те че шње ве и за -
тим их ку вај те на ти хој ва три. Док их
ку ва те до дај те мле ко и че кај те не ко -
ли ко ми ну та док не поч не да ври. За -

тим мле ко ски ни те са ва тре.
Ка ко кон зу ми ра ти: Ову ме ша ви ну

кон зу ми рај те јед ном днев но и убр зо
ће те при ме ти ти олак ша ње од бо ло ва.
То ће се де си ти за то што бе ли лук по -
се ду је ан ти у пал на деј ства ко ја ће сма -
њи ти и спре чи ти оти ца ње бе дре ног
жив ца.

До дат ни са вет: За нај бо ље ре зул та -
те ком би нуј те овај лек са ве жба ма или
ис те за њи ма за олак ша ва ње бо ла
услед иши ја са. До вољ но је да ура ди -
те са мо не ко ли ко ве жби за ис те за ње
пар ми ну та у то ку да на и ваш бол ће у
пот пу но сти не ста ти.
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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
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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

Истина није само врхунско
начело.Често је она и вер-
бални  деликт.

Када власт ради против се-
бе,народ треба да помогне.

До чврстог ослонца
Много је живог блата.

Не парирамо Дантеа.
Сведочимо из пакла.

Што више узмичемо,
видик је све шири.

Балканска једночинка:
драма у безброј појава.

Зоран Р. Ковачевић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХIХ. Број 212 септембар, 2021.

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Звонимир Пешић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ УРЕДНИК

Милен Чуљић

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

ДОПИСНИЦИ

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

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

УНОС ТЕКСТОВА
Редакција

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

ШТАМПА
Пан-пласт, Београд

Адреса, Београд, Браће Југовића 19

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

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

Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарад-

њи закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београ-

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

„Иванијум“), тел. 011/2644384 и

064/1735395; Клијенте прима: утор-

ком: од 17.00-19.00 часова;

За потребе војних пензионера  оба-

вљаће следеће правне послове: да-

ваће бесплатне правне савете и пру-

жаће све остале адвокатске услуге уз

накнаду по важећој адвокатској тари-

фи умањеној за 30 одсто (адвокат

Ивана Јовановић). 

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧАСТИ 

ЗА САХРАНЕ
У београдском гарнизону

заказивање почасне јединице ради
одавања почасти преминулим
старешинама може се обавити

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

у ванрадно време: 011/206-4569

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

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

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

- организација и заказивање термина
за сахрану или кремацију,

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

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

-Умањење укупних трошкова за
висину рефундације

- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.

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

Снимио:

Звонимир Пешић
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