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К
а да је пре го то во го ди ну и по уве де на
тзв. швај цар ска фор му ла за об ра чун
пен зи ја, то ни је до не ло оче ки ва ни спо -

кој ме ђу нај ста ри је гра ђа не. Тај ме тод тре -
ба ло је трај но и пра вед но да ре ши ускла -
ђи ва ње ме сеч них при ма ња пен зи о не ра са
пла та ма за по сле них у јав ном сек то ру и да
на док на ди ин фла ци ју ко ја се по ја ви ла по -
сле прет ход ног об ра чу на. Исти ни за во љу
и та да су по је ди ни еко но ми сти ука зи ва ли
на чи ње ни цу да по сто ји мањ ка вост у ,,ча -
роб ној“ фор му ли. На и ме, пе де сет од сто од
ра ста пла та у јав ном сек то ру и исто то ли -
ко од ин фла ци је ни је тач на ме ра за ,,ду ге
ста зе“. Не ке др жа ве што при ме њу ју швај -
цар ску фор му лу, уочив ши трен до ве у од -
ви ја њу па ра ме та ра за об ра чун, ре ви ди ра -
ле су број ча не ве ли чи не. Та ко се не где
уве ћа ње пен зи ја  об ра чу на ва 60 или 70
од сто од ра ста пла та

Н
и ко ла Ал ти пар ма ков из Фи скал ног са -
ве та је за је дан днев ни лист из ја вио
да би са ста но ви шта др жав не ка се би -

ло одр жи во да се оста не при швај цар ској
фор му ли.

„Про ра чу ни по ка зу ју да је то ду го роч но
одр жив мо дел. Пре кри зе има ли смо ини -
ци ја ти ву вла де и син ди ка та да се швај цар -
ска фор му ла ко ри гу је ка ко би пен зи је ра -
сле ви ше од оног што фор му ла обез бе ђу -
је јер смо има ли при вред ни раст. Став Фи -
скал ног са ве та је да ако хо ће та ко да ко -
ри гу ју фор му лу, он да би она тре ба ло да
од ра жа ва не са мо ефек те ра ста, већ и
кри зе, па ако пен зи је ра сту ви ше ка да иде
до бро, да он да пра те на до ле и ка да је кри -
за. Да је остао про це ње ни раст БДП-а то
би он да зна чи ло ре ци мо ко рек ци ју мо де ла
та ко да се 75 од сто пен зи ја ускла ђу је са
ра стом за ра да, а 25 од сто са ин фла ци јом.
Сад по што је кри за, прет по ста вљам да би
тре ба ло обр ну то, 25 од сто са за ра да ма, а
75 од сто са ин фла ци јом. То је све пи та ње
дру штве ног до го во ра и ме ђу ге не ра циј ске
со ли дар но сти, али да ре ше ње бу де фи -
скал но од го вор но“, об ја шња ва Ал ти пар -
ма ков.

О
н се освр нуо и на иде ју да се про сеч -
на пен зи ја фик си ра за про сеч ну пла -
ту. „То је нео др жи во, а и пред ста вља

по ре ђе ње не у по ре ди вог. У про сеч ну пен -
зи ју ула зе по љо при вред не пен зи је ко је су
ми ни мал не, за тим пен зи је са мо ста ла ца
ко ји су све сно упла ћи ва ли до при но се на
ми ни мал ну осно ви цу. Ако би се пра ви ло
по ре ђе ње он да би се мо ра ле по ре ди ти
ста ро сне пен зи је за по сле них са про сеч -
ном пла том, а ту Ср би ја у од но су на ре ги -
он уоп ште не сто ји ло ше“, на по ми ње Ал -
ти пар ма ков ко ји не ви ди мо гућ ност да се у
усло ви ма ки зе раз ми шља о по ве ћа њу пен -
зи ја ве ћем од оног што ну ди швај цар ска
фор му ла.

П
ро сеч на мар тов ска пен зи је у Ср би ји
(пре ма по да ци ма ПИО фон да од
апри ла) из но си 29.378 ди на ра. То зна -

чи да је уче шће ове пен зи је у про сеч ној за -
ра ди за све ка те го ри је пен зи о не ра на ни -
воу од 46,6 од сто. Ако се узме у об зир са -
мо Фонд ПИО за по сле них ова про сеч на
пен зи ја у про сеч ној за ра ди уче ству је с
49,7 од сто, код са мо ста ла ца с 44,9, док је
уоби ча је но нај ни жа код пен зи о не ра ПИО
фон да по љо при вред ни ка и уче ству је са
све га 20 про це на та.

Б
у ду ћи да још ни је до шло до на до град -
ње швај цар ске фор му ле по ко јој би се
сва ки пут ка да про сеч на пен зи ја пад -

не ис под 50 од сто од про сеч не за ра де оне
ауто мат ски ускла ђи ва ле и вра ћа ле на овај
про це нат, ре ал но је оче ки ва ти да пен зи је
не ће до сти ћи 50 од сто про сеч не пла те пре
пр вог на ред ног ре дов ног ускла ђи ва ња.

Упу ће ни у пред лог из ме на и до пу на За -
ко на о ПИО чи ја је рас пра ва за вр ше на 2.
апри ла од над ле жних из Вла де до би ли су
од го вор да су њи хо ви пред ло зи при мље -
ни к зна њу. За са да не ма на го ве шта ја да
би пен зи је мо гле ван ред но да се ускла ђу ју
сва ки пут ка да пад ну ис под 50 од сто и то
се ве ро ват но не ће ме ња ти до кра ја го ди -
не. 

У
ре до ви ма пен зи о не ра фор му ли сан је
пред лог да се при на дле жно сти убу ду -
ће ускла ђу ју 70 од сто с ра стом за ра да

и 30 про це на та с ра стом ин фла ци је, ка ко
би се обез бе ди ло спо ри је сма њи ва ње уче -
шћа пен зи ја у од но су на за ра де. По ла зи се
од то га да су при на дле жно сти еко ном ска,
а не со ци јал на ка те го ри ја, па као та ква мо -
ра да обез бе ди до сто јан стве ни жи вот за
ко ри сни ке и не би сме ла да пад не ис под
од ре ђе ног па ра ме тра. 

Ускла ђи ва ње при на дле жно сти по швај -
цар ској фор му ли по че ло је 1. ја ну а ра про -
шле го ди не. Уче шће про сеч ног из но са
пен зи ја у це лој 2020. у про сеч ној за ра ди
би ло је ни же не го у 2019. за око два од сто.
То ком про шле го ди не ни у јед ном ме се цу
уче шће ни је до сти гло 50 од сто, већ се кре -
та ло на око 46,3 про цен та у ја ну а ру, до 42
у де цем бру 2020, што је да ле ко ис под
пред ви ђе них 50 од сто.

У
ре до ви ма пен зи о не ра под гре ва ју се
на де да ће др жа ва у на ред ном пе ри о -
ду вра ти ти но вац ко ји је од у зет од пен -

зи ја то ком че ти ри го ди не. Нај ви ше их ти -
шти чи ње ни ца да су за по сле ни, чи ја су
при ма ња зна чај но ве ћа од оних ко ја има ју
гра ђа ни тре ћег то ба, по је ди нач но ма ње
до при не ли ста би ли за ци ји др жав них фи -
нан си ја. Уз то, по ве ћа њем пла та, они су
већ по сле из ве сног вре ме на до сти гли ни -
во пре ума ње ња ме сеч них при ма ња.

Др жа ва је иза шла из фи нан сиј ске кри зе
о че му све до че број не ин ве сти ци је у ин -
фра струк ту ру. Све је ви ше но вих при вред -
них обје ка та, све је ви ше оних ко ји сво јим
до при но си ма пу не др жав ну ка су. По схва -
та њи ма ве ћи не пен зи о не ра, до шло је вре -

ме да им се др жа ва оду жи вра ћа њем
сред ста ва од у зе тих од пен зи ја. Мно ги сма -
тра ју да би то др жа ва мо гла да учи ни у ис-
том бро ју ра та ко ји ма је са ку пљен но вац
за по пу ну бу џе та. 

Ф
и скал на стра те ги ја за 2021. са про -
јек ци ја ма за 2022. и 2023. пред ви ђа
по сте пе но вра ћа ње у рав но те жу јав -

них фи нан си ја. Пре ма ви ђе њу Фи скал ног
са ве та пла ни ра но је да се фи скал ни де -
фи цит са 8,9% БДП-а из 2020. сма њи за
три го ди не на 1% БДП-а уз сма ње ње јав -
ног ду га са ско ро 60% БДП-а на 56% БДП-
а. Стра те ги јом се пла ни ра и ве ли ко по -
бољ ша ње струк ту ре бу џе та та ко што би се
сна жно сма њи ло уче шће др жав них суб -
вен ци ја и пла та у јав ном сек то ру у бу џет -
ским рас хо ди ма, а по ве ћа ло уче шће јав -
них ин ве сти ци ја. Кон крет ни је, Стра те ги ја
ка же да ће суб вен ци је у 2023. да се но ми -
нал но сма ње за око 20% у од но су на 2021,
а да ће пла те у јав ном сек то ру у на ред не
три го ди не да ра сту ма ње од 5% го ди шње.
По про јек ци ја ма из Стра те ги је бу џет не би
оску де вао ни у по ре ским при хо ди ма по -
што је прог но зи ра но да ће при вред ни раст
у 2021. да из но си 6%, а у 2022. и 2023. го -
ди ни 4%. 

Р
аст БДП-а по кре та ле би ин ве сти ци је
при ват ног сек то ра за ко је се оче ку је
да ће у на ред не три го ди не ре ал но да

ра сту ви ше од 10% го ди шње. Глав но пи та -
ње, ме ђу тим, је да ли ће пла ни ра на ма кро -
е ко ном ска и фи скал на кре та ња (ко ја су го -
то во иде ал на) за и ста и да се оства ре. 

Стра те ги ја не де фи ни ше до вољ но до -
бро кон крет не по ли ти ке ко јим би се то
обез бе ди ло: 1) ни су ја сно пред ста вље не
кључ не ме ре Вла де ко је би до ве ле до оче -
ки ва ног сна жног ра ста при ват них ин ве сти -
ци ја од 10% го ди шње и по сле дич но ре ла -
тив но ви со ког ра ста БДП-а; 2) не зна се ка -
ко ће се у прак си огра ни чи ти раст пла та у
јав ном сек то ру у сред њем ро ку кад др жа -
ва та кву по ли ти ку не спро во ди ни то ком
кри зе и 3) ни је при ка зан до вољ но чврст
план те мељ ног ре струк ту ри ра ња нај ва -
жни јих др жав них и јав них пред у зе ћа ко је
је нео п ход но за про јек то ва но сма ње ње
суб вен ци ја.

У
на ред ним ме се ци ма тре ба оче ки ва ти
да се об ра чун пен зи ја ре ши по прин -
ци пу ауто ма ти зма, то јест да про сеч на

пен зи ја вер ни је пра ти про сеч не пла те и
ин фла ци ју. До шло је и вре ме да се др жа -
ва из ја сни ка да ће вра ти ти за ки ну ти део
пен зи ја. Што се вој них пен зи ја ти че, нај -
пра вед ни је би би ло вра ти ти их у Фонд за
со ци јал но оси гу ра ње вој них оси гу ра ни ка.

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

ЗАУСТАВИТИ РЕАЛАН ПАД ПЕНЗИЈА
У наредним месецима треба очекивати да се обрачун пензија реши по принципу аутоматизма, то јест

да просечна пензија верније прати просечне плате и инфлацију. Дошло је и време да се држава 
изјасни када ће вратити закинути део пензија. Што се војних пензија тиче, најправедније би било 

вратити их у Фонд за социјално осигурање војних осигураника.



ДОГАЂАЈИ

Министар Стефановић положио венац
на Споменик Незнаном јунаку поводом 

Дана Војске Србије 

НЕСАЛОМИВА ЈАЧИНА 
ДУХА И ВОЉЕ

И
за сла ник пред сед ни ка Ре пу бли ке и вр хов ног ко ман дан та
Вој ске Ср би је пот пред сед ник Вла де и ми ни стар од бра не
др Не бој ша Сте фа но вић по ло жио је 23. апри ла ве нац, уз

вој не по ча сти, на Спо ме ник Не зна ном ју на ку на Ава ли по во дом
Да на Вој ске Ср би је – 23. апри ла. 

Ми ни стар Сте фа но вић је ве нац по ло жио у прат њи на чел ни ка
Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је ге не ра ла Ми ла на Мој си ло ви ћа и
ко ман дан та Рат ног ва зду хо плов ства и ПВО ге не рал-ма јо ра Ду -
шка Жар ко ви ћа, а у спо мен-књи гу упи сао је: „Ис тра јан, по но сан
и хра бар. Баш та кав је наш на род. Оп стао је, упр кос број ним
ис ку ше њи ма кроз ве ко ве, за хва љу ју ћи не са ло ми вој ја чи ни ду -
ха и во ље. Срп ски вој ник ње го во је оли че ње. 

На ши бе смрт ни ју на ци, и да нас вам ода је мо по шту, јер су ва -
ша жр тва и хе рој ски под ви зи не за мен љи ви узор је ди ни ца ма и
ко ман да ма Вој ске Ср би је. Оста ви ли сте им у ама нет сло бод ну
отаџ би ну. Ин спи ри са ни ва шим де ли ма и да нас ча сно но се вој -
нич ку уни фор му и ни ка да не по су ста ју у бор би за без бед ну и
бо љу Ср би ју. Би ли би сте по но сни на њих.

Хе ро ји, веч на вам сла ва и хва ла!„
На Цве ти 23. апри ла 1815. го ди не у Та ко ву је по диг нут Дру ги

срп ски уста нак, ко ји пред ста вља исто риј ску пре крет ни цу у ства -
ра њу мо дер не срп ске др жа ве и вој ске.

Осам деценија од Априлског рата

ВАЗДУХОПЛОВНИ ВЕТЕРАНИ 
У СЛАВУ ЈУНАКА 

О
ве го ди не се на вр ши ло осам де це ни ја од по чет ка Април ског ра та.
Ви ше стру ко над моћ ни јем агре со ру се, без об зи ра на из да ју јед ног
де ла сво јих при пад ни ка, храбрo сe  су про ста ви ла вој ска Кра ље -

ви не, а на ро чи то при пад ни ци ва зду хо плов ства. И ни су ка пи ту ли ра ли...
Због си ту а ци је иза зва не ви ру сом ко вид 19 ше сто а прил ске ко ме мо -

ра ци је су одр жа не у мно го ма њем оби му. 
Уз по што ва ње свих епи де ми о ло шких ме ра, на кон Гра до на чел ни ка

Бе о гра да, ми ни стра од бра не и Ко ман де РВ и ПВО, ве нац на Спо ме ник
пи ло ти ма бра ни о ци ма Бе о гра да на Зе мун ском ке ју у име Удру же ња
пен зи о ни са них вој них ле та ча и па до бра на ца Ср би је (УПВЛПС) по ло -
жи ло је Са ша Јо ва но вић. У име Удру же ња пи ло та „Кур ја ци са Ушћа“
ве нац је по ло жи ла де ле га ци ја пред во ђе на Не бој шом Га ји ћем. Удру же -
ње пен зи о ни са них под о фи ци ра је пред ста вљао Дра ган Сто ја но вић.

На ини ци ја ти ву Удру же ња пен зи о ни са них вој них ле та ча и па до бра -
на ца Ср би је (УПВЛПС) и уз по др шку Ко ман де РВ и ПВО, 204. ва зду хо -
плов не бри га де и ло кал не са мо у пра ве оп шти не Ириг, пре пет го ди на,
по во дом 75-те го ди шњи це од по чет ка Април ског ра та, у Ири гу је от кри -
ве на Спо мен-пло ча пи ло ти ма Ше стог ло вач ког пу ка ко ји су се хе рој ски
су прот ста ви ли мно го стру ко ја чем не при ја те љу...

Ни ове го ди не, на 80-ту го ди шњи цу, жи те љи Ири га, ло кал на са мо у -
пра ва, Срп ска чи та о ни ца и ва зду хо плов ни ве те ра ни ни су за бо ра ви ли
на хе рој ско де ло при пад ни ка на ше ави ја ци је, од ко јих је део по ле тао са
рат ног ле те ли шта Кру ше дол-Пр ња вор у бли зи ни Ири га.

Ис пред До ма кул ту ре у Ири гу све ча но су по ло же ни вен ци код спо -
мен пло че на стра да лим пи ло ти ма. Вен це су по ло жи ли пред став ни ци
Оп шти не Ириг и Удру же ња пен зи о ни са них вој них ле та ча и па до бра на -
ца Ср би је.

У ор га ни за ци ји Срп ске за јед ни це у Ма ке до ни ји Ку ма но во обе ле же на
је 80. го ди шњљи ца од ју нач ке по ги би је срп ских и ју го сло вен ских пи ло -
та, ко ји су у ра ну зо ру 6.апри ла 1941. го ди не при ли ком на па да фа ши -
стич ке Не мач ке на Кра ље ви ну Ју го сла ви ју од луч но по ле те ли и су прот -
ста ви ли се ви ше стру ко над моћ ни јем не при ја те љу и том при ли ком по -
ло жи ли сво је мла де жи во те на ол тар отаџбинe.

Вен це су по ло жи ли по сла ник у Со бра њу Ма ке до ни је и пред сед ник Де -
мо крат ске Пар ти је Ср ба у Ма ке до ни ји го спо дин Иван Сто ил ко вић, де ле -
га ци ја Срп ске За јед ни це у Ма ке до ни ји пред во ђе на пред сед ни цом го спо -
ђом Гор да ном Јо вић Стој ков ском, де ле га ци ја Са ве та Оп шти не Ку ма но во
на пред сед ни цом Ати ном Мур га шан ском че лу са, де ле га ци ја КУД Срп -
ски Вез во ђе на пред сед ни ком Да ли бо ром Ки та но ви ћем, де ле га ци ја СУБ -
НОР-а Ср би је, као и де ле га ци ја вој них ве те ра на из Ку ма но ва. М. Ра кић

Откривена спомен-плоча 
у част доктора Миодрага

Лазића

НАРОДНИ ЛЕКАР

У
Кли нич ком цен тру у Ни шу от кри ве на jе
спо мен-пло ча у част рат ног хи рур га и
ду го ди шњег ди рек то ра Ур гент ног цен -

тра у Ни шу Ми о дра га Ла зи ћа. Отва ра њу су
при су ство ва ли ди рек тор КЦ Ниш Ми о драг
Пе ри шић и ми ни стар здра вља Зла ти бор
Лон чар.

Док тор Ми о драг Ла зић, познатиjи као
док тор Ла за, пре ми нуо jе 14. апри ла про -
шле го ди не, по сле 15 да на ду ге бор бе са ко -
ро на ви ру сом.

Он jе у опрошта jноj по ру ци, из ме ђу оста -
лог, ре као да jе „оти шао ча сно по ште но“ и
да jе „као ди рек тор Ур гент ног цен тра два
ме се ца пред пензиjу, стаjао ис пред своjих
љу ди, дра гих док то ра и се ста ра“.

Пе ри шић jе ис та као да jе примариjус док -
тор Ми о драг Ла зић био ве ли ко име срп ске
ме ди ци не и мо жда наjвеће име свет ске рат -
не хирургиjе.

„Спа сио jе на хи ља де љу ди у оном не -
срећ ном ра ту. Био jе чо век коjи ниjе ште део
се бе и коjи jе на краjу умро за то што ниjе
ште део се бе. Био jе ка ко jе на пи сао у

опрошта jном пи сму, ‘увек у пр вим ре до ви -
ма’“, ре као jе Пе ри шић.

Ми ни стар здра вља Зла ти бор Лон чар jе
ис та као да jе Ла зић био док тор од ве ли ког
по ве ре ња, као и да jе не се бич но по мо гао
сви ма.

„Же лим ка жем по ро ди ци да се обич но ка -
же да вре ме мо же да ле чи, али то се овог
пу та ниjе де си ло. Не постоjе ре чи коjима мо -
же да се опи ше док тор Ла за. Не постоjе ни
осе ћа ња коjа мо гу да се опи шу ка да по ми -
слим на ње га. Док сам до ла зио ов де, вра -
ћа ле су ми се сли ке ко ли ко jе са мо пу та био
са на ма. То jе био чо век коjи jе сва ког се кун -
да био ов де, коjи jе знао да ре ши ситуациjу
и по ма гао jе сви ма“, ре као jе ми ни стар здра -
вља.

До дао jе да су љу ди коjи су при сут ни „са -
мо про мил оних коjи су же ле ли да бу ду ту и
да му ука жу част“.

„Же лим по себ но да скре нем па жњу свим
ле ка ри ма и здрав стве ним рад ни ци ма коjи
ће би ти за по сле ни у Ур гент ном цен тру, да
ка да про ђу по ред ове та бле, да знаjу да
имаjу ве ли ку оба ве зу и да ра де где jе и док -
тор Ла за ра дио. Да знаjу да мораjу и да
оправдаjу по ве ре ње коjе су до би ли да би
ра ди ли ов де“, ре као jе Лон чар.

Ни на Вуjошевић, Ла зи ће ва ћер ка ис та кла
jе да Ур гент ни цен тар у Ни шу са свим оправ -
да но но си име ње ног оца.

„Уло жио jе сав своj жи вот и труд у осни ва -
ње тог цен тра. На оваj на чин ће за у век да
жи ви кроз оно што jе ство рио“, ре кла jе Ву-
jошевић.

Ана Ла зић, Ла зи ће ва су пру га за хва ли ла
jе Удру же њу пен зи о ни са них при пад ни ка
Воjске и воjних ве те ра на Србиjе на све му
што су ура ди ли да би њен су пруг до био спо -
мен-пло чу у Ур гент ном цен тру.

От кри ва њу спо мен обележjа при су ство -
ва ли су по ред по ро ди це и приjатеља док то -
ра Ла зе и рат ни ве те ра ни, чла но ви органи-
зациjе „Или џан ски бор ци“ из Или џе.

Из вор: N1

Ми ни стар здра вља Зла ти бор Лон чар и
ди рек тор КЦ Ниш Ми о драг Пе ри шић  
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М
но го то га је про ме нио ви рус ко ро на.
Пре ста ла су ма сов на оку пља ња, љу -
ди жи ве на дис тан ци, а прет ња не ви -

дљи вог не при ја те ља ви си ла је као Да мо -
клов мач, уз не што по вољ ни ју си ту а ци ју
по сле по стиг ну те ма сов не вак ци на ци је
ста нов ни штва. Још ду го ће, ве ро ват но, да
ха ра ви рус ко ји је на шу пла не ту за вио у
цр но, па се не мо же оче ки ва ти бр за нор -
ма ли за ци ја жи во та.

У окол но сти ма ка кве је су Удру же ње вој -
них пен зи о не ра Ср би је чи ни све ка ко жи -
вот ор га ни за ци је не би стао. Из ме ђу оста -
лог при пре мље не су и ре а ли зо ва не до пи -
сне сед ни це Глав ног од бо ра и Скуп шти не
УВПС. У днев ном ре ду 9. до пи сне сед ни -
це Глав ног Од бо ра по тач ка ма из гле дао је
ова ко: (1) Усва ја ње за пи сни ка са 8. до пи -
сне сед ни це ГлОд и из ве шта ја о ра ду
УВПС из ме ђу 8. и 9. до пи сне сед ни це
ГлОд Скуп шти не УВПС; (2) Упо зна ва ње
ГлОд са из ве шта јем Над зор ног од бо ра о
кон тро ли ма те ри јал но-фи нан сиј ског по -
сло ва ња УВПС за 2020. го ди ну; (3) Усва ја -
ње Го ди шњег фи нан сиј ског из ве шта ја
УВПС за 2020.го ди ну и Фи нан сиј ског пла -
на УВПС за 2021. го ди ну; (4) Усва ја ње Го -
ди шњег пла на ра да УВПС; (5) До но ше ње
Од лу ке о до де ли при зна ња УВПС (6) По -
твр ђи ва ње од лу ке 01/Број 170-1 од
28.10.2020. г. пред сед ни ка УВПС о до де ли
по мо ћи чла но ви ма УВПС ко ји су обо ле ли
од ко ви да 19, из ме на и до пу на Од лу ке
01/Број 170-2 од 26. 2. 2021.г. и (7) Усва ја -
ње пред ло га Из ме не Пра вил ни ка о со ци -
јал ној и ху ма ни тар ној по мо ћи

До пи сна сед ни ца ГлОд Скуп шти не
УВПС одр жа на је та ко што су чла но ви ма
тог ру ко во де ћег те ла до ста вља ни ма те ри -
ја ли по сва кој тач ки днев ног ре да, по ко -
јем ће се из ја сни ти у пре ло же ном ли сти ћу
за гла са ње, ко јег су по том би ли у оба ве зи
да до 31.мар та 2021. г. до ста ве Из вр шном
од бо ру ГО. 

Из вр шни од бор је об ра дио све до ста -
вље не ли сти ће за гла са ње и кон ста то вао
да је за пи сник са прет ход не сед ни це Глав -
ног од бо ра усво јен јед но гла сно. Та ко ђе је
јед но гла сно усво јен и из ве штај о ра ду из -
ме ђу 8. и 9.сед ни це Глав ног од бо ра. Из ве -
штај Над зор ног од бо ра је до био ,,зе ле но
све тло“ јер су сва 33 чла на Глав ног од бо -
ра гла са ли ,,за“. Ни је би ло при мед би ни на
фи нан сиј ски из ве штај УВПС за 2020. и
2021. го ди ну. За го ди шњи план ра да УВПС
гла са ло је 30 чла но ва, а њих тро ји ца би ли
су уз др жа ни. Пред лог о до де ли при зна ња
та ко ђе је ,,про шао“ јед но гла сно. 

Гла са ње за по твр ђи ва ње Од лу ке
01/број 170-1 од 28.10.2020. г пред сед ни -
ка УВПС о до де ли по мо ћи чла но ви ма
УВПС ко ји су обо ле ли од ко ви да  19 и из -
ме не и до пу ну Од лу ке 01/број 170-2 од 26.
2. 2021.го ди не би ло је јед но гла сно ,,за“. 

За пред лог из ме не Пра вил ни ка о со ци -
јал ној и ху ма ни тар ној по мо ћи и за ње го во
до ста вља ње на усва ја ње Скуп шти ни
УВПС гла са ло је 32 чла на од укуп но 33 пу -
но моћ ни ка. Про тив је био, да кле, са мо је -
дан члан. 

Днев ни ред Скуп шти не УВПС имао је

Додела социјалне и хума-
нитарне помоћи у марту

2021.године

ПРЕДЊАЧЕ 
ОБОЛЕЛИ ОД 

КОРОНЕ

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

бор је на сед ни ци одр жа ној 5. апри ла
2021.го ди не, раз мо трио зах те ве до ста -
вље не у мар ту2021. 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 Ужи це ЈЗ: 33.000,00 – по чла -
ну7.110,68 ди на ра;
ОпОр Пи рот ИД: 30.000,00 – по чла -
ну12.646,91 -
ОпОр Пи рот РС: 30.000,00 – по чла -
ну15.657,73 -;
ОпОр Сме де ре во ТЈ: 30.000,00 – по чла -
ну12.909,36 -
ОпОр Су бо ти ца ВС: 35.000,00 – по чла -
ну8.380,00 -
ОпОр Ниш ГГ: 33.000,00 – по чла -
ну11.350,66 -
ОпОр Кра гу је вац ВЗ: 33.000,00 – по чла -
ну14.400,00 -
ОпОр Но ви Бе о град БД: 33.000,00 – по
чла ну12.935,83-
ОпОр Но ви Бе о град ДР: 35.000,00 – по
чла ну10.286,00 -
ОпОр Но ви Сад ШД: 30.000,00 – по чла -
ну11.089,66 -
ОпОр Пан че во ЈН: 33.000,00 – по чла -
ну10.706,04 -
ОпОр Кру ше вац МГ: 30.000,00 – по чла -
ну14.600,00 -
ОпОр Зе мун МБ: 33.000,00 – по чла -
ну14.015,58 -
ОпОр Зе мун ЂЗ: 33.000,00 – по чла -
ну11.177,58 -
ОпОр Зе мун РВ: 33.000,00 – по чла -
ну13.686,26 -
ОпОр Но ви Бе о град ОС: 33.000,00 – по

чла ну11.842,50 -
ОпОр Ужи це МС: 30.000,00 – по чла -
ну13.762,00 -
ОпОр Кра гу је вац МБ: 33.000,00 – по чла -
ну15.023,00 -

Б) Здрав стве но збри ња ва ње
На осно ву чла на 5. а у ве зи са чла ном 4.
став 1. тач ка 2. Пра вил ни ка, без огра ни -
че ња по из др жа ва ном чла ну.
ОпОр Вр шац БС:30.000,00 –
ОпОр Ужи це КМ:15.000,00 –
ОпОр Пи рот ГМ:25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град МС:20.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град ЈС:20.000,00 –
ОпОр Пан че во ЛВ:15.000,00 –
ОпОр За је чар ИБ:30.000,00 –
ОпОр Но ви Сад МЂ: 12.000,00 –
ОпОр Во ждо вац РД: 15.000,00 –
ОпОр Ча чак ПМ: 15.000,00 –
ОпОр Пан че во ИБ: 6.000,00 –
ОпОр Ва ље во ЖМ: 10.000,00 –
ОпОр Вр шац РР: 15.000,00 –
ОпОр Ћу при ја ЂД: 10.000,00 –
ОпОр Зве зда ра ПВ: 15.000,00 –
ОпОр По же га ББ: 15.000,00 –
ОпОр Пан че во ШД: 15.000,00 –
Ц) На осно ву чла на 3. став2. Пра вил ни ка.
ОпОр Су бо ти ца ЛГ: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град АЗ: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град ТС: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град МД: 25.000,00 –
ОпОр Кра гу је вац ВН: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Сад АД: 25.000,00 –
ОпОр Ста ра Па зо ва ММ: 25.000,00 –
ОпОр Ста ра Па зо ва СН: 25.000,00 –
ОпОр Кра гу је вац МС: 25.000,00 –
ОпОр Ужи це МР: 25.000,00 –
ОпОр Ниш КК: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град ЈЗ: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град МН: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град БМ: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град ШС: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град ЂР: 25.000,00 –
ОпОр Обре но вац АЗ: 25.000,00 –
ОпОр Бе ла Цр ква ИН: 25.000,00 –
ОпОр Су бо ти ца МБ: 25.000,00 –
ОпОр Пан че во КК: 25.000,00 –
ОпОр Ниш ЂВ: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Сад ГС: 25.000,00 –
Нов ча на сред ства су упла ће на на те ку ће
ра чу не 6. апри ла 2021. го ди не.
Зах те ви ко ји бу ду до ста вље ни од 1. до 30.
апри ла 2021. го ди не би ће ре ша ва ни по -
чет ком ма ја 2021. Го ди не.

Из вр шни од бор

са мо че ти ри тач ке: (1) Усва ја ње из ве штај
о ра ду УВПС у 2019. и 2020.го ди ни; (2)
Усва ја ње из ве шта ја Над зор ног од бо ра за
2019. и 2020.го ди ну; (3) Усва ја ње из ме не
и до пу не Пра вил ни ка о ра чу но вод ству
УВПС и (4) Из ме на Пра вил ни ка о со ци јал -
ној и ху ма ни тар ној по мо ћи УВПС. 

Гла сач ки ли стић по сла ло је 75 чла но ва
и сви су би ли ва же ћи. Из ве штај о ра ду по -
др жа ла су 74 чла на, док је је дан био про -

тив. Исти ре зул тат је до би -
јен пре гле дом гла са ња у ве -
зи са Из ве шта јем Над зор ног
од бо ра за 2019. и 2020. го -
ди ну. Из ме не и до пу не Пра -
вил ни ка о ра чу но вод ству
УВПС по ста ле су ва же ће на
осно ву 74 гла са. За из ме не
Пра вил ни ка о со ци јал ној и
ху ма ни тар ној по мо ћи гла -
сао је 71 члан, је дан је био

про тив, а три чла на су се су здр жа ла.
На осно ву ве ри фи ко ва ног гла са ња од -

лу ке су по ста ле пу но ва жне, и оне ће има -
ти ути цај на рад Удру же ња у на ред ном пе -
ри о ду. 

Оста је пра зни на ка да је реч о жи вој ре -
чи и рас пра ви ко је су од ли ка ску по ва, али
се на да мо да ће у ме се ци ма пред на ма ко -
ро на по пу сти ти и са стан ци по ста ти део ак -
тив но сти УВПС.                                   З. П. 

Дописне седнице Главног
одбора и Скупштине УВПС

ЖИВОТ НЕ СМЕ 
ДА СТАНЕ



Н
ро шло је ви ше од
го ди ну да на, од ка -
да нас је за де си ло

ве ли ко зло ко је се зо ве
ко ро на ви рус. Ни је пан -
де ми ја по го ди ла са мо
нас, не го цео свет, а по
оно ме ка ко се ка же
,,баш ме бри га за Ја -
пан’’, мно го нам је ва -
жни је ка ко да се бо ри мо
про тив ове бо ле сти, а да
бу де мо кон крет ни ‒ ка ко
да се Удру же ње вој них
пен зи о не ра Ср би је бо ри
са овим злом, од но сно
ка ко јед ни дру ги ма да
по мог не мо. 

Не мо же мо ре ћи да
нас ко ро на ни је из не на -
ди ла. Она је не на да но
ба ци ла на пле ћа цео свет, јер ни јед на пан -
де ми ја ни је има ла та кве ка рак те ри сти ке, јер
се о њој ма ло зна ло, а и да нас се не зна до -
вољ но, већ се стал но про у ча ва и из у ча ва,
ко ри сте се ис ку ства це ло га све та, а све са
ци љем да се људ ски жи во ти све ви ше за -
шти те и да ко ро на што ма ње узи ма свој да -
нак. 

На са мом по чет ку пан де ми је ви де ло се
да ко ро на нај ви ше на па да ста ри ју по пу ла -
ци ју, та ко да су чла но ви на шег удру же ња,
ко је има ве ли ки про це нат ста ри јих љу ди,
би ли угро же ни. Нај те же је би ло на по чет ку
пан де ми је, јер се ис по ста ви ло да смо мно го
осло ње ни на са ми се бе, а по го то ву је би ло
нај те же ка да је уве ден по ли циј ски час, од -
но сно ка да је за бра ње но кре та ње ли ци ма
ста ри јим од 65 го ди на.

Град ска ор га ни за ци ја УВПС Ниш, је од -
мах пред у зе ла ме ре и ак тив но сти да се чла -
но ви ма што ви ше по мог не, а нај ва жни је је
би ло да се очу ва људ ско здра вље, да на ши
чла но ви бу ду снаб де ве ни по тре ба ма за жи -
вот, те да им се по мог не у из вр ше њу не ких
оба ве за. У по чет ку на ве де не ак тив но сти ни -
су би ле ла ке.

Пред сед ник Здрав стве не ко ми си је ГрОд,
др Ви то мир Пан чић је био у стал ној ве зи са
Вој ном бол ни цом, ве за но за све еле мен те
здрав стве ног обез бе ђе ња. Од мах су по че -
ла да сти жу упут ства, ка ко, где и ка да мо гу
оси гу ра ни ци да оства ру ју здрав стве ну за -
шти ту. Та упут ства су до ста вља на Град ском
од бо ру, ко ји ни је мо гао да ко ри сти сво је про -
сто ри је, па су она оста вља на код де жур ног
До ма вој ске, где их је пре у зи мао бла гај ник
Не над То шић, ко ји их је умно жа вао и до ста -
вљао пред сед ни ци ма ме сних ор га ни за ци ја,

ка ко би мо гли да упо зна ју чла но ве сво је ме -
сне ор га ни за ци је. Ка да је Вој на бол ни ца
сво ја оба ве ште ња ста вља ла на свој сајт, та -
да је би ло олак ша но ин фор ми са ње.

Мо мак за све
Де ша ва ло се да је не ка оба ве ште ња се -

кре тар То пли ца Или јић , пу тем СМС по ру ка,
слао пред сед ни ци ма МО, као и по је ди ним
чла но ви ма, а све са ци љем што бр жег упо -
зна ва ња са ин фор ма ци ја ма.

У ру ко вод ству Град ског од бор, је ди ни ко -
ји је имао ма ње од 65 го ди на био је бла гај -
ник Не над То шић. Мо же се ре ћи, да је он у
том пе ри о ду био ,,мо мак за све’’. Он је на
свом би ци клу кру жио гра дом, од пред сед -
ни ка до пред сед ни ка МО и раз но сио по -
треб на упут ства.

Ни гла си ло ,,Вој ни ве те ран’’ ни смо мо гли
да при ми мо у про сто ри ја ма Град ског од бо -
ра, јер Дом вој ске ни је ра дио, па је прет -
плат нич ке при мер ке при мао То шић, би ци -
клом но сио ку ћи, рас по ре ђи вао их по ор га -
ни за ци ја ма, прет плат ни ци ма и дру гим ко ри -
сни ци ма и по сле им уру чи вао, та ко ђе би ци -
клом.

Пи та ње обез бе ђе ња жи вот ним по тре ба -
ма, на бав ка ар ти кла за ис хра ну, по ди за ње
пен зи је, ле ко ва пред ста вља ло је по се бан
про блем, по го то ву код чла но ва ко ји не ма ју
сво је ро ђа ке, па су за све те по тре бе мо ра -
ли да тра же по моћ ком ши ја, а по себ но во -
лон те ра.

Пи та ње во лон те ра је ком плек сно пи та ње,
јер су по тре бе би ле огром не, а број во лон -
те ра је био ипак ма ли. Пред сед ник Удру же -
ња, Љу бо мир Дра га њац, зах те вао је да вој -
ни ре зер ви сти бу ду во лон те ри за вој не пен -

зи о не ре, али се зна да кад год на и ђу ве ли ки
про бле ми др жа ва од мах ан га жу је вој ску,
што је би ло и у овом слу ча ју.

Та ко ре ћи ни је би ло ме ста где се вој ска
ни је ан га жо ва ла, по чев од гра нич них пре ла -
за, здрав стве них уста но ва, др жав них ин сти -
ту ци ја, та ко ре ћи сву где. На жа лост, има ли
смо слу ча је ва да су се и вој ни ци раз бо ље -
ва ли.

Вој ни пен зи о не ри у Ни шу, има ли су јед ну
олак ши цу, јер је ге не рал Си мо вић пре ко
сво јих са рад ни ка сва ком пен зи о не ру до де -
лио по две ма ске. Би ла је то дра го це на по -
моћ, с об зи ром да ста ри је осо бе ни су мо гле
из ла зе ван ку ћа, а и на бав ка ма ски у гра ду у
по чет ку је би ла не мо гу ћа или ве о ма оте жа -
на. 

Те шка овла шће ња
Оста ло нам је да тра жи мо по моћ при ја те -

ља, ком ши ја и во лон те ра. Че сто су се по зи -
ва ли во лон те ри , али је увек сле дио од го вор
да су они за те шке слу ча је ве, да их има ма -
ло. Би ло ко да нам по ди же пен зи ју, ле ко ве,
сву да су мо ра ли да да ју овла шће ња, што је
у ре ду, прем да је то ста ри јим љу ди ма па да -
ло те шко. По сто ји не што што се зо ве по ве -
ре ње. Мно ги су чла но ви пи та ли љу де из ру -
ко вод ства УВПС ка ко да има ју по ве ре ње у
не ко га, ко га пр ви пут ви де, а тре ба да му да -
ју овла шће ње да по диг ну пен зи ју, на ба ве
ле ко ве и на мир ни це и дру го. То је би ло ре -
ал но пи та ње.

У вре ме ко ро не де ша ва ло се и оно нај те -
же: оста ја ли смо без по је ди них чла но ва, ко -
је због огра ни че ног при су ства са хра на ма
ни смо мо гли да ис пра ти мо. Би ле су и то тал -
не за бра не, са мо уз при су ство род би не. Кад
су не кад би ле бла же ме ре, тру ди ли смо се
да на ше чла но ве до сто јан стве но ис пра ти -
мо.

Ис пра ћај пре ми ну лих дру го ва ни ка да ни -
је из о стао, а у то ме нам је мно го по мо гла
цве ћа ра ,,Ори јен тал’’. Уко ли ко ни је би ло мо -
гу ће при су ство са хра ни, цве ћа ра је, по на -
шем зах те ву, по ла га ла цве ће на гроб, уз све
оно што смо зах те ва ли. То је од раз ду го го -
ди шње са рад ње.

Ко ро на и да ље тра је и не зна се ка да ће
јој би ти крај, па је нео п ход на стал на по моћ
чла но ви ма, па ма кар ко ли ка она би ла. Глав -
ни и Из вр шни од бор УВПС су ис цр пи ли сва
сред ства ка ко би по мо гли они ма ко ји су пре -
ле жа ли ко ро ну, а у Пра вил ник о до де ли со -
ли дар не по мо ћи увр ште на је и до пу на, по
ко јој при па да по моћ и по ро ди ци пре ми ну лог
чла на по ро ди це вој ног пен зи о не ра.

Ка ко су сред ства у Глав ном од бо ру ис цр -
пље на, пред ло же но је град ским и оп штин -
ским ор га ни за ци ја ма да уко ли ко рас по ла жу
нов ча ним сред стви ма, мо гу по моћ и да ље
до де љи ва ти чла но ви ма ко ји су пре ле жа ли
ко ро на ви рус.

Град ски од бор УВПС Ниш је одр жао те -
ле фон ску сед ни цу, на ко јој је од лу че но да
се за по моћ чла но ви ма ко ји су пре ле жа ли
ви рус ко ро на опре де ли 200.000.- ди на ра.
Сред ства ће би ти упла ћи ва на на те ку ћи ра -
чун под но си о ца зах те ва. Уз зах тев се при -
ла же ме ди цин ски до ку ме нат ко јим се до ка -
зу је да је члан УВПС пре ле жао ко ро ну, из -
ве штај о пен зи ји Бан ке ко ја име но ва ном ис -
пла ћу је пен зи ју и фо то ко пи ја кар ти це те ку -
ћег ра чу на.

Мр Ми лу тин Пан те лић
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Нишки војни пензионери 
у време пандемије вируса корона

ПОТРЕБЕ 
НАМЕТАЛЕ РЕШЕЊА
Све оно што је снашло кориснике војне пензије, 

иницирало је прегршт мера и поступака како би се
изашло у сусрет  основним животним потребама. 

Та искуства значајан су путоказ у свакодневим 
активностима нишке организације војних пензионера.

Про стор До ма ВС у Ни шу сте ци ште је вој них пен зи о не ра



Н
а ше ми сли и мо ли тве ле те свих
ових да на ка сви ма бо ле сни ма, а
на ро чи то ка ин фи ци ра ни ма ви ру -

сом ко вид 19, као и ка свим ле ка ри ма
и ме ди цин ском осо бљу, ко ји се са мо -
пре гор но, ри зи ку ју ћи и свој жи вот, бо -
ре да спа су обо ле ле од ко ро не и дру -
гих бо ле сти, на во ди се у Вас кр шњој
по сла ни ци Срп ске пра во слав не цр -
кве. „Бра ћо и се стре, све на ро де све -
та, од Ис то ка до За па да, и од Се ве ра
до Ју га, за де си ла је ова опа ка и опа -
сна бо лест иза зва на не ви дљи вим ви -
ру сом. Про шле го ди не смо се на да ли
да ће за ра за бр зо про ћи. На жа лост, не
са мо да ни је про шла већ је и у овој го -
ди ни на ста ви ла да ха ра ши ром све та.
Да нас се мо ли мо за оздра вље ње свих
обо ле лих, као и за по кој ду ша свих
упо ко је них. По шту ју ћи пре по ру ке ме -
ди ци не, са ми се бе, и јед ни дру ге, и
сав жи вот свој Хри сту Бо гу пре дај мо!“,

по ру чу је се у пра знич ној по сла ни ци
ко ју су све ште ни ци ма, мо на си ма и
вер ном на ро ду уочи Вас кр са упу ти ли
па три јарх срп ски Пор фи ри је и ар хи је -
ре ји СПЦ. У њој се по ру чу је да је Вас -
кр се ње Го спо да Ису са Хри ста нај ве ћи
до га ђај у исто ри ји ви дљи вог и не ви -
дљи вог све та и да је за то он не по но -
вљив до га ђај

- Вас крс је но во ства ра ње, а за чо -
ве ка но во ра ђа ње, ка ко се ис ти че. 

„Нај бит ни је је, бра ћо и се стре, да
по зна мо ду би ну и ви си ну тај не Вас кр -
се ња, да у њу ве ру је мо и њо ме се спа -
са ва мо. Не до пу сти мо да нам пра зник
Вас кр се ња Хри сто ва бу де пра зник
оби ча ја, као што че сто чу је мо, већ
пра зник но вог жи во та, но ве на де, но -
ве тва ри. Упра во на та кво сла вље и
ве се ље по зи ва нас Цр ква“, на гла ша ва
се у по сла ни ци СПЦ.

Под се ћа ју ћи на Хри сто ву бе се ду о

злим ви но гра да ри ма, ко ји су по би ли
слу ге ко је су об ра ђи ва ле ви но гра де и
оте ли им ви но, убив ши у сво јој опи је -
но сти раз бој ни штвом и си на го спо да -
ра ви но гра да, у пра знич ној по ру ци
вер ни ма на во ди се да по сле стра хо те
Ве ли ког пет ка до ла зи ра дост но вог ви -
но гра да, но вог жи во та. „Ово је но во
ве се ље ко јим се по бо жно ве се ли мо
сви ми ко ји кли че мо: Хри стос вас кр се!
Али, исто та ко се ра ду ју са на ма и сви
оста ли хри шћа ни, и сви ко ји до жи -
вља ва ју Бож ју до бро ту, и сва тво ре ви -
на Бож ја. По зи ва мо вас, дра га де цо
ду хов на, на ра дост Вас кр се ња ка ко
би смо ода гна ли од се бе ту гу на шег
жи во та, ту гу ко ја нас је, ево ви ше од
го ди ну да на, при ти сла, ту гу ко ја се
усе ли ла у сва ку по ру на шег жи во та,
ту гу ко ја је мно ге ку ће за тво ри ла.
Уста ни мо, и ве се ли мо се, и по бе до но -
сно кли чи мо јед ни дру ги ма: Хри стос
вас кр се!“, по ру чу је се у по сла ни ци.

Ра до сни вас кр шњи по здрав упу ћен
је ду хов ној де ци ко ја жи ве ши ром све -
та да ле ко од сво јих ог њи шта уз по ру -
ку да ја ча ју уну тра шње цр кве но је дин -
ство, а он да и оно на ци о нал но, је зич -
ко и кул тур но. „По себ но се мо ли тве но
се ћа мо на ше на па ће не бра ће и се ста -
ра на Ко со ву и Ме то хи ји“, ис ти че се у
по сла ни ци срп ске цр кве, уз по ру ку да
је са њи ма сав срп ски на род, али и сви
пра во слав ни на ро ди и прав до љу би ви
љу ди јер, ка ко се до да је, ни шта ни је
та ко сил но ује ди ни ло пра во слав не
хри шћа не све та као Ко со во и Ме то хи -
ја, сим бол до сто јан ства, ча сти, пра -
вед не бор бе за сло бо дан жи вот на
пра де дов ским ог њи шти ма и от по ра
си ли и не прав ди. „Све ве ру ју ће си но -
ве и кће ри по но сне Цр не Го ре та ко ђе
по здра вља мо са Хри стос вас кр се!
Њи ма се по себ но обра ћа мо: са ва ма
су на ша љу бав и на ше мо ли тве, дра га
де цо ду хов на, јер сте ви у по себ ним
при ли ка ма, бо ље ре ћи не при ли ка ма
и не во ља ма, у не пре ста ним ду хов ним
бор ба ма. Не ка вам, као и до сад, вас -
кр сли Го спод Хри стос бу де не по ко ле -
би ви те мељ ва ше ве ре, ва шег је дин -
ства и за јед ни штва са свом ва шом
бра ћом и се стра ма ка ко у Цр ној Го ри
та ко и у Ср би ји и ши ром све та. Мо ли -
тве и бла го сло ви ве ли ких угод ни ка
Бож јих, све ти те ља и чу до тво ра ца Ва -
си ли ја Остро шког, Пе тра Це тињ ског и
свих све тих не ка вас пра те и бу ду са
ва ма у свим ва шим бор ба ма за по бе -
ду до бра над злом, љу ба ви над мр -
жњом, је дин ства над по де ла ма, све -
ти ње над мр зо шћу ду хов не пу сто ши“,
пи ше у пра знич ној по ру ци СПЦ и до -
да је се: „Ср дач но по здра вља мо на шу
бра ћу и се стре у Ре пу бли ци Срп ској и
Бо сни и Хер це го ви ни, у Хр ват ској,
Сло ве ни ји и Се вер ној Ма ке до ни ји“.

С мо ли тве ном же љом да пра зник
над пра зни ци ма, ка ко се ис ти че, сви
до че ка ју и про сла ве у ду хов ној ра до -
сти и те ле сној кре по сти, Вас кр шња
по сла ни ца за вр ша ва се нај ра до сни -
јим по здра вом: Хри стос вас кр се!

Ј. Ч.
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Васкршња посланица 
Српске православне цркве

РАДОСТ ВАСКРСА 
ОДАГНАЋЕ ТУГУ 
НАШЕГ ЖИВОТА 

Све народе света задесила је опака болест 
изазвана невидљивим вирусом. Више од годину

дана притиска нас туга која се уселила у сваку пору
нашег живота и која је многе куће затворила

Ништа није тако силно
ујединило православне
хришћане света као
Косово и Метохија,
симбол достојанства,
части, праведне борбе
за слободан живот на
прадедовским
огњиштима и отпора
сили и неправди

Порфирије, 
српски патријарх



У
Удру же њу вој них пен зи о не ра Ср би је
са чи њен је из ве штај о ра ду ор га ни за -
ци је у про те кле не пу не две го ди не. С

об зи ром на то да је из ве штај ни пе ри од ре -
ме ти ла епи де ми ја ви ру са ко ро не, тај до ку -
мент до но си мо у ме ри по треб ној да чла -
но ви стек ну увид ка ко је Удру же ње де ло -
ва ло и по сло ва ло.

`У про те клом пе ри о ду те жи ште ра да
Удру же ња би ло је на ре ша ва њу ста ту сних
и си стем ских пи та ња, со ци јал ног, здрав -
стве ног и ма те ри јал ног по ло жа ја ко ри сни -
ка вој них пен зи ја, на ор га ни за ци о ној и нор -
ма тив ној до град њи УВПС за ње го во ефи -
ка сно и функ ци о нал но де ло ва ње у ре ша -
ва њу пре ва зи ла же њу те ку ћих пи та ња из
де ло кру га ра да и пред у зи ма ње ме ра за -
шти те у 2020. од ви ру са ко вид 19. Удру же -
ње је оста ло по у здан за штит ник сте че них
пра ва вој них пен зи о не ра и у сло же ним
дру штве ним усло ви ма де ло ва ња очу ва ло
је сво је ор га ни за ци о но и ак ци о но је дин -
ство.

Усло ви у ко ји ма је де ло ва ло Удру же ње
ни су зна чај ни је про ме ње ни у од но су на
ра ни ји пе ри од. Ме ђу тим, у 2020. и 2021.
го ди ни они су знат но усло же ни због огра -
ни че ња кре та ња и ме ра за шти те од ви ру -
са ко вид 19. Ду го го ди шњи на го ми ла ни
про бле ми и да ље про ду бља ва ња еко ном -
ске кри зе, а и од но си из ме ђу др жа ва у ре -
ги о ну и ши ре и да ље не га тив но ути чу на
жи вот не усло ве гра ђа на Ср би је, а ти ме и
на по ло жај и стан дард вој них пен зи о не ра
и њи хо вих по ро ди ца. На ве де ни про бле ми
су, услед ве ћег ра ста тро шко ва жи во та у
од но су на сте пен ускла ђи ва ња пен зи ја
има ли и не по во љан ути цај на фи нан си ра -
ње ак тив но сти УВПС. 

На услу зи чла но ви ма
У про те клом пе ри о ду ко ри сни ци ма вој -

не пен зи је Удру же ње је пру жа ло сва ку
струч ну и дру гу по моћ, не по сред но у Удру -
же њу и у Оп-ГрОр на ин фор ми са њу и пу -
тем ин фор ма ци ја пу тем сај та Удру же ња и
ли ста „Вој ни ве те ран“ о свим ста ту сним и
дру гим пи та њи ма. 

Удру же ње вој них пен зи о не ра Ср би је је
сво је де ло ва ње у ре ша ва њу про бле ма со -
ци јал ног оси гу ра ња вој них оси гу ра ни ка
усме ри ло ка ин сти ту ци ја ма си сте ма, на
за ко нит, ле га лан и ле ги ти ман на чин за -
шти те пра ва и ин те ре са вој них оси гу ра ни -
ка. Ова ква ори јен та ци ја, на жа лост, у овом
пе ри о ду ни је увек на и ла зи ла на по др шку
код јед ног де ла ко ри сни ка вој не пен зи је. 

Из ме ђу по след ње две сед ни це Скуп -
шти не УВПС (2019/2020), Глав ни од бор је
одр жао че ти ри сед ни це. На тим ску по ви -

ма, по ред ре дов не ак тив но сти на усва ја -
њу за пи сни ка са прет ход не сед ни це, раз -
ма тра ни су и зна чај ни ак ту ел ни про бле ми
у ра ду УВПС. По ред на ве де ног, раз ма тра -
на су и пи та ња здрав стве не за шти те вој -
них оси гу ра ни ка, ре ша ва ње про бле ма из
обла сти стам бе ног обез бе ђе ња, рас по де -
ле ста но ва и сред ста ва со ли дар не и ху ма -
ни тар не по мо ћи угро же ним чла но ви ма
Удру же ња. 

Из вр шни од бор Глав ног од бо ра Скуп -
шти не УВПС за то вре ме одр жао је 12 сед -
ни ца, на ко ји ма је вр ше на ре дов на ана ли -
за ра да Удру же ња, ди на ми ка и обим из вр -
ше ња за да та ка, усме ра вао и ис по ља вао
не по сред ни ути цај на рад град ских и оп -
штин ских ор га ни за ци ја УВПС ди рект ним
уче шћем на њи хо вим ску по ви ма и ин фор -
ми са њем о ак тив но сти ма удру же ња.

Пред сед ник УВПС је у ци љу про ду бља -
ва ње са рад ње са срод ним удру же њи ма у
ре ги о ну по се тио ор га ни за ци ју вој них пен -
зи о не ра у Ру му ни ји (у Те ми шва ру и Ара -
ду), где се са стао са де ле га ци ја ма Ср ба из
тих гра до ва. Де ле га ци ја УВПС је на по зив
ко ле га при су ство ва ла обе ле же ва њу 30-го -
ди шњи це осни ва ња и ра да Ма ђар ског са -
ве за вој ног при ја тељ ства (са вез вој них
пен зи о не ра). Са при сут ним де ле га ци ја ма
ус по ста вље ни су ср дач ни кон так ти и оба -
вље ни раз го во ри у ци љу уна пре ђе ње ме -
ђу соб не са рад ње. До ма ћи ни су пру жи ли
ин фор ма ци ју о на чи ну функ ци о ни са ња
Ма ђар ског са ве за вој ног при ја тељ ства.
До го во ре но је да се ус по ста ви и са рад ња
на ших ор га ни за ци ја на ло кал ном ни воу.

Ак тив но сти од апри ла 
2020. до фе бру а ра 2021. го ди не
Пред сед ник Удру же ња упу тио је до пис

пред сед ни ку Ре пу бли ке Ср би је  го спо ди ну
Алек сан дру Ву чи ћу, са мол бом да се све -
стра но раз мо три пи та ње из град ње и про -
да је ста но ва за при пад ни ке сна га без бед -
но сти под по вољ ни јим усло ви ма. Из ме ђу

оста лог на ве де но је да је ран ги ра ње за ку -
по про да ју ста но ва је не пра вил но и не ле -
ги тим но, јер омо гу ћа ва да кров над гла вом
ку пе ли ца са ми ни мал ним ста жом че ка ња
на стан (мо гу ће и стан ве ће струк ту ре и по -
вр ши не од при па да ју ћих по Пра вил ни ку),
а да без ста на оста ну ли ца са ста жом че -
ка ња на стан 20 и ви ше го ди на. Та квим ре -
ше њем нај ви ше су оште ће ни вој ни пен зи -
о не ри, ко ји због ста ро сти, ин фор ма тич ке
нео бу че но сти или не по се до ва ња ра чу на -
ра ни су до вољ но бр зо, или уоп ште, под не -
ли при ја ве на на ве де ни сајт. По ред то га
не ма мо гућ но сти да за ин те ре со ва ни про -
ве ре ва лид ност ранг-ли сте стам бе них ин -
те ре се на та по вре ме ну при ја вљи ва ња
(као и струк ту ри и ве ли чи ни ста на и дру -
го), што, објек тив но гле да но, мо же до ве -
сти до зло у по тре бе и ко руп ци је у по ступ ку
пре про да је тих ста но ва.

У пи сму су из не та оче ки ва ња да пред -
сед ник Ср би је ути че на над ле жне др жав -
не ин сти ту ци је да ану ли ра ју ранг-ли сте са -
чи ње не по ре до сле ду (вре ме ну) при ја -
вљи ва ња и са чи не но ве, у скла ду са од -
ред ба ма Пра вил ни ка о ре ша ва њу стам бе -
них по тре ба у Ми ни стар ству од бра не и
Вој ске Ср би је. Вре ме при ја вљи ва ња на
на ве де ном сај ту тре ба да бу де ре ле вант -
но са мо ако су сви оста ли па ра ме три ви -
ше кан ди да та – ку па ца исти.

Удру же ње се зах те вом обра ти ло пред -
сед ни ку Ре пу бли ке Ср би је, пред сед ни ци
Вла де, ми ни стру уну тра шњих по сло ва и
од бра не и на чел ни ку Ге не рал шта ба Вој -
ске Ср би је да се вој ни пен зи о не ри и при -
пад ни ци ор га на уну тра шњих по сло ва и
без бед но сти осло бо де оба ве за, ко је су
про пи са не чла ном 50. За ко на о оруж ју и
му ни ци ји. У зах те ву је на ве ден пред лог да
вој ни пен зи о не ри ко ји су ку пи ли оруж је
или су га до би ли као на гра ду – по клон то -
ком слу жбе или при од ла ску у пен зи ју бу -
ду осло бо ђе ни по ре за и оба ве зе за пре ре -
ги стра ци ју. То оруж је за њих има ве ли ку
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Рад УВПС од 12. априла 2019. 
до 28. фебруара 2021. године

ВИДНИ РЕЗУЛТАТИ
У ГОДИНИ 
ПАНДЕМИЈЕ
И поред услова за деловање који су значајно 
деградирани од како влада пандемија вируса корона,
организација војних пензионера постигла је запажене
домете. Остварени домашаји односе се на 
програмске активности у свим областима рада. 
Деловало се готово као у условима ратног стања,
при чему је посебно до изражаја дошла међусобна
солидарност чланова, наслеђена из времена активне
војне службе из војних колектива.



афек ци о ну вред ност, као је ди на очу ва на
ве за са слу жбом у ко јој су про ве ли чи тав
рад ни век. Пред лог ни је при хва ћен, али је
за две го ди не про ду жен рок за пре ре ги -
стра ци ју. 

Пред сед ник УВПС је у то ку 2020.го ди не
об и шао ви ше ор га ни за ци ја УВПС у ци љу
сти ца ња уви да при др жа ва ња ме ра за шти -
те ви ру са ко ро на.  

У про те клом пе ри о ду, ко ри сни ци ма вој -
не пен зи је, Удру же ње је пру жа ло струч ну
и сва ку дру гу по моћ, не по сред но у Удру -
же њу и у оп штин ским, од но сно град ским
ор га ни за ци ја ма у ин фор ми са њу пу тем сај -
та и ли ста „Вој ни ве те ран“, о свим ста ту -
сним и дру гим пи та њи ма. 

При јем но вих чла но ва
Од 1. мар та 2019. го ди не до 28. фе бру а -

ра 2021. го ди не у Удру же ње је при мље но
277 но вих чла но ва, а са мо стал но је ис ту -
пи ло њих 58.

Да би УВПС и да ље де ло ва ло у ини ци -
ра њу и ре ша ва њу ста ту сних и дру гих пи -
та ња сво јих чла но ва, по треб но је стал но
ома со вље ње при је мом но вих чла но ва. И
по ред то га што је еви ден тан стал ни при -
јем но вих чла но ва, при су тан је и стал ни
од лив. 

Скуп шти на Удру же ња вој них пен зи о не -
ра Ср би је усво ји ла је пред лог а пред сед -
ник УВПС упу тио зах тев пред сед ни ци Вла -
де Ре пу бли ке Ср би је за по вра ћај за ки ну -
тог де ла пен зи ја за пе ри од 1. 1.2014. до
1.11.2018. го ди не.

Ка би нет пред сед ни це Вла де Ре пу бли ке
Ср би је је оба ве сти ло Удру же ње да су
пред мет ни до пис про сле ди ли Ми ни стар -
ству за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со -
ци јал на пи та ња и Ми ни стар ству фи нан си -
ја, на да љу над ле жност, а да ће та ми ни -
стар ства оба ве сти ти о да љем по сту па њу.

Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња је сво јим до -
пи сом оба ве сти ло Удру же ње да је чла ном
4. За ко на о при вре ме ном уре ђи ва њу на чи -
на ис пла те пен зи ја, утвр ђе но је да су ис -
пла те пен зи ја, из вр ше не у скла ду са овим
за ко ном и да то сма тра ју ко нач ним. Сто га
не по сто ји мо гућ ност да се иза ђе у су срет
пред ло гу. 

Скуп шти на УВПС усво ји ла је пред лог, а
пред сед ник Удру же ња упу тио зах тев, ми -
ни стру за рад, за по шља ва ње со ци јал на и
бо рач ка пи та ња и ми ни стру од бра не да се
нео д ло жно при сту пи до но ше њу за ко на ко -
јим би це ло ви то и ауто ном но у од но су на
цивилнe про пи се би ло уре ђе но со ци јал но
оси гу ра ње вој них оси гу ра ни ка.

Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, је сво јим до -
пи сом до ста ви ло став да је ре фор ма пен -
зиј ског си сте ма кон ти ну и ра ни про цес ко ји
се спро во ди фа зно, у скла ду са план ским
до ку мен ти ма у од ре ђе ним сег мен ти ма.
Ка да је у пи та њу пен зиј ско оси гу ра ње вој -
них оси гу ра ни ка, за са да се не пла ни ра ју
из ме не, али да то не зна чи да ка да се
стек ну усло ви, не ће спро ве сти дру га чи је
ре гу ли са ње пра ва вој них оси гу ра ни ка. 

Устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је је на сед -
ни ци, свих су ди ја, одр жа ној 25. апри ла
2019. го ди не об у ста вио по сту пак по до ста -
вље ној ини ци ја ти ви за по кре та ње по ступ -
ка ра ди оце не устав но сти и са гла сно сти са
оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на -
род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним
уго во ри ма За ко на о при вре ме ном уре ђи -
ва њу на чи на ис пла те пен зи ја. 

Пра вич но од ре ђи ва ње 
пен зи ја
Пред сед ник Удру же ња је, 27. сеп тем бра

2019. го ди не, упу тио до пис пред сед ни ку
Ре пу бли ке Ср би је, го спо ди ну Алек сан дру
Ву чи ћу, са уве ре њем да се све стра но раз -
мо три пи та ње ускла ђи ва ња пен зи ја пра -
вич но раз ре ши са обра зло же њем да је
Пред ло гом За ко на о из ме на ма и до пу на -
ма За ко на о бу џет ском си сте му пред ви ђе -
но по ве ћа ње пла та ко ри сни ци ма бу џет -
ских сред ста ва за 8 до 15% а на ја вље но
по ве ћа ње пен зи ја од 1. 1. 2020 го ди ни за
5,4%. Пла те су у пе ри о ду од 2014. до 2019.
го ди не по ве ћа не за 35 до 49%, а пен зи је
са на ја вље ним по ве ћа њем од 1. 1. 2020.
го ди не за 12.75%, што је ви ше за 2,74 до
3,84 %. За о ста ја ње у по ве ћа њу пен зи ја у
од но су на пла те и пре ма на чи ну ускла ђи -
ва ња пен зи ја вој них оси гу ра ни ка до ве ло
је до ве ли ког па да из но са пен зи ја у од но су
на пла те офи ци ра и под о фи ци ра, та ко да
са да пен зи је у од но су на пла те из но се око
60%, што је ма ње за 25 у од но су на вре ме
ка да су оти шли у пен зи ју.

На осно ву из не тих раз ло га зах те ва но је
да се пре ду зму по треб не ме ре да се по ве -
ћа ње пен зи ја пра вич но раз ре ши, од но сно
да се дис про пор ци је пла та и пен зи ја от -
кло не или бит но ума ње, те да се до не се
од лу ка о вра ћа њу не ис пла ће них из но са
пен зи ја по За ко ну о при вре ме ном уре ђи -
ва њу на чи на ис пла те пен зи ја у ме сеч ним
из но си ма јед на ким ума ње њу.

До пи сом ко ји је упу ћен пред сед ни ку Ре -
пу бли ке Ср би је и про сле ђен Ми ни стар -
ству фи нан си ја на над ле жност и по сту па -
ње, ми ни стар фи нан си ја, го спо дин Си ни -
ша Ма ли, ни је пру жио од го вор, већ је ко -
мен та ри сао на чин ускла ђи ва ња пен зи ја у
зе мља ма Европ ске уни је и ка ко ће се пен -
зи је ускла ђи ва ти од 1. 1.2020. го ди не.

Зах те вом Ми ни стар ства од бра не тра же -
но је, да по во дом Да на осло бо ђе ња Бе о -
гра да у Дру гом свет ском ра ту, 19. ок то бра
2019. го ди не, уче ству је и је дан по де ша лон
вој них ве те ра на са 101 вој ним ве те ра ном.
Удру же ње је у скла ду са тра же ном по да -
ци ма ор га ни зо ва ло по де ша лон вој них ве -
те ра на ко ји је уче ство вао у при ка зу спо -
соб но сти Вој ске Ср би је по во дом обе ле жа -
ва ња Да на осло бо ђе ња Бе о гра да.

На чел ник Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је,
ге не рал Ми лан Мој си ло вић је пи смом за -
хва лио пред сед ни ку Удру же ња Љу бо ми ру
Дра гањ цу и вој ним ве те ра ни ма ко ји су уче -
ство ва ли у при ка зу спо соб но сти Вој ске
Ср би је на до при но су и успе шној ре а ли за -
ци ји ма ни фе ста ци је.

Пред сед ник УВПС је при су ство вао за -
јед нич кој ве жби При каз спо соб но сти Вој -
ске Ср би је и Ми ни стар ства од бра не ко ја је
одр жа на у Ни шу. На ве жби је уче ство вао и
еша лон вој них пен зи о не ра са 75 чла но ва,
чи ме је УВПС до при нео афир ма ци ји од -
брам бе них при пре ма и по ди гао свој углед.
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НАСТАВАК НА  22. и 23. СТРАНУ

Због пан де ми је ви ру са ко ро на ви ше не ма ма сов них ску по ва: по глед на са лу До ма ВС у
Бе о гра ду при ли ком обе ле жа ва ња Да на УВПС

Жи ва реч је не за мен љи ва у ко му ни ци ра њу



П
ред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац
по се тио је 13. апри ла Оп штин ски од -
бор УВПС Бе ла Цр ква ра ди ин фор ми -

са ња о нај но ви јим пи та њи ма из жи во та и
ра да, то јест де ло ва ња УВПС и Глав ног
од бо ра УВПС у то ку 2020/2021. го ди не и о
утвр ђе ним за да ци ма ко ји сле де. По себ но
је би ло ре чи о при пре ма ма за пред сто је ће
ре дов не из бо ре.

Ин фор ми са њу су у име вр шач ке ор га ни -
за ци је УВПС би ли је при сут ни пред сед ник
Оп штин ског од бо ра УВПС Вла до Та дић и
пот пред сед ник Ср бо бран Са вић. Оста ли
чла но ви Оп штин ског од бо ра и Над зор ног
од бо ра ни су мо гли при су ство ва ти том са -
стан ку због про пи са них ме ра и огра ни че -
ња бро ја при сут них на ску по ви ма.

Пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац
из нео је си ја сет по да та ка и чи ње ни ца, да -
ју ћи и осврт на пред у зе те ме ре код над ле -
жних др жав них ор га на и ин сти ту ци ја у ци -
љу ре ша ва на на го ми ла них про бле ма у за -
шти ти пра ва вој них пен зи о не ра из до ме на
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, из
обла сти ре ша ва ња пи та ња у ве зи са за ки -
ну тим пен зи ја ма, не ре ше ним пи та њи ма
со ци јал не и здрав стве не за шти те вој них
пен зи о не ра и чла но ва њи хо вих по ро ди ца,
из де ло кру га стам бе ног обез бе ђе ња. По -
себ но је на гла сио по тре бу ни ве ли са ња
пен зи ја пре ма пла та ма ак тив них вој них
ли ца и вра ћа ња ме сеч них при ма ња на ни -
во 85 од сто од пла те, ка ко је то ра ни је би -
ло ре гу ли са но од го ва ра ју ћим за ко ном.

Пред сед ник је у обра ћа њу ис та као да се
УВПС свим си ла ма бо ри да се вој ни пен -
зи о не ри по но во вра те у над ле жност Фон -
да за СО ВО и да се бо ље тре ти ра ју у окви -
ру вој но здрав стве ног си сте ма.

На кон обра ћа ња пред сед ни ка УВПС,
пред сед ник Оп штин ског од бо ра УВПС
Вла до Та дић под нео је из ве штај о ра ду тог
те ла и о пла но ви ма за бу ду ћи пе ри од.

Со ли дар ност на де лу
Што се ак тив но сти и ра да Оп штин ског

од бо ра УВПС Бе ла Цр ква у усло ви ма пан -
де ми је ти че, у то ку 2020/2021. го ди не те -
жи ште ра да би ло је на ре ша ва њу ста ту -
сних пи та ња из до ме на пен зиј ског и ин ва -
лид ског оси гу ра ња, по бољ ша њу жи вот ног
стан дар да кроз обез бе ђе ње до де ле па ке -
та жи вот них на мир ни ца по сред ством Цр -
ве ног кр ста и оп штин ске упра ве.

Спро во ђе ње ме ра здрав стве не за шти те
од ви ру са ко вид - 19 од ви ја ло се у скла ду
са упут стви ма Кри зног шта ба и пре по ру ка
из УВПС. Ре дов но су кон так ти ра ни чла но -
ви ор га ни за ци је, по ро ди це вој них пен зи о -
не ра, па и оне пен зи о ни са не ста ре ши не
ко ји ни су чла но ви. Свр ха је би ла ка ко им
по мо ћи у пре ва зи ла же њу сва ко днев них
про бле ма.

Мла ђи и по крет ни вој ни пен зи о не ри ма -
сов ни је су се ода зва ли да пру же по моћ
ста ри јим и те шко бо ле сним око на бав ке
пре храм бе них ар ти ка ла, по ди за ња ле ко ва
и пен зи ја пу тем овла шће ња. За те же обо -
ле ле и не по крет не пен зи о не ре по зи ва на је
хит на по моћ, ка да им је би ла по треб на.
Јед но ду шна оце на је да је у овом те шком
вре ме ну по бе ди ла ху ма ност.

За пру жа ње по мо ћи, да ва њем ин фор -
ма ци ја у кан це ла ри ји Оп штин ског од бо ра
ор га ни зо ва но је де жур ство сва ког по не -
дељ ка и пет ка од 10 до 12 ча со ва, ко је још
тра је. Те ле фон пред сед ни ка оп штин ске
ор га ни за ци је ак ти ван је и до сту пан вој ним
пен зи о не ри ма не пре кид но 24 ча са. 

Ми ни стар ство од бра не, то јест Упра ва,
за снаб де ва ње Ре пу бли ке Ср би је и Дом
здра вља Бе ла Цр ква, као што је по зна то,
6. но вем бра 2006. го ди не скло пи ли су уго -
вор о пру жа њу услу га здрав стве не за шти -
те вој ним оси гу ра ни ци ма и чла но ви ма њи -
хо вих по ро ди ца. Та ко ђе је скло пљен и уго -
вор о из да ва њу ле ко ва вој ним оси гу ра ни -
ци ма и чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца.

За ни мљи во, а чуд но је то што су уго во -
ром об у хва ће ни сто ма то ло шки пре гле ди,
а и кон зер ва тив ни и зуб но про тет ски ра до -
ви (ре пе ра ту ра зу ба и по прав ка то тал них
про те за). У сва ко днев ној прак си зуб на ор -
ди на ци ја не вр ши би ло ка кве ин тер вен ци -
је пре ма уго во ру. До би јен је од го вор да је
то та ко ре гу ли са но на ни воу по кра ји не, па
је ова квим по ступ ком пре кр шен по сто је ћи
уго вор са До мом здра вља. Ство рен је јаз
ко ји, ба рем за са да, ни је пре ва зи ђен. Вој -
ни пен зи о не ри и чла но ви њи хо вих по ро ди -
ца за ва ђе ње јед ног зу ба пла ћа ју 600, а за
ње го во ле че ње 1.200 ди на ра. Да би вој ни
пен зи о нер до био упут за ВМА или ВМЦ,
тре ба пе ча том ове ре ни па пир да пла ти
300 ди на ра. Фи нан сиј ским из да ци ма тре -
ба до да ти и пре во зне тро шко ве до Бе о гра -
да и на зад. Да ли је реч о дис кри ми на ци ји,
про су ди те са ми.

Ре лик ти про шло сти
Да си ту а ци ја бу де те жа, по бри ну ла се

ад ми ни стра ци ја: за ва ђе ње зу ба у До му

здра вља или за дру ге сто ма то ло шке ин -
тер вен ци је Фонд за СО ВО по сред ством
зре ња нин ског гар ни зо на не вр ши ре фун -
да ци ју утро ше них сред ста ва. Због то га је
ве о ма ва жно да се ово пи та ње под хит но
ре ши на ре ла ци ји вој ног здрав ства и До ма
здра вља Бе ла Цр ква.

Снаб де ва ње ле ко ви ма је за до во ља ва -
ју ће. Из ве сни при ват ник од До ма здра вља
от ку пио је апо те ку, са чи нио уго вор са Ми -
ни стар ством од бра не, та ко да се не пла -
ћа ју ле ко ви са по зи тив не ли сте ко је ре цеп -
ти ма про пи су је из бра ни ле кар. 

Вој ни пен зи о не ри и чла но ви њи хо вих
по ро ди ца по се ду ју пре ва зи ђе не здрав -
стве не књи жи це. За чла но ве по ро ди це
сва ке го ди не здрав стве не књи жи це мо ра ју
се но си ти у гар ни зон Зре ња нин, ра ди ове -
ре ва жно сти. Ако се књи жи це но се на ове -
ру, пут ни тро шко ви и јед на днев ни ца из но -
се 4.600 ди на ра. Ако се пак на ове ру ша -
љу по штом, на по вра так књи жи ца че ка се
го то во ме сец да на.

Са свим се оправ да но по ста вља пи та ње
за што се ко нач но не уста но ве но ве елек -
трон ске књи жи це, за што вој ни пен зи о не ри
осло ње ни на ци вил но здрав ство ни су уве -
за ни у је дин стве ни елек трон ски си сте ма,
као и ци вил ни пен зи о не ри. Мно го би зна -
чи ло ка да би се ре дов на те ра пи ја у елек -
трон ском об ли ку упи си ва ла у књи жи це на
че ти ри или на шест ме се ци, а не да се сва -
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ког ме се ца иде код иза бра ног ле ка ра по
ре цеп те. 

Пред сед ни ку УВПС пред ло же но је да
се про на ђе мо гућ ност да се убу ду ће
здрав стве не књи жи це ове ра ва ју у Пан -
че ву или у Фон ду за СО ВО. Нај бе збол -
ни је би би ло трај но ре ше ње пре ма ко -
јем би се вој ним пен зи о не ри ма из да ва -
ле елек трон ске књи жи це и да они бу ду
у елек трон ском си сте му ре ги стро ва ни
као ци вил ни пен зи о не ри. 

Про бле ма тич на до де ла 
ста но ва
На са стан ку је по др жа на иде ја да се

Пра вил ник о стам бе ном обез бе ђе њу
про ме ни, то јест да се пре ва зи ђе ак ту -
ел на прак са. Не ло гич но је да вој ни пен -
зи о не ри че ка ју на стан 22 и ви ше го ди -
на, а мла ди при пад ни ци ВС и оста ла
два под си сте ма без бед но сти от ку пљу ју
ста но ве, па их чак од мах и про да ју. Не
по шту је се ранг-ли ста, а вре ме че ка ња.
на стан из гу би ло је сва ки сми сао, јер
,,бр зи пр сти“ ре ша ва ју све. Ак ту ел но ре -
ше ње је нео др жи во и ства ра ве ли ки ре -
волт код вој них пен зи о не ра. У ме ђу вре -
ме ну пре ми нуо је не та ко ма ли број пен -
зи о ни са них вој них ста ре ши на, а да ни су
по ро ди ци ре ши ли стам бе но пи та ње.

Од ка ко је за у век из вој но пен зи о нер -
ских ре до ва оти шао Кон стан тин Ар се но -
вић, у На род ној скуп шти ни го то во да не
мо же ни шта да се чу је о про бле ми ма ко -
ји ти ште по пу ла ци ју на ко јој је по чи ва ла
од бра на зе мље. 

Све че шће вој ни пен зи о не ри по ста -
вља ју пи та ње за што се не ре ша ва ју за -
ки ну те пен зи је од 2014. до 2018. го ди не. 

Љу ди се по зи ва ју на про пи се и сте че -
но пра во да при ма ју пен зи је у ви си ни 85
од сто од пла те од го ва ра ју ћег ак тив ног
при пад ни ка си сте ма од бра не. Ми ну лих
го ди на до шло је до ума ње ња вој них
пен зи ја, за ви сно од чи на, и до 25 од сто. 

По себ не про бле ме до нео је за кон о
пре ре ги стра ци ји оруж ја. Про це ду ра је
ису ви ше ком пли ко ва на, а цео про цес
из и ску је зна чај не тро шко ве. Ло гич но је
би ло да се пен зи о ни са не ста ре ши не ли -
ше тог ад ми ни стра тив ног по ступ ка. По -
себ но је спо ран по рез на оруж је. Они ко -
ји су цео рад ни век про ве ли у вој сци, ко -
ри сте ћи ку пље ни пи штољ као слу жбе -
ни, тре ба ло би да бу ду осло бо ђе ни по -
ре за, као што је то слу чај са при пад ни -
ци ма МУП-а.  

Мно ги ма је кост у гр лу и то што Ре пу -
блич ки Фонд ПИО вој ним пен зи о не ри -
ма. не из да је ре ше ња о ви си ни пен зи је.
Ка да би има ли па пир на ко јем је пре ци -
зно на пи са но ко ји су еле мен ти ура чу на -
ти у пен зиј ски основ, све би мно го би ло
лак ше. РФ ПИО ша ље из ве шта је о пен -
зи ји из ко јих се ви ди са мо ви си на ме сеч -
них при ма ња и ре а ли за ци ја тро шко ва.
По след ња ре ше ња о ви си ни пен зи ја до -
би је на су кра јем 2007. го ди не од Фон да
за СО ВО. Од РФ ПИО – ни ка да!

Оп штин ска ор га ни за ци ја УВПС Бе ла
Цр ква пру жа пу ну по др шку 

Глав ном и Из вр шном од бо ру у ре ша -
ва њу го ру ћих пи та ња из жи во та и ак тив -
но сти вој них пен зи о не ра. У укуп ним ак -
тив но сти ма по себ но ме сто има очу ва -
ње тра ди ци ја и оства ре ња пра ва за сно -
ва них на Уста ву, за ко ни ма и под за кон -
ским ак ти ма ко ји шти те пра ва вој них
пен зи о не ра.                                      Т. В

Н
а кон де вет мје се ци, а по убла жа ва њу
епи де ми о ло шких мје ра одр жа на је
сјед ни ца Управ ног од бо ра. Сјед ни цом

је пред сје да вао Жељ ко Ву кић . Пр во је по -
звао да се ми ну том ћу та ња ода по част
број ним пен зи о не ри ма пре ми ну лих од ко -
ро не а за тим је усво јен већ до ста вље ни
днев ни ред за  сјед ни цу. 

У увод ном ди је лу пред сјед ник Ву кић је
де таљ но го во рио о оства ре ним про грам -
ским са др жа ји ма за про шлу го ди ну и оте -
жа ним усло ви ма ра да. Деј ство ва ло се, ре -
као је Ву кић, до пи си ма, те ле фо ном, елек -
трон ском по штом, СМС по ру ка ма, али се
ра ди ло. Ре дов но је упла ћи ва на чла на ри -
на, јед но крат на нов ча на по моћ, а ин фор -
ма ци је о ра ду ишле су пу тем пи са не ри је -
чи и штам па них гла си ла.

Ву кић је обра зло жио стам бе ну про бле -
ма ти ку ко ја 25 го ди на тап ка у мје сту, та ко
да је и да ље око 250 вој них пен зи о не ра
без ста на.

Вој ни бес кућ ни ци, ка ко их на зи ва ју, има -
ју сна жан осје ћај да су за по ста вље ни, јер
мно го бр же рје ша ва ју стам бе но пи та ње
ци вил ни пен зи о не ри и из бе гли це ко ји се
фи нан си ра ју из ра зних фон до ва. На не -
дав ном раз го во ру са де ле га ци јом вој них
пен зи о не ра ми ни стар ка од бра не је обе ћа -
ла да ће Ми ни стар ство од бра не де таљ но
ана ли зи ра ти стам бе ну про бле ма ти ку, и ка -
ко про на ћи рје ше ње.

Де ле га ци ја Удру же ња не дав но је би ла
на раз го во ру у Фон ду пен зиј ско-ин ва лид -
ског оси гу ра ња Цр не Го ре. Том при ли ком
ис так ну та је до бра са рад ња по број ним
пи та њи ма, али ка да се по вео раз го вор о
ис пла ти за о ста ле раз ли ке пен зи ја, ди рек -
то ри ца је крат ко ре кла да су вој ни пен зи о -
не ри исsплаћени. Ме ђу тим, ту жбе су по -
че ле да се по зи тив но рје ша ва ју и дио пен -
зи о не ра је већ ис пла ћен. Не ком је ово за -
сме та ло, па је де сет су ди ја Вр хов ног су да
за у ста ви ло по зи тив на рје ше ња. 

Би ло је ри је чи и о ре а ли зо ва ном фи нан -
сиј ском пла ну за про шлу го ди ну и о пла ну
за ову. До ма ћин ским рас по ла га њем, чла -

на ри на оп штин ским ор га ни за ци ја ма ре -
дов но је упла ћи ва на. Ис пла ће ни су за хтје -
ви за јед но крат ну нов ча ну по моћ и под ми -
ре ни сви тро шко ви по сло ва ња. Због ма ње
одр жа них сјед ни ца пре о ста ли дио нов ца
из про шле, пре нет је за ову го ди ну. За вр -
шни ра чун пра во вре ме но је ура ђен. 

У рас пра ву са од ре ђе ним пред ло зи ма,
су ге сти ја ма и за хтје ви ма укљу чи ли се и
пред сјед ни ци оп штин ских ор га ни за ци ја;
Мар ко Ра и че вић, Ра дош Жу гић. Па вле Па -
вло вић, Енес Му лић, До бри слав Ба јо вић,
Ђор ђе Трај чев ски и Жар ко Ђу кић. Они су
ис та кли да је и у оте жа ним усло ви ма рад
свих ор га на био ве о ма до бар. Ме ђу тим,
уче сни ци у рас пра ви су ис ка за ли  не за до -
вољ ство због не ра зу ми је ва ња Ми ни стар -
ства од бра не, да већ јед ном ис пу ни сво ју
оба ве зу и ри је ши стам бе но пи та ње вој них
бес кућ ни ка. 

Усли је ди ла де ба та ка ко у сеп тем бру
оби ље жи ти 28-го ди шњи цу осни ва ња и ра -
да Удру же ња вој них пен зи о не ра, уз по -
што ва ње епи де ми о ло шких мје ра. При ла -
го ђе но но во на ста лим усло ви ма Све ча но
ће се оби ље жи ти да тум осни ва ња ор га ни -
за ци је.

Пред сјед ник Скуп шти не Екрем Кле по
пред ло жио је да се го ди шња Скуп шти на
одр жи по чет ком мје се ца де цем бра, ка да
тре ба ана ли зи ра ти дво го ди шњи рад и ус-
во ји ти план за 2022. го ди ну.

У за кључ ци ма је на ве де но да те жи ште
тре ба има ти на рје ша ва њу стам бе не про -
бле ма ти ке, да се до стој но оби ље жи 28-го -
ди шњи цу Удру же ња, при пре ми и одр жи
сјед ни ца го ди шње Скуп шти не Удру же ња,
да адво ка ти на ста ве са ту жба ма за ис пла -
ту раз ли ке пен зи ја, да се 9. ма ја и 13. ју ла
по ло же ви јен ци на Спо ме ник пар ти за ну
бор цу на Го ри ци, да се по зо ву стар је ши не
ко је су пен зи о ни са не да оби ђу Удру же ње
и учла не се. На кра ју је упу ћен по зив вој -
ним пен зи о не ри ма да при ме вак ци ну и та -
ко до при не су су зби ја њу пан де ми је.

Ра ди во је Здрав ко вић
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ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈА

Сједница Управног одбора 
црногорских војних пензионера

У СРЕДИШТУ 
СТАМБЕНА СИТУАЦИЈА

Управ ни од бор цр но гор ских вој них пен зи о не ра



дров ске и ста ро сне струк ту ре рат них је ди -
ни ца ВС, уз исто вре ме но оспо со бља ва ње
нај ши рег де ла ста нов ни штва за од бра ну
зе мље и по сту па ње у ван ред ним си ту а ци -
ја ма. Лич но сма трам, а то је и став Ге не -
рал шта ба ВС, да је у усло ви ма вој не не у -
трал но сти оба ве за слу же ња вој ног ро ка са
оруж јем ду го роч но ре ше ње ко је ће за до -
во љи ти по тре бе мир но доп ске и рат не вој -
ске. На рав но, од лу ка о вра ћа њу оба ве зног
вој ног ро ка ни је ис кљу чи во вој но пи та ње и
за ње но до но ше ње је по тре бан ши ри дру -
штве ни кон сен зус.

Да ли ће про фе си о нал ни вој ни ци и
да ље би ти осло нац ВС?

У скла ду са до са да шњим опре де ље њи -
ма и кон цеп том по пу не је ди ни ца ВС, без
об зи ра на то да ли ће се до не ти од лу ка о
на став ку оба ве зног слу же ња вој ног ро ка
или не, про фе си о нал ни вој ни ци ће и да ље
би ти кључ ни осло нац ко ман ди и је ди ни ца
у из вр ша ва њу ми си ја и за да та ка ВС. Уко -
ли ко се до не се од лу ка о вра ћа њу оба ве -
зног слу же ња вој ног ро ка, мо дел по пу не
ВС би ће ком би но ва ни. У прет ход ном пе -
ри о ду су учи ње ни осет ни по ма ци за уна -
пре ђе ње ка ко ма те ри јал ног ста ту са и
стан дар да при пад ни ка ВС, та ко и усло ва
ра да, чи ме се ди рект но ути че на за до вољ -
ство при пад ни ка ВС. У ви ше на вра та су
по ве ћа на при ма ња, баш овог ме се ца је
би ло не ли не ар но уве ћа ње за ра да ко јим су
нај ве ћу по ви ши цу до би ли вој ни ци а нај ма -
њу офи ци ри. За по че ло се и са ма сов ном
ста но град њом за при пад ни ке сна га без -

бед но сти. Кон ку рен ци ја на тр жи -
шту ра да је ја ча не го ра ни је, мла -
дим љу ди ма се пру жа ви ше мо гућ -
но сти за за по сле ње у при вред ним
су бјек ти ма ко ји мо гу по ну ди ти бо -
љу за ра ду, па си стем од бра не мо -
ра учи ни ти до дат не на по ре да
про фе си о нал це за др жи у свом
стро ју и при ву че ква ли те тан ка -
дар. На ста ви ће мо са уна пре ђе -
њем ста ту са и стан дар да при пад -
ни ка ВС. Про фе си о нал ним вој ни -
ци ма се мо ра пру жи ти из ве сност,
ка да је реч о рад ном од но су. Јед -
на од иде ја је да им се по сле од -
ре ђе ног бро ја тро го ди шњих уго во -
ра о за по сле њу на од ре ђе но вре -
ме, ре ци мо три, обез бе ди за по -
сле ње на нео д ре ђе но вре ме и мо -
гућ ност да у пен зи ју, по ис пу ње њу
усло ва, оду из ВС.

Да ли ће се ВС вра ти ти у не ке гра до -
ве, ка сар не, из ко јих је ра ни је оти шла,
или ће до ћи у не ка ме ста у ко ји ма ра ни -
је ни је би ло вој ске?

Пла ни ра мо да у окви ру пред сто је ћих ор -
га ни за циј ских про ме на фор ми ра мо ви ше
но вих је ди ни ца у ис точ ном и за пад ном де -
лу Ср би је. Већ је фор ми ран 111. пе ша диј -
ски ба та љон у Ло зни ци. Ове го ди не ће мо
от по че ти са ства ра њем усло ва за фор ми -
ра ње брд ско-пла нин ског ба та љо на у При -
бо ју, док ће се раз ме шта јем пе ша диј ског
ба та љо на у Пи ро ту део је ди ни ца вра ти ти
у тај град. Ако се уве де оба ве зни вој ни рок,
би ће и но вих гар ни зо на.

Шта нам мо же те ре ћи о оклоп но-из -
ви ђач ком ба та љо ну и дру гим но вим је -
ди ни ца ма ВС?

Оклоп но-из ви ђач ки ба та љон је са мо -
стал на је ди ни ца Коп не не вој ске опре мље -
на оклоп но-из ви ђач ким ауто мо би ли ма
БРДМ-2МС као основ ним бор бе ним сред -
ством. Фор ми ран је сре ди ном 2019. го ди -
не и на ла зи се у Ни шу. Ба та љон ре а ли зу је
за дат ке при ку пља ња оба ве штај них по да -
та ка и оба ве штај не по др шке је ди ни ца ма
Коп не не вој ске. Фор ми ра ни су и са мо ход -
ни то пов ско-ха у бич ки ар ти ље риј ски ди ви -
зи он 155 мм „но ра Б-52”, тен ков ски ба та -
љон опре мљен тен ко ви ма Т-72МС, 353.
из ви ђач ка еска дри ла са на о ру жа ним да -
љин ски упра вља ним ва зду хо пло ви ма ЦХ.
Пред сто ји нам фор ми ра ње 211. брд ско-
пла нин ског ба та љо на. Под се ћам и да је
Спе ци јал на бри га да прет ход но пре фор ми -
ра на у 72. бри га ду за спе ци јал не опе ра ци -

ИНТЕРВЈУ

В
ој ска Ср би је је да нас, има ју ћи у ви ду
шта смо од на о ру жа ња уве ли у упо -
тре бу и за шта смо се об у чи ли, мно го

ја ча не го што је би ла про шле го ди не. Зна -
ју ћи чи ме ће мо све, за хва љу ју ћи раз у ме -
ва њу и ан га жо ва њу вр хов ног ко ман дан та
ВС и пред сед ни ка ре пу бли ке, Ми ни стар -
ства од бра не и вла де, би ти опре мље ни у
на ред ном пе ри о ду, мо гу да ка жем да ће мо
на ред не го ди не би ти зна чај но ја чи не го са -
да. Из го ди не у го ди ну, ВС се убр за но ме -
ња на бо ље и тај тренд ће се на ста ви ти.
Као на чел ник Ге не рал шта ба из ра жа вам
за хвал ност вр хов ном ко ман дан ту ВС и
Ми ни стар ству од бра не за уло же не на по ре
и енер ги ју на ја ча њу ВС у це ли ни, ре као је
у ин тер вјуу за „По ли ти ку” ге не рал Ми лан
Мој си ло вић, на чел ник Ге не рал шта ба ВС.

До кле се сти гло са ана ли зом мо гућ -
но сти по нов ног уво ђе ња оба ве зног
слу же ња вој ног ро ка?

Пра те ћи са вре ме не иза зо ве, ри зи ке и
прет ње без бед но сти са ко ји ма се су о ча ва
Ср би ја, као и про ме не на ге о по ли тич ком
пла ну, На род на скуп шти на је кра јем 2019.
до не ла но ве стра те ги је на ци о нал не без -
бед но сти и од бра не. Иако се у овим до ку -
мен ти ма из ри чи то не спо ми ње вра ћа ње
оба ве зног слу же ња вој ног ро ка, у Стра те -
ги ји од бра не је из ра же но опре де ље ње Ср -
би је да се за шти та и оства ри ва ње од брам -
бе них ин те ре са за сни ва на мо де лу то тал -
не од бра не, као све о бу хват ном од го во ру
си сте ма од бра не на иза зо ве, ри зи ке и пре-
т ње без бед но сти зна чај не за од бра ну Ср -
би је, и то пр вен стве но ослон цем на соп -
стве не сна ге и по тен ци ја ле. У скла ду с на -
ве де ним опре де ље њем, Ге не рал штаб ВС
је, са гле да ва ју ћи за дат ке ко је се по ста -
вља ју пред си стем од бра не, ана ли зи рао
ак ту ел ни мо дел по пу не мир но доп ске и
рат не вој ске и по тре бе за ње го вим при ла -
го ђа ва њем. Иако је са да шњи мо дел до -
бро вољ ног вр ше ња вој не оба ве зе дао по -
зи тив не ефек те у пр вим го ди на ма сво је
при ме не, пр вен стве но због ве ли ког ин те -
ре со ва ња мла дих да се по од слу же њу вој -
ног ро ка за по сле у ВС, али и због чи ње ни -
це да је и кан ди да ти ма жен ског по ла пру -
же на мо гућ ност да слу же вој ни рок, при -
ме ном прин ци па до бро вољ но сти део укуп -
ног ре грут ног по тен ци ја ла ни је оспо со -
бљен за од бра ну зе мље, па се под мла ђи -
ва ње и аде кват на по пу на ре зер вног са ста -
ва на ме ћу као им пе ра тив у по ди за њу од -
брам бе них спо соб но сти ВС. Вра ћа ње оба -
ве зног слу же ња вој ног ро ка, ко га се ни су
од ре кле ни мно ге бо га ти је др жа ве, јед но
је од ре ше ња за уна пре ђе ње ква ли те та ка -

Генерал Милан Мојсиловић, начелник Генералштаба ВС

ОБАВЕЗНИ ВОЈНИ РОК 
ЈЕ РЕШЕЊЕ 

ЗА НЕУТРАЛНОСТ СРБИЈЕ
До краја године војска ће имати 18 самоходних хаубица „нора Б-52”. 

‒ У септембру вежбе и са Русима и Американцима

(Фото А. Васиљевић)
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је и 63. па до бран ску бри га ду, а Ба та љон
вој не по ли ци је „Ко бре” у Од ред вој не по -
ли ци је спе ци јал не на ме не „Ко бре”, и да су
ове је ди ни це са да не по сред но пот чи ње не
на чел ни ку Ге не рал шта ба ВС, чи ме је по -
јед но ста вље но ко ман до ва ње спе ци јал ним
сна га ма и скра ће но вре ме њи хо вог ре а го -
ва ња.

Не дав но сте са пред став ни ци ма САД
раз го ва ра ли о би ла те рал ној вој ној ве -
жби, о ка квој ак тив но сти се ра ди, ка да
и где ће би ти одр жа на?

Би ла те рал на ве жба Ору жа них сна га
САД и ВС би ће из ве де на на по ли го ну „Ме -
ђа” и у ва зду шном про сто ру Ср би је, у сеп -
тем бру ове го ди не. Реч је о ве жби па до -
бран ских је ди ни ца то ком ко је ће се уве -
жба ва ти снаб де ва ње из ва зду ха уз ко ри -
шће ње ва зду хо пло ва Вој ске Ср би је и Ору -
жа них сна га САД за де сан ти ра ње те ре та.
Има ју ћи у ви ду да је про цес не по сред ног
пла ни ра ња ве жбе тек от по чео, сце на рио
ве жбе, број и са став уче сни ка ни су још
уса гла ше ни.

Да ли ће ове го ди не ВС уче ство ва ти
на ру ско-бе ло ру ско-срп ској ве жби
„Сло вен ско брат ство” и ру ско-срп ској
ве жби БАРС (ка да и где ће би ти одр жа -
не ове ак тив но сти)?

У пла ну је да при пад ни ци Вој ске Ср би је
ове го ди не узму уче шће и у три ла те рал ној
ве жби „Сло вен ско брат ство” и би ла те рал -
ној ве жби „Брат ство ави ја ти ча ра Ру си је и
Ср би је – БАРС”. „Сло вен ско брат ство” се
ове го ди не одр жа ва у ју ну на те ри то ри ји
Ру ске Фе де ра ци је, уз уче шће Вој ске Ср би -
је и ору жа них сна га Ру си је и Бе ло ру си је,
док ће се БАРС, ко ји се од 2015. из во ди
на из ме нич но у Ру си ји и Ср би ји, одр жа ти у
сеп тем бру у на шој зе мљи.

Шта ће од но вог на о ру жа ња ВС до би -
ти у то ку ове и на ред не го ди не?

То ком ове и на ред не го ди не оче ку ју се
зна чај не ис по ру ке на о ру жа ња и вој не
опре ме за ВС, ка ко из до ма ћег раз во ја та -
ко и из ино стран ства. Ка да је реч о про из -
во ди ма до ма ће од брам бе не ин ду стри је,
оче ку је се ис по ру ка но вих ко ли чи на оклоп -
них бор бе них во зи ла „ми лош” и „ла зар 3”,
као и но вих ко ли чи на ди ги та ли зо ва ног ра -
кет ног си сте ма „огањ” и си сте ма ПВО „па -
сарс”. Скло пље ни су и уго во ри о на бав ци
но вих ко ли чи на са мо ход них топ-ха у би ца
155 мм „но ра” ‒ има ће мо их 18 до кра ја

ове го ди не, на о ру жа них бес по сад них
плат фор ми, ба ли стич ко-за штит не опре ме
и но ве па ле те стре љач ког на о ру жа ња и
му ни ци је раз ли чи тог ка ли бра. Оклоп на
бор бе на во зи ла „ла зар 3”, ко ја су већ у на -
о ру жа њу 2. и 4. бри га де Коп не не вој ске, до
кра ја го ди не сти жу у 3. бри га ду Коп не не
вој ске, а по том сле ди опре ма ње јед ног од
ба та љо на 1. бри га де Коп не не вој ске овим
сред ством.

Осим то га, у то ку су ак тив но сти на ре а -
ли за ци ји на бав ке но вих ко ли чи на на о ру -
жа ња и вој не опре ме из ино стран ства.
Стра те гиј ски циљ је да се РВ и ПВО у пот -
пу но сти опре ме она ко ка ко при ли чи по тре -
ба ма зе мље ко ја је вој но не у трал на. При -
о ри те ти у на бав ци су си сте ми про тив ва -
зду шне од бра не ма лог и сред њег до ме та,
као што је „ми страл” фран цу ске про из вод -
ње, ко је од ли ку је ви со ка ве ро ват но ћа уни -
ште ња ци ље ва и мо гућ ност уве зи ва ња у
је дин ствен си стем ПВО ра ди за шти те це -
ло куп не те ри то ри је Ср би је, као и са вре ме -
ни про ти во клоп ни ра кет ни си сте ми.

Да ли ак тив но сти тзв. ко сов ских без -
бед но сних сна га као што су из град ња
ба зе у бли зи ни Ко сов ске Ми тро ви це и
њи хо во евен ту ал но при су ство дуж ад -
ми ни стра тив не ли ни је из ме ђу КиМ и
цен трал не Ср би је угро жа ва ју без бед -
ност у по кра ји ни, ка ква је са рад ња са
Кфо ром на те ре ну по овим и дру гим пи -
та њи ма?

Јед но стра но пред у зе те ме ре и ак тив но -
сти при вре ме них ин сти ту ци ја са мо у пра ве
у При шти ни не до при но се без бед но сти на
те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је, а по себ но

на се ве ру по кра ји не где је ве ћин ско срп -
ско ста нов ни штво. Не до пу сти во је при су -
ство ли ца на о ру жа них ,,ду гим це ви ма” и
те шком опре мом на се ве ру без са гла сно -
сти Кфо ра и пред став ни ка Ср ба. Пла но ви
тзв. ко сов ских сна га без бед но сти за из -
град њу ба зе на бр ду Цр ну ша с пра вом
иза зи ва ју за бри ну тост срп ског ста нов ни -
штва. ВС и без бед но сне слу жбе Ср би је
пра те си ту а ци ју на те ре ну. Бли ско са ра ђу -
је мо са Кфо ром, ко ји у скла ду са Ре зо лу -
ци јом 1244 и пот пи са ним спо ра зу ми ма, ВС
пре по зна је као је ди ног парт не ра у обез бе -
ђе њу ад ми ни стра тив не ли ни је и га ран та
без бед но сти за срп ско ста нов ни штво на
КиМ, као и за шти ту на шег на ци о нал ног,
кул тур но-исто риј ског и вер ског на сле ђа.
Са рад ња ВС и Кфо ра од кључ ног је зна ча -
ја за без бед ност срп ског ста нов ни штва на
Ко со ву и Ме то хи ји и без бед но и си гур но
окру же ње, ка ко у по кра ји ни, та ко и у за хва -
ту ад ми ни стра тив не ли ни је.

Вој ска је да ла ве ли ки до при нос су -
зби ја њу епи де ми је ко ви да 19, по себ но
то ком ван ред ног ста ња. У ко јој ме ри је
пан де ми ја оте жа ла сва ко днев но функ -
ци о ни са ње и спро во ђе ње пла но ва ВС?

Сва ка ко да је пан де ми ја за ра зне бо ле -
сти ко вид 19 пред ста вља ла иза зов за нор -
мал но функ ци о ни са ње и ВС, по себ но на
са мом по чет ку, али су ела стич ност ко ман -
до ва ња, пра во вре ме на из ра да пла но ва и
до след но пред у зи ма ње свих про ти ве пи -
де миј ских ме ра у је ди ни ца ма и уста но ва -
ма ВС омо гу ћи ли да план ске ци ље ве до -
стиг не мо и у ова ко сло же ним усло ви ма.
Иако су ра ди су зби ја ња и спре ча ва ња ши -
ре ња ко ви да 19 и за шти те жи во та и здра -
вља љу ди от ка за не не ке ак тив но сти, пре
све га из обла сти ме ђу на род не и ци вил но-
вој не са рад ње, ВС је и то ком пан де ми је
ре а ли зо ва ла све кључ не за дат ке из сво је
три ми си је, очу ва ла, па чак и уна пре ди ла
опе ра тив не и функ ци о нал не спо соб но сти.
Вој ска је пру жа њем по др шке ци вил ним
вла сти ма да ла зна ча јан до при нос у спре -
ча ва њу ши ре ња ко ви да 19. За вре ме ван -
ред ног ста ња, на овом за дат ку днев но је
би ло ан га жо ва но око 1.600 при пад ни ка ВС
са ви ше од сто мо тор них во зи ла. Под се -
ћам да је то ком ван ред ног ста ња Вој ска
би ла ан га жо ва на на за да ци ма обез бе ђе -
ња здрав стве них уста но ва, ми грант ских
цен та ра и гра нич них пре ла за, чи ме је при -
пад ни ци ма МУП-а омо гу ће но да се по све -
те дру гим за да ци ма. Та ко ђе, је ди ни це АБ -
ХО оба вља ле су дез ин фек ци ју а уз све то
мо ра ли смо да са чу ва мо спрем ност сна га
за хит но и бр зо ре а го ва ње.

Са да је на ше ан га жо ва ње ма ње, али и
да ље ве о ма зна чај но, по себ но ка да је реч
о вој ном здрав ству ко је је део ши рег си сте -
ма од бра не. И да ље шти ти мо се бе и дру -
ге од ко ви да 19, а све на ше ак тив но сти
спро во де се уз по што ва ње здрав стве них
ме ра. У ВС се, као и у це лом на шем дру -
штву, вак ци на ци ја спро во ди на до бро вољ -
ној осно ви, око 45 од сто на шег са ста ва је
вак ци ни са но а у це лом си сте му од бра не
број вак ци ни са них је око 60 од сто. Вак ци -
на ци ја се на ста вља и да ље, а си стем смо
ор га ни зо ва ли та ко да је вак ци ну мо гу ће
при ми ти и у те рен ским усло ви ма. На жа -
лост, од по чет ка пан де ми је 27 при пад ни ка
ВС је пре ми ну ло због по сле ди ца ове опа -
ке бо ле сти.

Ми лан Га ло вић
Из вор: По ли ти ка

ИНТЕРВЈУ

ПРА ТИ МО УПО ТРЕ БУ 
СА ВРЕ МЕ НЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ

У СУ КО БИ МА
У са вре ме ним ра то ви ма и су ко би ‐

ма све је ве ћа упо тре ба нај мо дер ни ‐
је тех но ло ги је. Шта је на вас од тих
но ви на оста ви ло по се бан ути сак и да
ли Вој ска Ср би је „др жи ко рак” са тим
ве ли ким тех но ло шким про ме на ма?

Ге не рал штаб ВС с па жњом пра ти и
ана ли зи ра упо тре бу нај мо дер ни је
тех но ло ги је у са вре ме ним су ко би ма.
По себ ну па жњу иза зи ва ма сов на упо ‐
тре ба да љин ски пи ло ти ра них ва зду ‐
хо пло ва и ефе кат њи хо вог деј ства по
кључ ним сред стви ма рат не тех ни ке,
али и мо гућ но сти, од но сно не мо гућ ‐
но сти си сте ма про тив ва зду хо плов не
од бра не да се из бо ре са овом прет ‐
њом. У том кон тек сту, ис ти чем да је
ВС већ по че ла про цес опре ма ња бор ‐
бе ним да љин ски пи ло ти ра ним ва зду ‐
хо пло ви ма и дру гим бес по сад ним
плат фор ма ма, али и сред стви ма за
њи хо во не у тра ли са ње, што сло жи ће ‐
те се го во ри о пра вил но од ре ђе ним
при о ри те ти ма опре ма ња. По себ ну
па жњу по кла ња мо без бед но сти у сај ‐
бер про сто ру и обу ци на ших при пад ‐
ни ка. Тру ди мо се да пра ти мо трен до ‐
ве у раз во ју и при ме ни нај мо дер ни је
вој не тех но ло ги је, и у скла ду с мо гућ ‐
но сти ма и ре сур си ма ко ји ма рас по ла ‐
же мо им пле мен ти ра мо са вре ме на
ре ше ња у сва ко днев ни рад и обу ку
при пад ни ка ВС.

Професионалним
војницима се мора
пружити извесност, када је
реч о радном односу.
Једна од идеја је да им се
после одређеног броја
трогодишњих уговора о
запослењу на одређено
време, рецимо три,
обезбеди запослење на
неодређено време и
могућност да, по
уступању услова, оду у
пензију из ВС
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Н
ај ви ше ће нас би ти 2064 - око 9,7
ми ли јар ди ду ша - а он да ће нас
би ти ма ње: око 8,8 ми ли јар ди на

кра ју овог ве ка, што сва ка ко ни су по -
да ци ко ји за ни ма ју са мо оне ко ји се
ра ђа ју да нас да би ула зак у 22. век
про сла ви ли као 80-го ди шња ци.

Ово је глав ни по да так јед не од у но -
ви је вре ме нај де таљ ни јих де мо граф -
ских про јек ци ја ко ју је са чи нио ис тра -
жи вач ки тим Уни вер зи те та Ва шинг тон
(име но си не по аме рич кој пре сто ни -
ци, не го по исто и ме ној фе де рал ној др -
жа ви на За пад ној оба ли, где му је се -
ди ште), а об ја вио Лан сет, по свим кри -
те ри ју ми ма ме ћу нај пре сти жни јим и
нај ста ри јим (осно ван 1823) ме ди цин -
ским пу бли ка ци ја ма све та.

Ис тра жи ва ње је, до ду ше, ра ђе но
пре пан де ми је ко ја је уз др ма ла здрав -
стве не си сте ме ши ром све та, али ис -
тра жи ва чи сма тра ју да по шаст ко ви да
19 не ће бит но ути ца ти на пред сто је ће
трен до ве ко ји ће за ре зул тат има ти
гло бал ну пре ра спо де лу ка ко „људ ских
ре сур са“, та ко и еко ном ске, па, сход -
но то ме, и по ли тич ке мо ћи.

Глав ни на лаз ко ји по ка зу је ка ко ће
де мо граф ски трен до ви ути ца ти на оне
ге о по ли тич ке, је сте да ће Ки на еко -
ном ски пре те ћи САД тек 2035, али да
се не ће и при ве за ти за трон нај ве ће
(по оби му БДП-а) еко но ми је све та:
Аме ри ка ће га по вра ти ти око 2098.

Ис тра жи ва ње је до не ло ло ше де мо -
граф ске ве сти за 23 зе мље чи је ће се
ста нов ни штво у сле де ћих не што ма -

ње од осам де це ни ја ви ше не го пре -
по ло ви ти.

Ја па на ца ће би ти упо ла 
ма ње
Ја пан ће та ко, са да на шњих око 128

ми ли о на, кра јем ве ка има ти са мо 60
ми ли о на жи те ља, док ће се Тај ланд
ума њи ти са 71 на 35 ми ли о на, Ита ли -
ја са 61 на 31, Шпа ни ја са 46 на 23,
Пор ту га ли ја са 11 на пет, Ју жна Ко ре ја
са 53 на 27...

С дру ге стра не, број Аме ри ка на ца
ће, за хва љу ју ћи ими гран ти ма, уме ре -
но ра сти све до 2062, ка да ће их би ти
364 ми ли о на (пре ма 332 ми ли о на ко -
ли ко их је са да), да би на сме ни ве ко -
ва са ма лим плу сом САД би ле при -
бли жно ту где су и да нас, са 336 ми -
ли о на.

По себ но за ни мљи ва је про јек ци ја
ко ја се ба ви две ма да нас не спор ним
де мо граф ским си ла ма: Ки ном и Ин ди -
јом. Пр ва ће из гу би ти кру ну нај мно го -
људ ни је, а дру га ће је пре у зе ти, док ће
обе има ти знат но ма ње ста нов ни ка
не го да нас. У том по гле ду, де мо граф -
ски ви тал ни јом по ка за ће се Ин ди ја,
ко ја ће са са да шњих 1,38 ми ли јар ди
љу ди спа сти на 1,09 ми ли јар ди, док ће
Ки на има ти тек не што ви ше од 700 ми -
ли о на.

Кад је реч о рад но ак тив ни ма, Ин ди -
ја ће са 762 ми ли о на на кра ју ве ка па -
сти на око 578 ми ли о на, чи ме ће пре -
те ћи Ки ну чи ја рад на сна га ће дра ма -
тич но опа сти, са око 950 ми ли о на да -

нас, на са мо 450 ми ли о на у 2100. го -
ди ни. Ви ше рад них ру ку и ми сле ћих
гла ва Ин ди ји ће омо гу ћи ти да се са
сед мог ме ста на свет ској ли сти еко но -
ми ја поп не на тре ће.

Кључ ни гло бал ни де мо граф ски про -
блем да нас је опа да ње та ко зва не сто -
пе ра ђа ња, про сеч ног бро ја де це ко је
же на до не се на свет то ком свог жи вот -
ног ве ка. То је до не дав но био фе но -
мен са мо у зе мља ма са ви со ким жи -
вот ним стан дар дом, а на ла зи овог ис -
тра жи ва ња по ка зу ју да ће на кра ју ве -
ка ова сто па би ти не до вољ на за одр -
жа ва ње са да шњег ни воа ста нов ни -
штва у чак 183 од 195 зе ма ља ко је су
ана ли зи ра не.

Тре нут на сто па ра ђа ња на свет ском
ни воу је 2,37, али ће на по чет ку пр ве
де це ни је сле де ћег ве ка опа сти на
1,66, да кле знат но ис под 2,1, ко ли ко је
нео п ход но за про сту ре про дук ци ју
ста нов ни ка. Те сто пе су да нас ина че
нај дра ма тич ни је у Ита ли ји и Шпа ни ји
(1,2), као и у Пољ ској (1,17).

Афри ка и арап ски 
свет об ли ку ју бу дућ ност
Зна ча јан до при нос сма ње њу фер ти -

ли те та пр ви пут ће да ти са да де мо -
граф ски ви тал на Афри ка, на ро чи то у
под са хар ском де лу: од са да шњих 4.6
ро ће ња по же ни, на са мо 1.6 до 2100.
Још дра стич ни ји де мо граф ски су но -
врат оче ку је Ни гер, да на шњи свет ски
ре кор дер плод но сти - сва ка же на та -
мо са да у про се ку ро ди сед мо ро де це
- што ће се до кра ја ве ка сма њи ти на
са мо 1,8.

Про фе сор Стајн Емил Вол сет из Ин -
сти ту та за пра ће ње и вред но ва ње
здра вља (The In sti tu te for He alth Me -
trics and Eva lu a tion - IH ME), ко ји je
аутор из ве шта ја, оце њу је да су „еко -
ном ске и ге о по ли тич ке им пли ка ци је
ових пред ви ђа ња су штин ске“ јер су ге -
ри шу да ће сма њи ва ње бро ја од ра -
слих у рад ном до бу обо ри ти сто пе ра -
ста БДП-а ко је мо гу да иза зо ву ве ли ка
по ме ра ња гло бал не еко ном ске мо ћи
до кра ја ве ка. „Спре ча ва ње сма њи ва -
ња бро ја ста нов ни ка ће ве ро ват но по -
ста ти при о ри тет на бри га мно гих на ци -
ја“, за кљу чу је про фе сор.

Др Ри чард Хор тон, глав ни уред ник
Лан се та, сма тра пак да ће 21. век до -
не ти „ре во лу ци ју у при чи о људ ској ци -
ви ли за ци ји, при че му ће на шу бу дућ -
ност об ли ко ва ти Афри ка и арап ски
свет, док ће се ути цај Евро пе и Ази је
сма њи ти. На кра ју овог ве ка свет ће
би ти мул ти по ла ран, са Ин ди јом, Ни ге -
ри јом, Ки ном и САД као до ми нант ним
си ла ма. Би ће то је дан са свим но ви
свет, за ко ји би смо мо ра ли да се при -
пре ма мо већ да нас“.

Ср би ја се, ина че, у овом ис тра жи ва -
њу по ми ње са мо у гра фи ко ни ма ко ји
илу стру ју де мо граф ске трен до ве: екс -
пер ти са Уни вер зи те та Ва шинг тон
пред ви ђа ју да ће нас на сме ни ве ко ва
би ти 4,14 ми ли о на!

М. Бе кин
Из вор: Глас оси гу ра ни ка
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СВЕТ И СРБИЈА

Поглед на будућност кроз двоглед 
демографа

БИЋЕ НАС МАЊЕ
До краја века предстоји прерасподела како „људских 

ресурса“, тако и глобалне економске моћи. Србија се у
истраживању помиње само у графиконима који илуструју

демографске трендове: експерти са Универзитета 
Вашингтон предвиђају да ће нас на смени векова 

бити 4,14 милиона!



О
дмах после поноћи, пуковник Старче-
вић је јавио да је Радио-телевизија
Србије пренела саопштење председ-

ника Савезне владе, Момира Булатовића,
о проглашењу ратног стања. Саопштење
је поновљено мало касније. У најави је
речено да је Влада, сходно уставним ов-
лашћењима,  прогласила ратно стање, а
затим саопштење председника: 

„НАТО пакт је вечерас извршио агресију
на СР Југославију, извршен је напад на
једну суверену земљу против свих прин-
ципа и норми међународног права. Због
тога, из стања непосредне ратне опасно-
сти, Савезна влада донела је одлуку о
проглашењу ратног стања. Ова одлука
ступа на снагу одмах. Влада позива све
грађане, припаднике ВЈ и полиције, савез-
не и органе република чланица, предузе-
ћа и друге субјекте одбране, да изврша-
вају своје уставно право и законом пред-
виђене дужности у одбрани суверенитета
и независности СР Југославије. Савезна
влада истовремено позива све грађане да
мирно, одговорно и савјесно  испуњавају
своје радне обавезе и тиме дају допринос
у одбрани СР Југославије. 

Савезне влада се већ обратила Савету
безбедности ОУН са захтевом да заустави
агресију НАТО-а и да осуди овај вандал-
ски чин. Ово је акт без преседана у међу-
народним односима, супротан и Повељи
ОУН, и као такав угрожава мир и стабил-
ност у региону и на европском континен-
ту.“

Саопштење сам примио са олакшањем,
јер сам био сигуран да ће оно „уозбиљити“
стање у целој земљи.

Није било времена за размишљање јер
је авијација и даље дејствовала по циље-
вима у зони Армије. Очекивао сам да ће
се напади авијације одвијати у таласима,
са дужим прекидима. Међутим, очигледна
намера НАТО-а је била да првих неколико
дана (3–5)   реализује постављене циље-
ве и обезглави и уништи команде и једи-
нице Треће армије и Приштинског корпу-
са. Почињем да осећам шта су „масовна
дејства“  и „непрекидна“ дејства. НАТО
авијација се смењује у таласима, са ма-
лим паузама и у интервалима, које још ни-
сам могао да „уочим“. Крстарећи пројекти-
ли и наводеће ракете још увек експлоди-
рају на Космету.

Оваквим начином дејства циљ је униш-
тење јединица ВЈ и МУП-а. Међутим, иако
је у овој фази агресије бомбардовање се-
лективно и на изабраним циљевима, оно
угрожава и становништво. Може да изазо-
ве панику и натера да напусте своје домо-

ве и крену ка Албанији и Македонији, као
што су то радили и протеклих година.

Без страха током првог удара
Предвиђено је да ова фаза траје пет да-

на. Пет „дана пакла“, експлозија, пламена,
фијука гелера, дима, крви, меса, полом-
љених костију, рушевина... Пет дана на-
шег Приштинског корпуса. Прошло је тек
пет часова како траје. Треба издржати пет
дана.

Из јединица стижу извештаји да међу
војницима нема масовних губитака у  једи-
ницама на положајима одбране, нема
страха и панике. Нема уништених и обез-
глављених команди и  уништених центара
везе. Уништене су празне зграде и објекти
јединица, које не можемо да сакријемо и
заштитимо. 

За сада се не остварује замисао да ће
обезбедити ШТС да подигну масовну ору-
жану побуну од 100.000 људи. Шиптарске
терористичке снаге су под контролом, у
„клопци“,  а јединице Армије на терену не-
видљиве за НАТО авијацију.

Око 3.15 часова  позвао сам породицу у
Београду. И добио. Прво што сам чуо је:
„Ово је страшно, гађају и Београд“. Објас-
нио сам да не паниче и да не иду у колек-
тивна склоништа, јер тамо није пријатно а
ни сигурно. 

„Боље да останете на отвореном про-
стору или у стану, јер авијација неће гађа-
ти стамбене блокове“, саветовао сам.
Оставио сам их у уверењу да ће све бити
у најбољем реду, иако знам да су остали
преплашени и сами. Требало је да их
збринем и одведем на неко друго, сигур-
није место од стана у Београду. 

У 3.30 часова, са генералом Лазареви-
ћем и обезбеђењем, кренуо сам у један од
објеката, у коме је смештен део стареши-
на са Истуреног командног места „3“. Шеф
обезбеђења, пуковник Ловре, довео нас је
у кућу Небојше Радовановића, у самом
центру града, у близини гарнизонске ам-
буланте. Тамо смо затекли групу официра
из Одељења безбедности Треће армије
Приштинског корпуса и пуковника Ацу То-
мића, начелника 14. контраобавештајне
групе Управе безбедности ГШ ВЈ.

После краће размене информација о
досадашњем току агресије НАТО-а на СР
Југославију и понашању ШТС, известили
су да, према њиховим сазнањима, у При-
штини су остали само др Ибрахим Ругова
и Фехми Агани, док су сви остали напусти-
ли Космет. Пре него што сам отишао у со-
бу за одмор, разговарао сам са дежурним
Оперативног центра Приштинског корпу-
са. Известио је да у јединицама Корпуса
нема проблема и да се задаци реализују
по предвиђеном плану. Био сам задово-
љан што су припадници Треће армије и
Приштинског корпуса, храбро и без стра-
ха, прихватили први и, до сада у свету не-
забележен,  удар из ваздушног простора.

Авиони НАТО-а су и даље били на небу
изнад Приштине. Повремено су се чуле
експлозије у околини и на ширем простору
око града. Кућа у којој смо се налазили, по
ентеријеру и функционалности  пружала
је добре услове за угодан живот. Да није
авиона, који непрекидно „зује“ изнад на-
ших глава и повремених експлозија, бора-
вак у овој кући би био пријатан. Власник
куће није био ту. Са породицом напустио
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је кућу и Космет. Склонио је децу из овог
пакла. 

Пошао сам да се истуширам и да поку-
шам да у миру размислим о свему и да се
припремим за сутрашња искушења, у да-
ну који је већ увелико почео. 

Угодно купатило и топла вода, за трену-
так су ме удаљили од стварности. Нисам
чуо звуке авионских мотора и експлозије.
Помислио сам: „Боже, да ли је могуће да
неко нормалан на прагу 21. века донесе
одлуку да без икаквих разлога изврши ова-
ко бруталну агресију на једну земљу и да
ли му је за то било потребно 19 војно
најмоћнијих земаља света“.

Немогућа мисија
Био сам уморан, али сан није долазио.

Иако сам психички био припремљен за
агресију на нашу земљу, тек сада сам по-
чео да размишљам о ономе што се деси-
ло последњих неколико сати. Соба у по-
ткровљу имала је прозор на таваници. Са
рукама испод главе гледао сам у небо,
слушао звуке авионских мотора и размиш-
љао. Догодило се нешто што претходних
година нисам могао ни да претпоставим.
Знао сам да је агресија НАТО-а на СР
Југославију припремана последњих неко-
лико година. Применом различитих садр-
жаја који су саставни део доктрине „суко-
ба ниског интензитета“ полако се „плела“
мрежа око наше земље. У војним доктри-
нама великих сила реализује се ради иза-
зивања и управљања кризама, ради по-
стизања циљева оних који управљају мул-
тинационалним капиталом. Ако на тај на-
чин не постигну постављене циљеве пред-
виђају употребу оружаних снага. У глави
је почео да се „врти филм“ о садржајима
које сам учио, а касније и предавао полаз-
ницима Школе националне одбране, коју
сам завршио 1988. године у чину потпуков-
ника.

Сетио сам се, не само књиге, него стра-
нице и пасуса где се говорило о новој док-
трини „сукоба ниског интензитета“.

Током 1993/94. године обављао сам
дужност начелника Катедре оператике. То
је најважнији предмет из области ратовод-
ства. Са сарадницима, а пре свега са пу-
ковником Трипком Чечовићем, за потребе
обуке слушалаца Школе националне  од-
бране, разрадили смо модел задатка на
тему „Стратегијска употреба војске Југо-
славије у одбрани СР Југославије“. Био је
то један од најобимнијих и најкомплекс-
нијих задатака који су разрађени у Школи.
Моделиран је управо на тему могуће агре-
сије НАТО-а на СР Југославију. Војни
стручњаци и полазници Школе оценили су
овај задатак-пројекат високом оценом.
Приликом разраде задатка, коришћени су
стварни, аутентични, подаци о снагама
НАТО-а, оружаним снагама суседних зе-
маља и Војске Југославије, односно њихо-
ве реалне могућности. Коришћени су
најактуелнији подаци, прорачуни и  достиг-
нућа из области доктрине, стратегије и
тактике скоро свих војски Европе и војске
САД. Међутим, приликом решавања за-
датка дошло се до више могућих варијан-
ти решења и резултата, који су показали
да  СР Југославија и њена Војска немају
никакву шансу да се одбране  од  НАТО
агресије. Сви упоређујући подаци и фак-
тори савременог боја били су на страни
НАТО-а. Одбрана од удара из ваздушног
простора и са дистанце била је нерешива

енигма. Чињеница да су НАТО снаге биле
у могућности да са великих даљина и ви-
сина откривају и гађају циљеве на просто-
ру СР Југославије, у било које доба дана и
ноћи, а да ми нисмо могли да их на време
откријемо и парирамо, за нас је била „не-
могућа мисија“. Међутим, дефинисали смо
циљеве који су могли да ублаже потпуно
уништење ВЈ и ублаже последице: (1)
сачувати живу силу и материјално-технич-
ка средства од масовних удара агресора
из ваздушног простора и са дистанце и
створити услове за успешно супротстав-
љање копненим снагама агресора; (2) на-
метнути агресору дуготрајан и  исцр-
пљујући рат, ангажовањем свих располо-
живих људских и материјалних ресурса
земље.

Сачувати људе и технику
Сетио сам се, не само књиге, него стра-

нице и пасуса где се говорило о новој док-
трини „сукоба ниског интензитета“.

Те циљеве и задатке сам поставио у
Одбрамбеној операцији Треће армије. Те-
жиште је да се сачувају људи и техника за
могући судар са снагама НАТО-а на копну.
Ту смо имали реалне шансе да се супрот-
ставимо. У копненој агресији  на земљи је
све другачије. Значајно се смањују пред-
ности агресора у односу на наше снаге.
Ми смо на својој територији, коју добро по-
знајемо, и имамо мотив да је бранимо. На-
ши војници су добро обучени и оспособ-
љени, као и војници НАТО-а. Али наши
војници су храбри и неустрашиви. Имамо
одличан командни и старешински кадар
са ратним искуствима. Наша техника на
земљи, тенкови, оклопни транспортери,
артиљеријска оруђа и ПВО системи за ма-
ле даљине, ништа не заостају за њиховим.
Можемо да се носимо са њима и да кори-
стимо предности које нам пружа терен. 

Оно што може да буде наша предност је
чињеница да је агресор осетљив на губит-
ке, нарочито у живој сили. То је мултина-
ционална војска, чије владе тешко да могу
да објасне својим грађанима зашто њихо-
ви синови гину на нашем простору.

У 5.05 часова чуо сам карактеристичан
звук прелета борбеног авиона. Неки су од-
летели на север, а десетак је кружило око
Приштине. Замишљен,  гледао сам кроз
прозор у небо и звезде и покушавао да
уочим авионе агресора. Размишљао сам
да је почела још једна судбоносна битка
за опстанак српског народа и државе и пи-
тао се да ли је ово нови „Косовски бој“ или
„Други Косовски бој“? Тероризам на Кос-
мету, последњих неколико година подржан
од светских центара моћи, угрозио је ин-
тегритет и уставно уређење Србије и СР
Југославије и темељне вредности српског
народа. Агресија на нашу земљу може ла-
ко да запали регион. Шиптарски сецесио-
низам и тероризам лако се може пренети
и на околне суседне земље, пре свих Ма-
кедонију и Грчку. Питао сам се да ли се иза
одлуке земаља чланица НАТО да без
одобрења Савета безбедности ОУН из-
врши агресију на суверену СР Југославију
крије намера за наруши интегритет ОУН.
Команда НАТО-а је предузела агресију на
СР Југославију да би, наводно, спречила
„хуманитарну катастрофу на Космету“, а
операцију назвала „Милосрдни анђео“.

Као командант стратегијске групације,
био сам забринут што се још ниједан од
утицајних субјеката Међународне заједни-

це није супротставио агресији, осудио је и
затражио прекид. 

Из размишљања ме је тргло страховито
подрхтавање куће и више снажних експло-
зија у њеној непосредној близини. Неколи-
ко авиона  извршило је лансирање ракета
на циљеве у Приштини. Док сам се спре-
мао да напустим кућу, схватио сам да смо
се суочили са тешком, сложеном и не-
извесном ситуацијом, али да за припадни-
ке Армије више нема одступања. Ту смо
где смо, спремни да бранимо земљу по це-
ну да ту дамо и своје животе. Осетио сам
задовољно и опуштање. Вероватно, што
више нисам имао разлога да се плашим за
свој живот. На улици нови дан. Наизглед
обичан, као јучерашњи. Међутим, реал-
ност је другачија. Другачији је и неизвес-
нији и овај дан.

Приштина сабластан град
Генерала Лазаревића и мене дочекао је

леп, сунчан и прохладан дан. Загушљив
од дима  који је густим црним облацима ку-
љао  из погођених резервоара Нафтне ин-
дустрије Србије и фабрике „Пластика“.
Осећао се мирис барута који је штипао за
очи. Возачу сам наредио да вози према
Команди Приштинског корпуса. Уз пут сам
испричао Лазаревићу о чему сам размиш-
љао целе ноћи. Пожалио се да ни он није
могао да спава. Закључили смо  да ће НА-
ТО у наредним данима појачати дејства и
тежити да оствари потпуну изолацију про-
стора Космета од Србије рушењем објека-
та на комуникацијама, пресецањем веза
са Црном Гором, рушењем пруге, мостова
и комуникација између њих. Треба очеки-
вати ударе по цивилним објектима ради
застрашивања становништва и „навикава-
ња“ међународне јавности у свету да су
дејства и жртве међу цивилним станов-
ништвом неопходни за увођење демокра-
тије у СР Југославији. Вероватно ће поку-
шати да убаце специјалне снаге за при-
прему терена за довођење НАТО снага и
консолидацију ШТС. На основу припрема
које су извршене за прихват избеглица у
Македонији и Албанији, настојаће да што
више медијски експлоатише избегле Шип-
таре, који се већ налазе у камповима. Упо-
зорио сам Лазаревића да можемо очеки-
вати и дејства по избегличким колонама
које су на путевима Космета и да то при-
пише нама. За време док говорим, Лаза-
ревић на лаптопу прегледа неке текстове.
До тада га нисам видео да користи лаптоп
у возилу.

„Увезали смо све рачунаре у Приштин-
ском корпусу са Командом Треће армије и
Оперативним центром РВ и ПВО. То ми
омогућује да могу слати писмена наређе-
ња у покрету и примати  информације“, ре-
као је Лазаревић.

„Када можеш, напиши наређење да се
на простору Косова и Метохије направи
план израде и коришћења алтернативних
путева и мостова, у случају рушења по-
стојећих“, одговорио сам у шали. Он је то
озбиљно схватио и  одмах почео да ради
на томе. 

Док смо пролазили кроз Приштину обу-
зима ме језа. Нешто се дешавало у граду.
Нисам знао шта, али сам осећао у вазду-
ху. Нешто није у реду, нешто недостаје. На
паркингу испред Команде Приштинског
корпуса, изненада, изнад наших глава
пролетела су два пројектила, на висини не
већој од 500 метара. У првом тренутку учи-
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нило ми се да су авиони, јер су се јасно
уочавала крила и реп пројектила, а из зад-
њег дела пламен. Биле су то два крстаре-
ћа пројектила. Очекивали смо да ће пого-
дити  неки циљ у близини Приштине. Ме-
ђутим експлозије се нису чуле  ни после
пет-шест минута.

„Одоше на север. Како да ти из Опера-
тивног центра нису јавили за њих?“, наша-
лио сам се са Лазаревићем.

„Нисам гледао лаптоп, вероватно су по-
слали информацију“, одговорио ми је.

На улазу у Команду Приштинског корпу-
са питам: „Лазо, шта то недостаје у При-
штини, због чега се осећам нелагодно?“ 

„Народ, господине генерале, народ. Ви-
дите да нема никога. Ја сам видео тројицу
стараца и петоро паса на читавом путу.“ 

„Тачно, то је оно што ме мучи. Народ се
сакрио по кућама или је напустио Пришти-
ну. Град делује аветињски. Сада ће бити
проблем ићи кроз напуштени град. Ко зна
ко нас све и одакле гледа или нишани.
Можда и овог тренутка“, одговорио сам. 

Није ништа рекао, а ја сам знао да је ра-
зумео да мислим на снајперисте.

На Привременом командном месту При-
штинског корпуса, у оперативној сали,
уобичајена радна атмосфера. На улазу у
салу сачекао ме је дежурни Оперативног
центра Истуреног командног места Треће
армије, пуковник Миле Станојковић, и
кратко ми реферисао о догађајима од 0.00
часова 25. марта 1999. године до 5.00, и
предао ми писани извештај Оперативног
центра. Наредио сам да старешине Ко-
манде Армије дођу у Оперативну салу у
8.00 часова.

Жестоки напади
Читам извештај о ваздушним ударима

НАТО авијације, који су извођени током
ноћи по објектима: аеордром „Слатина’’ sa
четири пројектила; стационарна чворишта
везе „Јастребац“ и „Мокра гора“ са два и
„Бутовачки брег“ са једним пројектилом;
касарнама „Косовски јунаци“ у Приштини
са два пројектила, „Девет Југовића“ у Ђа-
ковици, „Цар Урош“ у Урошевцу са три,
„Стефан Немања“ у Косовској Митровици,
„Стеван Синђелић“ и „Комрен“ у Нишу,
„Синковце“ у Лесковцу, „Цар Душан Сил-
ни“ у Призрену са два; објектима везе и
ПВО „Голеш“ и „Шљивовички врх“ код Пи-
рота; Аеродрому Ниш; Складишту „Влаш-
ки До“ у Сурдулици. 

У зони Треће армије, НАТО је лансирао
око 50 разних пројектила од којих 25 крста-
рећих ракета. Од дејства авијације НАТО
погинула су три, а рањено девет припад-
ника Армије. Већи број војних објеката је
оштећен. а уништена је Метеоролошка
станица и резервоар за воду у Приштини. 

На основу информација Обавештајне
управе ГШ ВЈ, командант НАТО-а, генерал
Весли Кларк, наредио је да 25. март буде
дан узастопних удара НАТО авиона и
крстарећим ракетама по Космету. На тери-
торији СР Југославије удари авијације
вршени су по градовима Краљево, Кра-
гујевац, Панчево, Даниловград и по Буку-
љи код Аранђеловца.

На објекте у зони Треће армије изврше-
но је шест налета НАТО авијације у група-
ма 10 до 20 авиона и 23 беспилотне лети-
лице.

У свим касарнама, поред војних објека-

та, погођене су зграде МУП-а. У зо-
ни Нишког корпуса са седам
пројектила гађана је Касарна „Син-
ковац“ у Лесковцу, касарне „Сте-
ван Синђелић“ у Нишу и „Илија
Станимировић“ у Комрену код Ни-
ша.

„Охладиће Вам се кафа“, упозо-
рио ме пуковник Станојковић, који
је седео преко пута мене и чекао
да завршим читање информације.

„Нема везе, попићу је“, одгово-
рио сам не подижући главу и до-
дао: „Богами, ови ноћас нису седе-
ли скрштених руку“.

„Да,  било је жестоко синоћ“, од-
говорио је пуковник.

Покушај насилног 
уласка у СРЈ
Наставио сам да читам инфор-

мацију. Шиптарске терористичке
снаге одмах са почетком агресије
отпочеле су нападе на наше снаге
на читавом простору. Све јединице
Приштинског корпуса поступиле су
по предвиђеном сигналу. Изнена-
ђени овом неочекиваном ситуа-
цијом,  схватили су да је пробој из
окружења немогућ и после извес-
ног времена се повукле на прво-
битне положаје. Агресију НАТО
снага доживели су као своју под-
ршку, очекују да ће брзо остварити
своје циљеве. Један број терори-
стичких снага у рејонима Глоговца,
Србице, Косовске Митровице и По-
дујева је у току ноћи између 24/25.
марта, неутралисан. Запаљена је

велика количина оружја, муниције, војне
опреме и санитетског материјала и униш-
тено више десетина бункера и осталих ут-
врђења која су терористи користили за на-
паде на Војску и полицију. У рејону Чича-
вице, Бајгоре и Дренице пронађено је ви-
ше стотина аутоматских пушака кинеске
производње, снајпера са опремом за ноћ-
но гађање америчке и немачке производ-
ње, муниције, митраљеза, ручних ракет-
них лансера, минобацача које су терори-
сти бежећи одбацивали. Примећено је да
су се терористи пресвлачили и бацали
униформе са ознакама ОВК.

Шиптарске терористичке снаге из Алба-
није и Македоније, у рејону Карауле  „Де-
ва“, код Ђаковице, покушали су насилни
улазак у нашу земљу. Сви покушаји су
спречени.

Читајући Информацију сетих се распра-
ва и неверице неких чланови Колегијума
начелника ГШ ВЈ када сам реферисао „За-
мисао за одбрамбену и противтерористич-
ку операцију Армије“. Било ми је непријат-
но да слушам коментаре неких генерала.
Сада се замисао за понашање у првом да-
ну агресије остварује.

Шиптарске терористичке снаге су изне-
нађене и немоћне. Њихове намере да са
почетком бомбардовања Космета масов-
ним нападима на јединице ВЈ на читавом
простору Космета нанесу губитке, униште
командна места и центре везе, неутрали-
шу и униште артиљеријске јединице на
ватреним положајима, заузму магацине
муниције и минско-експлозивних средста-
ва, изазову панику у редовима Војске, па-
ралишу командовање и дигну шиптарски
народ на масовну оружану побуну су про-
пали. Сада су окружени и немоћни.
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ра ту ви де ле шан су да ус по ста ве аме рич ко
вој но при су ство на Бал ка ну, као део стра -
те ги је вој не екс пан зи је на Ис ток; да из де -
фан зив ног НА ТО пре тво ре у офан зив ни
са вез, из ре ги о нал ног у гло бал ни са вез.
Јо ва но вић још на во ди пла ни ра но ства ра -
ње пре се да на за упо тре бу вој не си ле без
са гла сно сти Са ве та без бед но сти УН, да
свет ски моћ ни ци ауто ри тет НА ТО-а над ре -
де ауто ри те ту УН и ОЕБС-а, по том да
оства ре ре ви зи ју си сте ма ме ђу на род ног
пра ва по сле Дру гог свет ског ра та, да очу -
ва ју аме рич ку до ми на ци ју у Евро пи и вој -
но за о кру же Ру си ју, да ле га ли зу ју на ме та -
ње је дин стве ног мо де ла уну тра шњег уре -
ђе ња по ре цеп ту САД.

ДУ ГЕ ПРИ ПРЕ МЕ
Фран цу ски ге не рал Пјер Ма ри Га лоа је

на де се то го ди шњи цу агре си је НА ТО-а на
СРЈ на пи сао ,,да је пре кр ше на чи та ва се -
ри ја ме ђу на род ног пра ва, што оста вља
јед ну ве ли ку цр ну мр љу на мо рал но сти за -
пад них си ла, ко је су се по не ле као што се
по на ша ју ауто кра ти је и ко је су их, у овом
слу ча ју, чак пре ва зи шле по оби му”. 

По себ ну са знај ну вред ност има чи ње ни -
ца да се са при пре мом за агре си ју от по че -
ло мно го ра ни је. Аутор ис ти че да су ра то -
ве про тив Ју го сла ви је и Ср би је по ве ле ев-

В
и ше од две де це ни је са свим је до -
вољ но вре ме на да се са те дис тан це
утвр де све ва жне чи ње ни це ве за не за

бру тал ну агре си ју ве ро ват но у то до ба нај -
ја че свет ске вој не али јан се на ма лу и не у -
трал ну зе мљу. Из го вор за вој ну ин тер вен -
ци ју био је то ли ко не ре а лан, а пре го во ри
не ве што фин ги ра ни ка ко би се за вр ши ли
не у спе хом и ти ме шан са за мир пре тво ре -
на у пр ља ви рат. У ,,игру“ су САД ве што
укљу чи ле сво је европ ске са ве зни ке и на -
ма су сед не зе мље. Иза зва на је кри за на
Ко со ву и Ме то хи ји ко ја је ре зул ти ра ла се -
па ра ти стич ком по бу ном Ал ба на ца, при че -
му је она во ђе на та ко да се по сва ку це ну
спре чи Ср би ја да упо тре би ле гал не сна ге
др жав не од бра не и ус по ста ви ред на де лу
сво је те ри то ри је. Све то пра ти ла је са та -
ни за ци ја срп ског на ро да и ње го вог др жав -
ног и вој ног ру ко вод ства. 

Не по сред ни ци ље ви агре си је НА ТО-а на
Ср би ју (СР Ју го сла ви ју) би ли су оба ра ње
ле ги тим не вла сти у Ср би ји (СРЈ), по себ но
пред сед ни ка Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и
од у зи ма ње Ко со ва и Ме то хи је од Ср би је.
Бив ши ми ни стар ино стра них по сло ва СРЈ
Жи ва дин Јо ва но вић сма тра да тај рат нај -
ве ће вој не ма ши не ри је ко ју свет по зна је
иако је во ђен на ма лом ге о граф ском про -
сто ру, имао је гло бал не ци ље ве. САД су у

роп ске зе мље ко је су по ра же не у оба свет -
ска ра та, а од њих пре у зе ла и на ста ви ла
Аме ри ка. ,,Не мач ка је је два че ка ла да се
до ка же као вој на си ла, а Аме ри ка да осво -
ји но ве сфе ре сво јих вој них и еко ном ских
ин те ре са. Оту да чу ве на ба за Бонд стил на
Ко со ву да се на ђе на пу ту бу ду ћег ко ри до -
ра осам, ко јим ће те ћи наф та од Ка спиј ског
мо ра до Ја дра на“, на пи сао је Га лоа. Ми -
рис наф те је ми рис свих ра то ва, од Ира ка
до Ав га ни ста на, го во рио је и пи сао у сво -
јим сту ди ја ма.

Зни мљи во је да је НА ТО пла ни рао да
на пад не СРЈ у је сен 1992. го ди не, али су
до га ђа ји на ра ти шти ма у Хр ват ској и БиХ
по ме ри ли агре си ју за ка сни је. Упра во та -
да, прет по ста вља ју ћи ка кав ће мо дел
агре си је НА ТО да при ме ни, гру па ин же ње -
ра у Вој но тех нич ком ин сти ту ту у Бе о гра ду
от по че ла је да ра ди на про на ла же њу тех -
но ло ги је ко ја ће на ду гом пу ту до ци ља за -
у ста ви ти лан си ра не кр ста ре ће про јек ти ле.
Му дрост се са сто ја ла у то ме што се пу та -
ње ко ји ма се са мо на во де ра ке те по кла па -
ју са тра са ма ре ка и пу те ва. За ми сао је би -
ла јед но став на: на од ре ђе ним ме сти ма
тих тра јек то ри ја по ста ви ле би се на ро чи те
мре же ко је би ,,упе ца ле“ кр ста ре ће ра ке -
те, ка ко не би сти гле до про гра ми ра них ци -
ље ва. На жа лост, иду ће го ди не (1993) је у
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Западни војни савез на располагању је имао оружје треће, четврте, па и пете 
технолошке генерације, док је наша војска била наоружана борбеним системима 

друге генерације. НАТО је могао да користи неограничено обновљиве ресурсе 
за ратовање, а Војска Југославије могла је да рачуна само на скромне 

и необновљиве изворе.

Агресија НАТО-а 22 године после

УМОМ
ПРОТИВ РАКЕТОМАНИЈЕ

ПИШЕ ЗВОНИМИР ПЕШИЋ



СРЈ на сту пи ла хи пе рин фла ци ја, та ко да
су, су о че ни са про бле ми ма ег зи стен ци јал -
не при ро де, ин жи ње ри оти шли на рад у
ино стран ство. Иде ја за па ри ра ње кр ста ре -
ћим ра ке та ма оста ла је са мо на па пи ру.

УСЛУ ГА ЗА УСЛУ ГУ
Основ на за ми сао за ре а ли за ци ју ци ље -

ва агре си је, пре ма ту ма че њу ге не рал-пу -
ков ни ка у пен зи ји Спа со ја Сми ља ни ћа, у
то вре ме ко ман дан та РВ и ПВО, би ла је да
се ма сов ним уда ри ма ави ја ци је и кр ста ре -
ћим ра ке та ма за два до три да на оне спо -
со би и раз би је Вој ска Ју го сла ви је и ство ре
пред у сло ви за сле де ћи ко рак - оства ре ње
по ли тич ког ци ља. Са по чет ком уда ра НА -
ТО-а из ва зду шног про сто ра, пла ни ра на је
ма сов на ору жа на по бу на Ал ба на ца у окри -
љу те ро ри стич ке ОВК. Те ро ри стич ка ОВК
је у оства ре њу ци ља до би ла „уло гу“ коп -
не них сна га НА ТО-а, са обе ћа њем, ако до -
бро „од и гра уло гу“ да ће по прин ци пу
„услу га за услу гу“ до би ти не за ви сну др жа -
ву „Ко со во“. Пре ма ана ли зи за пад них вој -
них ана ли ти ча ра, а и пре ма из ја ва ма по је -
ди них офи ци ра НА ТО-а, сна ге тзв. ОВК
има ле су за да так да озна ча ва ју кон цен -
тра ци је вој них тру па СРЈ за ва зду шне уда -
ре НА ТО-а и да „увла че“ ју го сло вен ску вој -
ску у бор бу на отво ре ном про сто ру и та ко
их пот пу но из ло же уда ри ма ави ја ци је НА -
ТО-а ра ди уни ште ња. Са ви со ким сте пе -
ном по у зда но сти мо же се твр ди ти да су
коп не не сна ге НА ТО-а рас по ре ђе не на
про сто ру те ри то ри је Ма ке до ни је и Ал ба -
ни је, а по ка пи ту ла ци ји Вој ске и др жа ве
СРЈ, има ле за да так да за по сед ну Ко со во
и Ме то хи ју и да се пред све том об ја ви да
је циљ агре си је оства рен.

План за агре си ју НА ТО-а на СРЈ је за вр -
шен је ав гу ста 1998. го ди не. Кра јем ок то -
бра тре ба ло је да от поч не агре си ја, али су
са те ли ти и си сте ми AWAKS по ка за ли да су
кри тич ног да на не ста ли ци ље ви у ви ду је -
ди ни ца ВЈ и круп ни јег на о ру жа ња. На и ме,
Вој ска Ју го сла ви је је у то вре ме дис пер -
зив но из ме шта ла рат не ма те ри јал не ре -
зер ве, а је ди ни це ПВО и ави ја ци је про ме -
ни ле су сво ја ме ста раз ме шта ја. Има ју ћи у
ви ду да ће са зи мом облач ност из над СРЈ
би ти че ста, чи ме би ,,очи“ са те ли та би ле
за ма гље не, НА ТО је од ло жио по че так
агре си је за про ле ће 1999. го ди не. 

Ви ше ди мен зи о нал ни на па ди НА ТО-а на
Ср би ју (СРЈ) 1999. го ди не, ор га ни зо ва ни у
скло пу агре си је ко ја се ко си ла са По ве -
љом УН, 24. мар та от по че ла је ва зду хо -
плов на опе ра ци ја ши рих раз ме ра. За из -
вр ше ње пла на те опе ра ци је од ре ђе не су
сна ге од 464 ави о на, од ко јих је би ло 330
бор бе них и 134 по моћ не ави ја ци је (до кра -
ја агре си је уку пан број ан га жо ва них ави о -
на до сти гао је број ку од 1.250). Ра чу на ло
се да ће са 450 кр ста ре ћих ра ке та би ти
оства рен план, то јест да ће СРЈ ка пи ту -
ли ра ти, али то ни је би ло она ко ка ко је пла -
ни ра но (упо тре бље но је ви ше од хи ља ду).
Ва зду хо плов не фор ма ци је НА ТО-а деј -
ство ва ле су са ве ли ких ви си на, углав ном
из ван до ма ша ја на ших си сте ма про тив ва -
зду хо плов не од бра не. Упо тре бља ва ни су
ви со ко со фи сти ци ра ни про јек ти ли из у зет -
не пре ци зно сти, а ме ђу њи ма и кр ста ре ће
ра ке те лан си ра не са раз да љи не од хи ља -
ду и ви ше ки ло ме та ра. Пре ма пр вим по го -
ци ма, би ло је ја сно да је агре си ја бри жљи -
во и пре ци зно при пре мље на. На по чет ку
агре си је пре те жно су га ђа ни објек ти вој не
ин фра струк ту ре, пр вен стве но аеро дро ми.

На ни ша ну су при о ри тет но би ле сна ге РВ

и ПВО и При штин ског кор пу са.

Пр ве кр ста ре ће ра ке те по го ди ле су 24.

мар та у 19.41 ча со ва ра дар ске ста ни це за

ра но от кри ва ње ло ци ра не на Цр ном рту
(Бар), на Ко па о ни ку и код Ка ча ре ва (Пан -
че во). О том уда ру глав но ко ман ду ју ћи сна -
га ма НА ТО-а ге не рал Ве сли Кларк из ја вио
је: „Био је то син хро ни зо ва ни на пад. Хте ли
смо да осле пи мо ју го сло вен ску вој ску ели -
ми ни шу ћи ра да ре и да је оне спо со би мо
уни шта ва ју ћи јој про ти вра кет не си сте ме“.

У пр вом та ла су, од 19.41 до 24.00 ча са,
ан га жо ва но је око 150 бор бе них ави о на и
око 50 кр ста ре ћих ра ке та. У дру гом та ла су
(од 1.00 до 3.30 ча со ва 25. мар та) с две ве -
ли ке гру пе, по 20 ави о на са за пад ног прав -
ца, пре ко те ри то ри је БиХ, и са се вер них
пра ва ца, пре ко те ри то ри је Ма ђар ске, јед -
на гру па од око 10 ави о на. Укуп но је уче -
ство ва ло 50 ави о на.

ХРА БРИ ПИ ЛО ТИ
Ави о ни ма НА ТО-а хра бро су се су прот -

ста ви ли на ши пи ло ти ко ји су упра вља ли
ави о ни ма МиГ-29. Ме ђу тим, због ве ли ке
раз ли ке у опре ми ави о на, ни су има ли зна -
чај ни ји учи нак, осим што су по ка за ли ре -
ше ност др жа ве и ње не вој ске да бра ни и
од бра ни сло бо ду, те ри то ри јал ни ин те гри -
тет и су ве ре ни тет. До мет ра да ра и оруж ја
ави о на НА ТО-а би ли су два до три пу та ве -
ћи од оног ко ји су има ли на ши пи ло ти. 

„Кре нуо сам у су срет огром ној фор ма ци -
ји, ка ква још ни је ви ђе на у до са да шњим
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Знимљиво је да је НАТО
планирао да нападне СРЈ
у јесен 1992. године, али
су догађаји на ратиштима
у Хрватској и БиХ
померили агресију за
касније. Управо тада,
претпостављајући какав
ће модел агресије НАТО
да примени, група
инжењера у
Војнотехничком институту
у Београду отпочела је да
ради на проналажењу
технологије која ће на
дугом путу до циља
зауставити лансиране
крстареће пројектиле



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

Тих да на ави о ни ма НА ТО-а су прот ста -
ви ли су се још пи ло ти пот пу ков ник Љу би -
ша Ку ла чин, пот пу ков ник Дра ган Илић,
пот пу ков ник Иљо Ари за нов, пот пу ков ник
Ми лен ко Па вло вић, пот пу ков ник Сло бо -
дан Пе рић, ма јор Не бој ша Ни ко лић, ма јор
Жи во та Ђу рић и ка пе тан пр ве кла се Зо ран
Ра до са вље вић, ко ји је по го ђен у ва зду ху
та ко да ни је мо гао да се ка та пул ти ра.

Че твр тог да на на ве че сру шен је мит о
не ви дљи во сти и не до ку чи вој мо ћи аме -
рич ког бор бе ног ави о на стелт-тех но ло ги је
Ф-117 А, ко ји је био ви ђен као оруж је за ра -
то ва ње са вре ме ног до ба. Цр ни со ко се по -
го ђен про јек ти лом на ше ПВО, за гли био у
ора ни це срем ског се ла Бу ђа нов ци. Нај -
бри жљи ви је чу ва на др жав на тај на САД
па ла је у ру ке струч ња ка Вој ске Ју го сла -
ви је. На ша вој ска је пр ва и је ди на на све ту
ко ја је обо ри ла по нос аме рич ке тех но ло -
ги је. Исте ве че ри ка да се то до го ди ло, сни -
мак РТС-а об и шао је свет.

СРУ ШЕН АМЕ РИЧ КИ САН
По у зда но се зна да су по го ђе на још два

ави о на тог ти па, ко ји су ус пе ли при нуд но
да сле те у За греб, од но сно Ту злу. НА ТО је
по сле агре си је из флот не ли сте од стра нио
упра во три ави о на Ф-117 А. По сле агре си -
је пре о ста ли ави о ни тог ти па ста вље ни су
,,на клоц не“, да би три го ди не ка сни је био
об у ста вљен аме рич ки сан, то јест од у ста -
ло се од про из вод ње и упо тре бе ави о на Ф-
117 А у чи ји раз вој су уло же не сил не ми -
ли јар де до ла ра. По са ду 3. ра кет ног ди ви -
зи о на ко ја је обо ри ла Ф-117 А са чи ња ва ли
су пот пу ков ник Зол тан Да ни, пот пу ков ник
Ђор ђе Ани чић, ма јор Бо рис Сто и ме нов,
ка пе тан пр ве кла се Се над Му ми но вић,
пот по руч ник Дар ко Ни ко лић, ста ри ји вод -
ник Дра ган Ма тић, ста ри ји вод ник Де јан
Ти о са вље вић, ста ри ји вод ник Ђор ђе Ма -
ле тић и вод ник пр ве кла се Вла ди мир Љу -
бен ко вић. 

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

где су има ле пот пу ну кон тро лу под руч ја
(нај ве ро ват ни је на ту злан ски аеро дром).

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

По сле успе шне мо би ли за ци је Вој ска Ју -
го сла ви је је при ме ни ла од го ва ра ју ће так -
тич ке по ступ ке, пре све га ма ски ра ње, ма -
не вар и уре ди ла ла жне по ло жа је, чи ме су
гу би ци све де ни на ми ни мум. На су прот тој
ебјек тив ној исти ни, у бри сел ском се ди шту
На тоа сва ко днев но су из но ше ни по да ци о
огром ном бро ју уни ште них тен ко ва, оклоп -
них тран спор те ра, то по ва и дру гих бор бе -
них си сте ма. Сна жна про па ганд на кам па -
ња за пад ног вој ног са ве за ни је уро ди ла
пло дом. Ка ко ће се ка сни је ис по ста ви ти,
ин фор ма тив ни рат ко ји је во ди ла Али јан -
са на и шао је на огром не по те шко ће, па га
НА ТО, пр ви пут, ни је до био.

Рат 1999. го ди не ли чио је на бор бу Да -
ви да и Го ли ја та. За пад ни вој ни са вез на
рас по ла га њу је имао оруж је тре ће, че твр -
те, па и пе те тех но ло шке ге не ра ци је, док
је на ша вој ска би ла на о ру жа на бор бе ним
си сте ми ма дру ге ге не ра ци је. НА ТО је мо -
гао да ко ри сти нео гра ни че но об но вљи ве
ре сур се за ра то ва ње, а Вој ска Ју го сла ви је
мо гла је да ра чу на са мо на скром не и нео -
б но вљи ве из во ре. Ис по чет ка је НА ТО га -
ђао пре те жно вој не ци ље ве, а он да су они
ко ји су до но си ли од лу ке, бе сни због не до -
вољ ног учин ка, све ви ше ода би ра ли ци -
вил не ци ље ве. 

ЕЛЕК ТРОН СКИ МАМ ЦИ
Ка да је ко ман дант Тре ће ар ми је ВЈ ге -

не рал-пу ков ник Не бој ша Пав ко вић пред
крај ра та ра пор ти рао да при пад ни ци тог
стра те гиј ског са ста ва мо гу још ду го да из -
др же на па де на про сто ру Ко со ва и Ме то -
хи је, из Вр хов не ко ман де од го во ре но је да
Ср би ја ви ше не мо же да из др жи.

У не до стат ку са вре ме них сред ста ва за
про тив ва зду шну од бра ну на ша вој ска се
агре со ру су прот ста ви ла умом. На и ме, кон -
стру и са но је и про из ве де но не ко ли ко ти -
по ва елек трон ских ма ма ца ко ји су при вла -
чи ли про јек ти ле НА ТО-а. Ево и кон крет ног
при ме ра. Јед на бри га да ВЈ то ком пет на -
ест да на ра то ва ња по ста ви ла је 185 елек -
трон ских ма ма ца. По го ђе но је њих 175, а
је ди ни ца је оста ла не так ну та. Дру ге вр ста
ла жних ци ље ва на те ри то ри ји Ср би је по -
ста вље но је 2500 ко ма на. По го ђе но је не -
што ви ше од 2300 ко ма да. Не ки су ко ри -
шће ни и ви ше пу та, јер их ,,пре ци зни“ про -
јек ти ли На тоа ни су од мах уни шти ли. 

За ни мљи во је да је над на шом зе мљом
то ком агре си је стал но кру жи ло осам до
два на ест са те ли та, а са про сто ра су сед -
них зе ма ља си ту а ци ју на бо ји шту пра ти ло
је шест до осам ави о на AWAKS.

По сле агре си је и пе то ок то бар ских про -
ме на, та да шња власт је на ре ди ла да се
про јект на до ку мен та ци ја за про из вод њу
елек трон ских ма ма ца пре да пред став ни ку
САД.

То ком 78 да на ра та у ма ну фак тур ним
ра ди о ни ца ма про из ве ден је ве ли ки број
ма ке та ави о на, тен ко ва, то по ва, ра ке та...
На ла жним по ло жа ји ма ма ке те су из ла га -
не по гле ди ма из ва зду шног про сто ра НА -
ТО-у. Ка да би их уочи ли, не при ја тељ ски
ави о ни су не по гре ши во по га ђа ли ци ље ве,
али на њи ма ни су би ла пра ва већ ла жна
сред ства. Пи лот на ави о ни ма МиГ-21 пот -
пу ков ник Ђор ђе Ива нов ус пео је да са ти -
мом мај сто ра од че лич не кон струк ци је и
ме тал них пло ча што се ко ри сте у штам па -
ри ји на пра ви шест вер них ко пи ја ави о на
МиГ-29. Уме сто пра вих ави о на НА ТО је на
ба тај нич ком аеро дро му по го дио пет ма ке -
та су пер со нич ног ави о на. Је ди на пре о ста -
ла ла жна ко пи ја из ра та 1999. го ди не на -
ла зи се са чу ва на у Му зе ју ва зду хо плов -
ства у Сур чи ну. На аеро дро ми ма су ма ски -
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ТРА ГИЧ НИ ЕПИ ЛОГ
У агре си ји НА ТО-а на СРЈ уби је но је

ви ше од 3.500 љу ди, а око 10.000 је ра -
ње но. Жи вот је из гу би ло и 88 де це. Ви -
ше од 2.000 је оте тих и не ста лих у те -
ро ри стич ким на па ди ма и по гро ми ма
те ро ри стич ке ОВК по сле агре си је.
Пат ње и бол до жи ве ли си ми ли о ни
гра ђа на Ср би је, при чи ње на су огром -
на ма те ри јал на ра за ра ња и на не та је
не про це њи ва ште та при род ној око ли -
ни, иза зва на упо тре бом за бра ње них
оруж ја.

Са сво јих ог њи шта про те ра но је бли -
зу 300.000 љу ди, ра зо ре но 986 ци вил -
них обје ка та и упо тре бље но око 30.000
то на екс пло зи ва у убој ним сред ста ва,
укљу чу ју ћи и она с оси ро ма ше ним
ура ни ју мом, чи ме је Али јан са иза зва -
ла нај ве ћу еко ло шку ка та стро фу у Ев-
ро пи с трај ним по сле ди ца ма. Ма те ри -
јал на ште та про це ње на је на око сто
ми ли јар ди до ла ра.

Упо тре ба гра фит них бом би, ра ди
оне спо со бља ва ња елек тро е нер гет -
ског си сте ма и ра за ра ња пе тро хе миј -
ских ком плек са, а при то ме и за га ђи ва -
ње ва зду ха и во де и оне спо со бља ва -
ње зе мљи шта за про из вод њу здра ве
хра не, ука зу ју на то да је ци вил но ста -
нов ни штво за пра во би ло нај ве ћа ме та
то ком агре си је.

Наше снаге су током
агресије погодиле и
стратегијски бомбардер 
Б-2, негде изнад Фрушке
Горе. Тај авион је успео да
се домогне територије
Хрватске и падне у
Спачванској шуми. Из
хрватских извора сазнало
се да је њихова
ватрогасна јединица на
месту пада погођеног
авиона гасила пожар и да
су ватрогасци видели
необични авион црне боје
који заузима површину
безмало фудбалског
игралишта



ра не пра ве, а ави о ни ма НА ТО-а по ту ра не
ла жне ави он ске пи сте. И ла жни мо сто ви
су та ко ђе пра вље ни...

МО РАЛ НАЈ ЈА ЧЕ ОРУЖ ЈЕ
Агре си ја је пр ви пут ује ди ни ла срп ски

на род у бор би про тив не при ја те ља. Ни ка -

да до рат них да на 1999. го ди не ни је та ко
до бро функ ци о ни са ла др жа ва.

Хе рој ски под виг на Ко ша ра ма мо же се
раз у ме ти са мо ако се схва ти ка кав је бор -
бе ни мо рал вла дао ме ђу вој ни ци ма и ста -
ре ши на ма. Ге не рал-ма јор Мир ко Стар че -
вић, та да шњи по моћ ник ко ман дан та Тре -
ће ар ми је за мо рал и ин фор ми са ње, ка же:
„Све вре ме ра то ва ња лич ни при мер био је
не пре ва зи ђе но сред ство за гра ђе ње бор -
бе ног мо ра ла. Зна ју ћи шта нас че ка, во ди -
ли смо ра чу на да мо рал бу де у функ ци ји
ре а ли за ци је по ста вље них за да та ка. Пре -
ма ре чи ма ге не ра ла Стар че ви ћа, по сто ја -
ла је бо ја зан да ће па три о ти зам пре су ши -
ти, али је би вао све сна жни ји. Љу ди су
оста ја ли чвр сти, не са ло ми ви. Зна ли су
вој ни ци да и ако бу ду ра ње ни, не ће би ти
оста вље ни на ми лост и не ми лост не при ја -
те љу. Ни ка да им ни смо улеп ша ва ли си ту -
а ци ју. Увек су зна ли пра во ста ње ства ри.

Нај ва жни ји усло ви за ви сок мо рал у ра -
ту је су ме ђу соб но по ве ре ње, лич ни при -
мер и ко хе зи ја ко лек ти ва. У за по ве сти ма
на ших ко ман да на та увек су у цен тру па -
жње би ли жи во ти и здра вље вој ни ка. Го -
во ри ли смо им, ка же ге не рал Стар че вић,
да мо ра ју би ти до стој ни сво га на ро да.
Дру гар ство је би ла нај чвр шћа ве за у сва -
ком вој нич ком ко лек ти ву.

И ге не рал Ла за ре вић твр ди да је од бра -
на Ср би је свим сред стви ма би ла ду бо ко
увре же на у свест бра ни ла ца. „Сви смо би -
ли спрем ни да по ги не мо. Се ћам се до га -
ђа ја ка да нас је не при ја тељ у ре јо ну Ба ту -
ше за суо ар ти ље риј ским про јек ти ли ма. А
кре ну ли смо из Гра ча ни це, цен трал ног де -
ла Ко сме та. До шло је до ста би ли за ци је
од бра не, до оп штег по ја ча ног рас по ло же -
ња и ми смо та да, сви ко ји смо се на шли

на том де лу фрон та, пре ћут но до не ли од -
лу ку да ће мо бра ни ти Ср би ју по сва ку це -
ну. Од лу ка ниг де ни је би ла на пи са на. Ни -
смо од лу чи ва ли на осно ву то га од ко га се
бра ни мо, већ ко је све ти ње бра ни мо. Пре
све га хи ља де вој ни ка, у дру гом по ја су од -
бра не, ста нов ни штво, бра ни мо Ко смет и
Ср би ју.“

ИСТО РИЈ СКА ДИС ТАН ЦА
Са дис тан це од 22 го ди не мо же се ре ћи

да НА ТО ни је оства рио пла ни ра не ци ље -
ве. Ни је ус пео да ам пу ти ра Ко со во и Ме -
то хи ју од Ср би је. Пре ма ре зо лу ци ји 1244
Ко смет је остао у са ста ву Ср би је. За све
вре ме агре си је НА ТО-а ни је уни ште на ни -
ти за ро бље на ни јед на ко ман да, је ди ни ца
и рат на за ста ва Вој ске Ју го сла ви је. Ни је
осво јен ни је дан ква драт ни ки ло ме тар те -
ри то ри је Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је.
Вој ска Ју го сла ви је ни је ка пи ту ли ра ла. Вој -
но тех нич ки спо ра зум по стиг нут у Ку ма но -
ву по твр да је не по ра же но сти на ше вој ске. 

Ви со ко по зи ци о ни ра ни ди пло ма та у Ам -
ба са ди Ср би је у Пе кин гу ко ји је же лео да
оста не ано ни ман, ре као нам је да је Ин -
сти тут дру штве них на у ка у глав ном гра ду
Ки не утвр дио да су САД вр ху нац мо ћи до -
жи ве ле 1999. го ди не, упра во у вре ме агре -
си је на Ср би ју (СРЈ). Од та да до да нас вој -
на и еко ном ска моћ Сје ди ње них Др жа ва су
у бла гом опа да њу.

Да нас је Вој ска Ср би је зна чај но мо дер -
ни зо ва на и оја ча на, та ко да пред ста вља
фак тор ми ра у ре ги о ну и де лу је као сна га
за од вра ћа ње од агре си је. 

Све је ве ћи број др жа ва ко је по др жа ва ју
Ср би ју да очу ва це ло ви тост те ри то ри је.

Из вор: Пе чат 
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ДРУГИ ПИШУ

ПРИ ЗНА ЊЕ НА ШОЈ ПВО

Ко ман дант еска дри ле ло ва ца F-16
из Хо лан ди је Ј. Т. Бе кер из ја вио је: „Ју -
го сло вен ска про тив ва зду шна од бра на
је јед на од нај бо љих на све ту“.

У са оп ште њу се нат ском ко ми те ту за
вој на пи та ња сто ји: „Срп ска про тив ва -
зду шна од бра на је опа сна ва зду шна
од бра на. Вој ска Ју го сла ви је успе шно
је са чу ва ла нај ве ћи део свог нај бо љег
оруж ја из про тив ва зду шне од бра не.
Због та квог те шког не при ја те ља, ави о -
ни НА ТО-а мо ра ли су да ле те на мно го
ве ћим ви си на ма, што је знат но ума њи -
ло ефе кат на па да“.

После агресије и
петооктобарских промена
тадашња власт је
наредила да се пројектна
документација за
производњу електронских
мамаца преда
представнику САД



По во дом Да на вој них ве те ра на 4. де цем -
бра, а на осно ву зах те ва Ми ни стар ства од -
бра не, Удру же ње вој них пен зи о не ра Ср би је
је уче ство ва ло у ор га ни за ци ји ре а ли за ци ји
тра же них ак тив но сти. По ло жен је ве нац на
Спо ме ник на род ном хе ро ју Ми ла ну Те пи ћу,
а де ле га ци ја УВПС је при су ство ва ла све ча -
ној ака де ми ји у До му гар де „Топ чи дер“. 

Здрав стве но обез бе ђе ње
У из ве штај ном пе ри о ду до шло је до по -

гор ша ња здрав стве не за шти те на при мар -
ном, се кун дар ном и тер ци јер ном ни воу
здрав стве не за шти те. Објек тив не окол но -
сти су ве за не за пан де ми ју ко ро на ви ру са,
али је, на жа лост, би ло и мно го су бјек тив них
сла бо сти.

Од лу ком Упра ве за вој но здрав ство од 18.
мар та 2020. го ди не, из ме њен је на чин ра да
вој но здрав стве них уста но ва (ВМА, ЦВМУ,
ВБ Ниш, ВБ Н. Сад, са ни тет ских оде ље ња),
и ускла ђен са ак ту ел ном епи де ми о ло шком
си ту а ци јом. Том од лу ком у свим Вој но -
здрав стве ним уста но ва ма од ло же ни су при -
је ми па ци је на та чи је здрав стве но ста ње ни -
је зах те ва ло хит ну ин тер вен ци ју. Од ло же не
су до да љег и све опе ра ци је, пре гле ди, сто -
ма то ло шке ин тер вен ци је, ди јаг но стич ке
про це ду ре, осим у хит ним слу ча је ви ма. Ре -
гу ли са но је из да ва ње ре це па та за ле ко ве
вој ним оси гу ра ни ци ма ста ри јим од 65. го ди -
на за шест ме се ци.

Пре ма из ве шта ји ма основ них ор га ни за -
ци ја не где су ре цеп ти из да ва ни за шест ме -
се ци (За је чар, С. Ми тро ви ца, Зре ња нин, Ча -
чак), не где на три ме се ца (Н. Сад) и на два
ме се ца (Бе о град, Ниш, Вра ње, Кра гу је вац),
али су сва ког ме се ца оси гу ра ни ци или њи -
хо ви чла но ви по ро ди ца ишли да по диг ну
ле ко ве у вој ним или ци вил ним апо те ка ма.
Не ки су се у то ме бо ље и свр сис ход ни је по -
на ша ли, као на при мер Са ни тет ско оде ље -
ње у Вра њу, где је у вре ме ван ред ног ста ња
ор га ни зо ва но и ре а ли зо ва но 182 до ста ва
ле ко ва па ци јен ти ма и оба вље но 16  ин тер -
вен ци ја у  кућ ним усло ви ма.

Остври ва њем пра ва из здрав стве ног оси -
гу ра ња на ни воу при мар не здрав стве не за -
шти те (оп шта ме ди ци на, сто ма то ло ги ја, ги -
не ко ло ги ја, пе ди ја три ја, ме ди ци на ра да),
где по сто је вој не здрав стве не уста но ве, вој -
ни пен зи о не ри и чла но ви њи хо вих по ро ди -
ца су углав ном би ли не за до вољ ни (осим у
Ни шу и Кра гу јев цу), као и ве ћи на ко је је
здрав стве ну за шти ту ко ри сти ла у ци вил ним
здрав стве ним уста но ва ма (осим у Чач ку, Б.
Цр кви, Па ра ћи ну).

Је дан од про бле ма пред ста вља ла је не -
до ступ ност здрав стве них рад ни ка услед
њи хо вог ан га жо ва ња на дру гим за да ци ма
(Ша бац, По жа ре вац, За је чар).

Рад ВЗУ на ру ши ле су и из ве сне ор га ни -
за ци о не про ме не: пре ста нак ра да ла бо ра -
то ри ја у ам бу лан та ма Це рак, Бе жа ни ја,
ВМЦ Сла ви ја и упу ћи ва ње па ци је на та у ла -
бо ра то ри ју ВМЦ Но ви Бе о град. Сва ко днев -

но око 100-150 па ци је на та до ла зи ло је у ску -
че ни про стор (без мо гућ но сти по што ва ња
про ти ве пи де миј ских ме ра) да би ура ди ли,
ка да има ре а ге на са, ла бо ра то риј ске ана ли -
зе ко је су им по треб не.

Го то во је би ло не мо гу ће ре а ли зо ва ти
пре глед код иза бра ног ле ка ра, та ко да је го -
ди на ма гра ђен кон цепт иза бра ног ле ка ра
пре ко но ћи не стао.

Спе ци ја ли стич ка здрав стве на за шти та је
би ла те шко оства ри ва (на ВМА ни је би ло
при је ма, а део спе ци ја ли стич ких слу жби је
био дис ло ци ран у ВМЦ Но ви Бе о град), и
без мо гућ но сти да се обез бе ди ве ћи на ди -
јаг но стич ких про це ду ра за ко је је би ло ме -
ди цин ских ин ди ка ци ја.

Вој на бол ни ца Н. Сад прак тич но ни је ра -
ди ла, што због не до стат ка ка дра (ин тер ни -
ста, кар ди о лог, оф тал мо лог), што због не до -
стат ка ди јаг но стич ких апа ра та и за ста ре ло -
сти по сто је ћих.

Те ле фо ни ко ји су да ти за ин фор ма ци је и
за ка зи ва ње пре гле да би ли су прак тич но
бес ко ри сни јер се ве о ма те шко до би ја ла ве -
за, а ка да се ус по ста ви вој ни оси гу ра ни ци
ни су до би ја ли ин фор ма ци је ко је би им омо -
гу ћи ле да ре ше здрав стве ни про блем.

Не до ступ ност ВМА
Ко ри шће ње бол нич ке и тер ци јер не

здрав стве не за шти те је био по се бан про -
блем. Па ци јен ти ко ји су због озбиљ них
здрав стве них про бле ма (опе ра ци је, ди јаг -
но сти ка, ма лиг на обо ље ња) би ли за ка за ни
пре ван ред ног ста ња, вра ћа ни су са ВМА уз
кон ста та ци ју да ће о но вом тер ми ну би ти
оба ве ште ни, без пре гле да и струч не ана ли -
зе да ли то њи хо во здрав стве но ста ње до -
зво ља ва.

Вој на бол ни ца Ниш се и у ова квим окол -
но сти ма по ка за ла као до бар при мер, по ми -
шље њу вој них пен зи о не ра и чла но ва њи хо -
вих по ро ди ца.

Ка ко се си ту а ци ја ни на кон уки да ња ван -
ред ног ста ња ни је зна чај но по пра ви ла,
УВПС је ко ри сти ло све до ступ не на чи не ко -
му ни ка ци ја (те ле фон ски кон так ти, оба ве -
ште ња по сред ством веб-сај та УВПС, ака та)
ука зу ју ћи на не ке од про бле ма, пред ла жу ћи
не ка ре ше ња ВЗУ, Фон ду за СО ВО, ВМА.
По ред на ве де ног ИзОд ГлОд се ан га жо вао
и на ре ша ва њу по је ди нач них здрав стве них
про бле ма КВП.

Бла го вре ме но је Упра ва за вој но здрав -
ство за мо ље на да се за КВП, као и оста ле
ка те го ри је по себ но угро же них оси гу ра ни ка,
на вре ме и у до вољ ним ко ли чи на ма обез -
бе ди вак ци на про тив гри па. Све до ци смо да
су се вој ни пен зи о не ри и чла но ви њи хо вим
по ро ди ца мо гли вак ци ни са ти про тив се зон -
ског гри па у ја ну а ру ме се цу 2021. го ди не,
ка да је по че ла и вак ци на ци ја про тив ко ро на
ви ру са.

Ка ко би се по мо гло чла но ви ма УВПС у
пре ва зи ла же њу те шке си ту а ци је ко ро на ви -
ру сом од ок то бра ме се ца 2020. го ди не, на
осно ву од лу ке пред сед ни ка УВПС, ван ред -
но је до де љи ва на по моћ, уз до ста вља ње
ме ди цин ске до ку мен та ци је за обо ле ле и
пре ми ну ле од ко ро на ви ру са.

Еви дент но је да и по ред ува жа ва ња
објек тив них окол но сти, иза зва них пан де ми -
јом ко ро на ви ру сом, не мо же мо би ти за до -
вољ ни на чи ном оства ри ва ња здрав стве не
за шти те, па се оправ да но на ме ће пи та ње
да ли су на овај на чин на ру ше на не ка од ос-
нов них на че ла здрав стве не за шти те: (1)
при ступ но сти ко ја под ра зу ме ва обез бе ђе -
ње од го ва ра ју ће здрав стве не за шти те ко ја

је фи зич ки, ко му ни ка циј ски, ге о граф ски и
еко ном ски до ступ на; (2) пра вич но сти ко је
под ра зу ме ва за бра ну дис кри ми на ци је у
пру жа њу здрав стве не за шти те; (3) кон ти ну -
и ра но сти ко ја под ра зу ме ва обез бе ђе ње
функ ци о нал не по ве за но сти и ускла ђе но сти
здрав стве не за шти те од при мар ног, пре ко
се кун дар ног до тер ци јер ног ни воа и не пре -
кид ност у пру жа њу здрав стве не за шти те.

Стам бе но обез бе ђе ње
У пе ри о ду из ме ђу две Скуп шти не ста ње

у по гле ду стам бе ног обе зе бе ђе ња у це ли ни
ни је се по бољ ша ло. И да ље је ве о ма алар -
мант но и не из ве сно, има ју ћи у ви ду да је ви -
ше од 8.700 ко ри сни ка вој не пен зи је бес ко -
нач ног ре ше ња стам бе ног пи та ња, да се
про блем не ре ша ва ви ше од 25 го ди на и да
је ста ро сна доб на ших вој них пен зи о не ра у
про се ку из над 70 го ди на жи во та. Мно ги, на -
жа лост, ни су до че ка ли да се би и по ро ди ци
обез бе де кров над гла вом.

Тре нут но 19.000 по је ди на ца или по ро ди -
ца че ка на ко нач но ре ше ње стам бе ног пи -
та ња. Ви ше од 9.700 ак тив ног са ста ва не ма
ни ка квог ста на, док је у том ста ту су и 4.200
ко ри сни ка вој не пен зи је. Ако се овом бро ју
до да и око 4.500 ко ри сни ка вој не пен зи је са
де ли мич но ре ше ним стам бе ним пи та њем,
без ко нач ног стам бе ног ре ше ња је ви ше од
8.700 вој них пен зи о не ра.

Ре ша ва ње стам бе ног пи та ња по осно ву
бес по врат ног кре ди та у ви си ни од 20.000
евра у ди нар ској про тив вред но сти ре а ли зу -
је се по уста ље ној про це ду ри. До са да је
под не то 2.484 зах те ва, од че га је одо бре но
2.107, а ис пла ће но је 2.060. У про те клој го -
ди ни ре ше но је 124 пред ме та, а на ис пла ту
се у про се ку ча ка до јед не го ди не. 

Ми ни стар ство од бра не је 20. 12. 2019. го -
ди не до не ло но ви Пра вил ник о ре ша ва њу
стам бе них по тре ба у МО и ВС, па је стам бе -
ни ор ган Упра ве за тра ди ци ју, стан дард и
ве те ра не, због про ме не бо до ва ко ји су про -
пи са ни у чла ну 6-13, оба вио еви ден ци ју ли -
ца и об ра ду по да та ка за све стам бе не ин те -
ре сен те, ажу ри ра ју ћи ранг-ли сте об ја вље -
не у де цем бру ме се цу 2020.го ди не.

Из вр шни од бор УВПС је свим град ским и
оп штин ским ор га ни за ци ја ма до ста вио пра -
вил ник, та ко да су за ин те ре со ва ни упо зна -
ти са из ме на ма и но вим ре ше њи ма.

У ок то бру ме се цу 2020.го ди не из вр ше на
је по де ла 28 не у ре ђе них ста но ва од че га 17
у Бе о гра ду, по 2 у Ни шу, Ле сков цу и Вра њу,
док је по је дан стан по де љен у Бо си ле гра -
ду, Кња жев цу, Но вом Са ду, Сур ду ли ци и
Ужи цу.

Као за кљу чак за 2019. и 20120. го ди ну мо -
же се кон ста то ва ти да се по стам бе ном
обез бе ђе њу ни је ско ро ни шта про ме ни ло у
од но су на прет ход но ста ње, има ју ћи у ви ду
из ра ду но вог пра вил ни ка и об ра ду но вих
ре ше ња као и пан де ми је иза зва не ви ру сом
ко ро на..

Со ци јал на и ху ма ни тар на 
пи та ња
У про те клом пе ри о ду, Удру же ње је ма те -

ри јал но нај у гро же ни јим и те шко бо ле сним
чла но ви ма Удру же ња до де љи ва ло јед но -
крат ну со ци јал ну и ху ма ни тар ну по моћ. Овa
по моћ је од 1. апри ла 2019. до 31. 1. 2021.
го ди не, до де ље на је за 516 чла но ва у из но -
су од 13.994.000,00 ди на ра.

По осно ву бо ле сти бо ле сти ко вид-19 у ок -
то бру, но вем бру и де цем бру 2020. го ди не и
ја ну а ру 2021. го ди не по моћ је ван ред но до -
де ље на за 68 ко ри сни ка Удру же ња и ис пла -
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ће но 1.804.000 ди на ра. У том пе ри о ду по -
моћ је укуп но до де ље на за 163 ко ри сни ка
(у ок то бру - 39, у но вем бру - 30, де цем бру -
40 и ја ну а ру - 54) и ис пла ће но 4.416.000 ди -
на ра или ме сеч но у про се ку 1.104.000 ди -
на ра, што је знат но ви ше од рас по ло же них
сред ста ва за те на ме не. У про се ку ме сеч но
ре ша ва но ви ше од 40 зах те ва, што је ви ше
у од но су на пе ри од ка да је ових зах те ва у
јед ном ме се цу би ло из ме ђу 20 и 25. То је би -
ло мо гу ће ре ши ти у скла ду са Пра вил ни ком
и рас по ло же ним сред стви ма. 

Ин фор ми са ње и са рад ња 
са дру гим ор га ни за ци ја ма
У про те клом пе ри о ду ко ри сни ци ма вој не

пен зи је пред сед ник УВПС и чла но ви Из вр -
шног од бо ра пру жи ли су струч ну и сва ку
дру гу по моћ оп штин ским и град ским ор га -
ни за ци ја ма, а по себ но у не по сред ном ин -
фор ми са њу члан ства. Зна чај ну уло гу у ин -
фор ми са њу вој них пен зи о не ра од и гра ли су
гла си ло ,,Вој ни ве те ран“ и Сајт УВПС. Пу -
тем тих ме ди ја пред ста вље ни су нај зна чај -
ни ји прав ци ак тив но сти, кон крет ни про бле -
ми у ра ду ор га ни за ци је на свим ни во и ма. 

Тро шко ви штам па ња ли ста „Вој ни ве те -
ран“ из но се 2.327.756,70 ди на ра, а тро шко -
ви до ста ве из но се 100.831,08 па су укуп ни
тро шко ви 2.428.587,78 ди на ра. По од лу ци
ГлОд Оп-ГрОрг УВПС је до ста вље но ме сеч -
но број при ме ра ка ли ста у раз ме ри 10% на
број но ста ње и по том осно ву је од чла на -
ри не об у ста вље но на име прет пла те
1.468.380,98 ди на ра, што по кри ва 60,46%
тро шко ва, а ИзОд је из дво јио 960.206,80 ди -
на ра или 39,54%. Ме ђу тим, по фи нан сиј -
ским из ве шта ји ма 46 Оп/ГрОрг УВПС при -
ку пље на сред ства за прет пла ту ли ста из но -
се 530.624,00 ди на ра, што по кри ва 21,85%
укуп них тро шко ва. Од то га 16 Оп/ГрОрг или
34,78% не ма ју прет пла ту на лист. 

Оп штин ски и град ски од бо ри УВПС ус по -
ста ви ли су до бру са рад њу са ло кал ним ме -
ди ји ма, по себ но елек трон ским, јер су се
штам па ни углав ном уга си ли. Ти ме ди ји су
ре дов но из ве шта ва ли о ак тив но сти ма Удру -
же ња. Са рад ња са дру гим ор га ни за ци ја ма
и удру же њи ма оце њу је се као ко ри сна,
плод на и по жељ на. 

УВПС не гу је и раз ви ја ме ђу др жав ну са -
рад њу са удру же њи ма вој них пен зи о не ра
из Ре пу бли ке Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Бу гар -
ске, Ру му ни је, Тур ске, Грч ке и Ма ђар ске.
Осим на др жав ном ни воу, са не ким ор га ни -
за ци ја ма оства ре на је са рад ња на ло кал -
ном ни воу. Та ко ГрОд УВПС За је чар успе -

шно са ра ђу је са ор га ни за ци ја ма у Тур ну се -
ве ри ну и Кра јо ви (Ру му ни ја), Ви дин (Бу гар -
ска). Раз ме на по се та ГрОрг УВПС Но ви Сад
са слич ном ор га ни за ци јом у Те ми шва ру.
Раз ме ном ми шље ња кон ста то ва но је да све
ор га ни за ци је, у ве ћој или ма њој ме ри, ти -
ште исти про бле ми, а из не та ис ку ства о на -
чи ну оства ри ва ња пра ва сва ка ко ће по мо ћи
сва кој од тих ор га ни за ци је за де ло ва ње у
на ред ном пе ри о ду.

Фи нан си ра ње 
Удру же ње је сво је фи нан нсиј ске за кон ске

оба ве зе из вр ша ва ло у пот пу но сти. Сви ра -
чу ни за на бав ку ма те ри јал них сред ства и
услу ге су пла ћа ни у пла ни ра ним ро ко ви ма.
На све на кна де бла го вре ме но су По ре ској
упра ви об ра чу на ти и пла ће ни по ре зи и до -
при но си. У пред ви ђе ном ро ку је са чи њен
фи нан сиј ски из ве штај Удру же ња и по слат
Аген ци ји за при вред не ре ги стре. Из ве штај
је ве ри фи ко ван и ни је би ло при мед би.

По од лу ци ГлОд Скуп шти не УВПС чла на -
ри на из но си 0,2% (ре дов на чла на ри на
0,12% а 0,08% за сред ства со ци јал не и ху -
ма ни тар не по мо ћи) од не то пен зи је ко ри -
сни ка вој не пен зи је ко ји је члан УВПС. По
уго во ру са Ре пу блич ким фон дом за ПИО ко -
ји вр ши об ра чун, об у ста вља ње и упла ту
чла на ри не на те ку ћи ра чун ИзОд ГлОд пла -
ћа на је услу га 2,5% плус 20% ПДВ што чи ни
0,5%. Та ко је све до 31. 7. 2019. го ди не Ре -
пу блич ком фон ду за ПИО пла ћа но 3% од
обуствље не и упла ће не чла на ри не за услу -
гу. Од  1.  8. 2019.го ди не Ре пу блич ки Фонд
за ПИО не на пла ћу је ту услу гу.Пре ра спо де -
лу упла ће не чла на ри не ИзОд ГлОд Скуп -
шти не УВПС и Оп-ГрОд ор га ни за ци ја УВПС
вр ши ИзОд ГлОд.

Укуп ни пла ни ра ни при хо ди у 2019. го ди -
ни из но си ли су 31.220.000 ди на ра. Укуп ни
пла ни ра ни рас хо ди, из но си ли су 31.220,000
ди на ра. То ком 2019. го ди не при хо ди су из -
но си ли 29.333.673,51 ди на ра, што је 93,96
% од пла на. Рас хо ди 26.068.618,43 ди на ра
–83,50 % од пла ни ра них при хо да. На пла ће -
не чла на ри не за УВПС у це ли ни из но си
26.667.366,43ди на ра, од че га је: за ре дов ну
де лат ност  из дво је но 16.000.419,57 ди на ра
или 60% и за Фонд за со ци јал ну и ху ма ни -
тар ну по моћ .10.666,946,57 ди на ра или
40%.

Пре о ста ла чла на ри на Оп-ГрОд
6.526.132,82 упла ће но на ТР Оп-ГрОд орг.
УВПС у из но су од 4.785.729,76 ди на ра,
прет пла та за лист „Вој ни ве те ран“
1.468.380,98 ди на ра, прет пла та за мо бил ну
те ле фон ску мре жу 0.688,00 ди на ра, оста ло

(ку по ви на знач ки, ка лен да ра и сл.)
221.334,08 ди на ра.

Тро шко ви на кна да по уго во ри ма о по вре -
ме ним и при вре ме ним по сло ви ма Од–ГрО -
дУВПС и за куп про сто ри ја са до при но си ма
и по ре зом из но си ли су 6.884.340,98 ди на ра. 

На пла та и рас по де ла 
нов ча них сред ста ва 
Укуп но су у 2020. го ди ни пла ни ра ни при -

хо ди у ни воу од 31.220.000 ди на ра, а рас хо -
ди  31.220,000 ди на ра. Оства ре но је
27.985.883,62 ди на ра при хо да или 89,64%
од пла на, а рас хо ди су из но си ли
25.166.265,61ди на ра, што чи ни 80,61% од
пла ни ра них сред ста ва.

На пла ће на чла на ри не за УВПС у це ли ни
то ком 2020. го ди не из но си 26.492.164,87 ди -
на ра, од че га је за ре дов ну де лат ност из дво -
је но 15.895.298,92 ди на ра или 60%. За
Фонд за со ци јал ну и ху ма ни тар ну по моћ из -
дво је но је 10.596.865,95 ди на ра или 40%.
Пре о ста ла чла на ри на Оп-ГрОд
7.062.347,39 рас по ре ђе на је по сле де ћем:
упла та на ТР Оп-ГрОд орг. УВПС
5.247.284,49ди на ра, за лист „Вој ни ве те ран“
из дво је но је 1.290.314 ди на ра, прет пла та за
мо бил ну те ле фон ску мре жу из но си ла је
37.116,00 ди на ра. а за оста ле по тре бе (ку -
по ви на знач ки, пла ћа ња за ОпОрг и сл.)
487.632,90 ди на ра.

Тро шко ви на кна да по уго во ри ма о по вре -
ме ним и при вре ме ним по сло ви ма Гр/ОпО -
дУВПС и за куп про сто ри ја из но се
6.528.133,19ди на ра, ре а ли зо ва ни су по сле -
де ћем: на име ис пла те ли ци ма
4.914.255,87ди на ра, на име по ре за
547.402,06ди на ра, на име до при но са ПИО
за ли ца 585.515,83ди на ра и на име до при -
но са ПИО на ра чун УВПС 480.959,43ди на -
ра.

За кључ ци и прав ци да љег 
де ло ва ња
И по ред ве ћих и обим ни јих дру штве них

про бле ма, УВПС је ус пе ло да очу ва ак ци о -
но је дин ство чла но ва и ор га ни за ци ја, а по -
стиг ну ти ре зул та ти у ре ша ва њу ста ту сних,
со ци јал них и ма те ри јал них про бле ма ни су у
скла ду са уло же ним на по ри ма због то га што
др жав ни ор га ни ни су до вољ но тру да уло жи -
ли у ре ша ва ње про бле ма вој них пен зи о не -
ра.

Јед но ду шна оце на ор га ни за ци ја по ду би -
ни де ло ва ња УВПС је сте на су шна оба ве за
да се си стем ПИО вој них пен зи о не ра вра ти
у Фонд за СО ВО и ис пра ве не до ста ци и гре -
шке ко ји су се по ја ви ли пре ла ском вој них
оси гу ра ни ка у си стем Ре пу блич ког фон да за
ПИО оси гу ра ња. 

По треб но је про на ћи но ве фор ме ор га ни -
зо ва ња Удру же ња, у скла ду са но во на ста -
лим усло ви ма на осно ва ма и укла па њи ма у
оп ште при хва тљи ве од брам бе не ин те ре се
др жа ве, а ти ме оја ча ти соп стве ни ста тус.

Пра во вре ме но и пот пу но ин фор ми са ње
чла но ва пу тем сај та, гла си ла ,,Вој ни ве те -
ран“ и лич ним кон так том тре ба на ста ви ти у
пу ном ин тен зи те ту. Ме ђу тим, и по ред не за -
ин те ре со ва но сти сред ста ва јав ног ин фор -
ми са ња, тре ба из вр ши ти про дор и обез бе -
ди ти да јав ност бу де упо зна та са про бле ми -
ма вој них пен зи о не ра. По себ но тре ба ис та -
ћи по тре бу не по сред ног ин фор ми са ња од
стра не нај од го вор ни јих но си ла ца ру ко во де -
ћих функ ци ја у УВПС. У на ред ном пе ри о ду
тре ба ана ли зи ра ти штам па ње ли ста „Вој ни
ве те ран“ и обез бе ђе ње сред ства за ње го во
из ла же ње и до не ти од го ва ра ју ћу од лу ку. 
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Ша хи сти су уме сто не по сред них
тур ни ра у усло ви ма пан де ми је 
ор га ни зо ва ли до пи сно так ми че ње
пу тем ра чу на ра



Мало познати детаљи из одбране
Југославије 1941. године

ПРЕТЕЧЕ КАМИКАЗА

У
исто ри ји Рат ног ва зду хо плов ства Kраљевине Ју го -
сла ви је април ски рат остао је упам ћен и по од бра ни
не ба ко ју су хе рој ски из ве ли пи ло ти 36. ва зду хо плов -

не гру пе Пе тог ло вач ког пу ка ко ји је био ста ци о ни ран на
аеро дро му Ре жа но вач ка ко са код Kуманова. На ред ба о
бом бар до ва њу Бе о гра да 6. апри ла, за те кла је у па тро ли
из ви ђа ња два „хо кер фју риа“ над не бом из над
Kуманова. Из вид ни цу су пред во ди ли по руч ник Жи во мир
Сте па но вић и у дру гој ле те ли ци пот по руч ник Олег
Kургански. Они су уочи ли до ла зак 17 не мач ких ле те ли -
ца мар ке „Ме серш мит БФ – 109“ и јед ног ра за ра ча мар -
ке „МЕ – 110“. Ра дио-ве зом су об ја ви ли уз бу ну и опа -
сност од ва зду шног на па да. Kургански је у на па ду по го -
ђен, али је ус пео да се па до бра ном спу сти на аеро дром,
док је ње гов ко ле га Сте па но вић, иако по го ђен у реп ни
део, ави он ус пео да при зе мљи у бли зи ни аеро дро ма.

Са аеро дром код Kуманова у зо ру 6. апри ла 1941. го -
ди не у од бра ну не ба по ле те ло је 12 ави о на та да већ за -
ста ре лог дво крил ца „Хо кер фју ри“ да се су прот ста ве
моћ ној не мач кој ави ја ци ји. Kако би спре чи ли бом бар до -
ва ње ју жне гра ни це та да шње др жа ве, срп ски пи ло ти су
без на ред бе од лу чи ли да се са не при ја те љем об ра чу на -
ју на је ди ни мо гу ћи на чин. Био је то са мо у би лач ки ави ја -
ти чар ски по тез ко ји се на зи ва „та ран“ – ди рект ни су дар
са не при ја тељ ским ави о ном. Дру гог из бо ра за пи ло те
Kраљевине Ју го сла ви је у том тре нут ку ни је би ло.

Бор ба у ва зду ху тра ја ла је, пре ма на во ди ма хро ни ча -
ра, око по ла са та. Из во де ћи ди рект не су да ре са не мач -
ким ле те ли ца ма по ги ну ли су ко ман дир 111. ло вач ке
еска дри ле, ка пе тан пр ве кла се Во ји слав По по вић, ко -
ман дир 112. ло вач ке еска дри ле ка пе тан пр ве кла се
Kонстантин Јер ма ков, по руч ник Ми ло ра Та на сић, пот по -
руч ник Ми лу тин Пе ро вић, на ред ник Јеф та Ар сић, на ред -
ник Ра то мир Ми ло је вић и на ред ник Ве ро љуб Сто ја ди -
но вић.

У не рав но прав ној ва зду шној бор би хра бри срп ски пи -
ло ти су уни шти ли че ти ри „Ме серш ми та“ и ра за ра ча не -
мач ке ави ја ци је. Исто ри ја је за бе ле жи ла у фраг мен ти ма
ову епи зо ду као „Ре жа но вач ки ва зду шни бој“. По сле та -
ко ре ћи осам де це ни ја ово је јед но спо мен-обе леж је хра -
брим срп ским пи ло ти ма, а аеро дром на Ре жа но вач кој
ко си код Kуманова ви ше не по сто ји.

У пр вом об ра чу ну ави ја ци је Кра ље ви не Ју го сла ви је
са ју ри шним ле те ли ца ма на ци стич ке Не мач ке код Ку ма -
но ва по ги ну ли су пи ло ти: Кон стан тин Јер ма ков, ка пе тан
пр ве кла се, ко ман дир 112 еска дри ле, Во ји слав Во ја По -
по вић, ка пе тан дру ге кла се, ко ман дир 111. еска дри ле,
Ми ло рад Та на сић, по руч ник, Ми лу тин Пе ро вић, пот по -
руч ник, Јеф та Ар сић, на ред ни ци Ра до мир Ми ло је вић
Ра ле, Ве ро љуб Сто ја ди но вић и Ми ло рад Ра де вић. На
спо мен-обе леж ју у се лу До ње Ко ња ре ис пи са на су име -
на укуп но 15 по ги ну лих са аеро дро ма Аџи те пе. Они су
пр ве жр тве април ског ра та 1941. 

М. Ра кић
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Формирана дечија covid амбуланта у склопу
ВМЦ Нови Београд

ЛАКШЕ ДО ЛЕКАРА

У
окви ру објек та ВМЦ Но ви Бе о град (ул. Ар се ни ја Ча р но је ви ћа 48), по -
че ла је са ра дом Де чи ја CO VID ам бу лан та, на ме ње на за пре глед,
три ја жу и ле че ње пе ди ја триј ске по пу ла ци је оси гу ра ни ка Фон да за

СО ВО, су спект них на ин фек ци ју ви ру сом SARS-CoV-2.
У ам бу лан ти се вр ше пе ди ја триј ски пре гле ди, ла бо ра то риј ске ана ли зе

и те сти ра ње бр зим те стом на ви рус SARS-CoV-2, у скла ду са ме ди цин -
ским и епи де ми о ло шким ин ди ка ци ја ма, а по по тре би и те сти ра ње PCR
те стом пре ко Ин сти ту та за епи де ми о ло ги ју у Кли ни ци за ин фек тив не и
троп ске бо ле сти ВМА.

Рад но вре ме ам бу лан те је сва ког да на од 08.00 до 16.00 ча со ва.

У
ре ма ука за ној по тре би, а на
осно ву упут ства и ин струк ци је
над ле жних из Оп штин ског од бо -

ра УВП Но ви Бе о град у ве зи са ор -
га ни за ци јом и ре а ли за ци јом до пи -
сне го ди шње Скуп шти не Оп штин ске
ор га ни за ци је УВП Но ви Бе о град у
2021. го ди ни, пред сед ник МОд Ми -
лан Кал чић 10. апри ла одр жао је те -
ле фон ску сед ни цу са свим чла но ви -
ма тог од бо ра, од но сно са де ле га ти -
ма Скуп шти не. 

Де ле га ти су упо зна ти са тач ка ма
днев ног ре да до пи сне го ди шње
Скуп шти не. У нај кра ћим им је пре не -
то: са др жај са одр жа не до пи сне сед -
ни це Глав ног од бо ра УВПС, из ве -
штај о ра ду Оп штин ске ор га ни за ци -
је УВП Но ви Бе о град у 2019 и 2020.
го ди ни, из ве штај Над зор ног од бо ра
о фи нан сиј ском по сло ва њу Оп штин -
ске ор га ни за ци је, из ве штај о про ме -
на ма у ор га ни зо ва њу оп штин ске ор -

га ни за ци је, и нај ва жни ји за да ци у
2021. го ди ни.

На осно ву ин фор ма ци ја, пред ло га
и су ге сти ја де ле га та, мо же се ис та -
ћи да су сви, укљу чу ју ћи и јед ног
чла на Глав ног и дво ји це из Оп штин -
ског од бо ра, у на че лу са гла сни са
пред ло же ним днев ним ре дом и у це -
ло сти га при хва та ју.

У не за вид ној здрав стве ној си ту а -
ци ји у ко јој се на ла зи на ша зе мља,
сма тра се да би ак ту ел не про бле ме

из свих обла сти ко је
је, при ли ком не дав ног
са стан ка са ми ни -
стром од бра не Не бој -
шом Сте фа но ви ћем,
по тен ци рао пред сед -
ник УВПС Љу бо мир
Дра га њац, тре ба ло
мно го бр же, ефи ка -
сни је и по вољ ни је ре -
ша ва ти и о то ме бла -
го вре ме но упо зна ти
вој не пен зи о не ре. То

се по себ но од но си на стам бе но и
здрав стве но збри ња ва ње,

Јед но ду шна оце на је да уко ли ко
над ле жне ин сти ту ци је и по је дин ци у
ми ни стар стви ма и Вла ди Р. Ср би је,
ува жа ва ју, це не и по шту ју вој не пен -
зи о не ре, тре ба ло би да то по ка жу
кроз прак тич но де ло ва ње, од но сно
при ме ном кон крет них ре ше ња. 

М. К.

Трећа телефонска седница МОд 
„Бежанијска коса“

БРЖЕ РЕШАВАТИ 
НАГОМИЛАНЕ ПРОБЛЕМЕ
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Додела Споменице 
за учешће у одбрани 
од агресије НАТО-а,

НЕДОСТАЈУ 
ИНФОРМАЦИЈЕ

П
ри мет но је да је са до де лом вој них
Спо ме ни ца вој ним пен зи о не ри ма
и ци вил ним ли ци ма на слу жби у

Вој сци Ср би је и МО до шло до не ке вр -
сте пре ки да про це са уру че ња из на ма
не по зна тих раз ло га. Не ма ли број у
оно вре ме ак тив них ста ре ши на и ци -
вил них ли ца на слу жби у ВЈ и МО, до
да на шњег да на, ни је до би ло при зна -
ње. 

О то ме је вр ло ја сно ис так ну то у
члан ку пред сед ни ка Град ског од бо ра
УВП гра да За је ча ра, ко ји је и об ја вљен
у ли сти ,,Вој ни ве те ран”. С тим у ве зи
над ле жни до са да  ни су пру жи ли би ло
ка кво об ја шње ње.

Чи ње ни ца је да су се мно ге је ди ни -
це и дру ге вој не ин сти ту ци је рас фор -
ми ра не, па се ве ро ват но због то га мно -
ги вој ни пен зи о не ри и ЦЛ и не на ла зе
у еви ден ци ја ма.

Ка ко би се то пи та ње на од го ва ра ју -
ћи на чин ре ши ло, би ло би до бро да се
над ле жни ор га ни  огла се де таљ ном
ин фор ма ци јом, чи ме би се ре ши ло не -
за до вољ ство по је ди них вој них пен зи о -
не ра и ЦЛ. Струч ни ор га ни би тре ба ло
на упу тан на чин да бла го вре ме но вој -
но пен зи о нер ску и ЦЛ по пу ла ци ју оба -
ве шта ва ју о све му зна чај ном, ка ко би
зна ли шта тре ба да учи не ка ко би за -
слу же но при зна ње сти гло у пра ве ру -
ке. Те ин фор ма ци је би тре ба ло об ја ви -
ти пу тем сред ста ва јав ног ин фор ми са -
ња (ли сто ви ,,Вој ни ве те ран”, ,,Од бра -
на”, ТВ еми си ја ,,До зво ли те”, днев на
гла си ла).                       Ми лан Кал чић

Улога анимотерапије у здравом старењу

ЖИВОТ ЈЕ ЛЕПШИ 
УЗ КУЋНОГ ЉУБИМЦА

Честа интеракција са кућним љубимцем снижава крвни притисак и
холестерол, а самим тим смањује и ризик од кардиоваскуларних

болести, док шетање, играње и старање о љубимцу повећава 
физичку активност и доприноси бољој кондицији

ПО ЗИ ТИВ НИ ЕФЕК ТИ 
ДРУ ЖЕ ЊА 

СА ЖИ ВО ТИ ЊА МА

Чме рич ки Цен тар за кон тро лу и пре вен ци -
ју бо ле сти ис ти че да кућ ни љу бим ци, из -
ме ђу оста лог, ути чу и на: сни же ње крв ног
при ти ска, хо ле сте ро ла и три гли це ри да;
сма ње ње осе ћа ја уса мље но сти; одр жа ва -
ње и уна пре ђе ње фи зич ке кон ди ци је, као
и на бо га ти ји дру штве ни жи вот. Дру же ње
са жи во ти ња ма гра ди са мо по у зда ње, по -
ма же у лре ва зи ла же њу стра ха и ства ра
осе ћај од го вор но сти за соп стве не по ступ -
ке и за жи во ство ре ње о ко јем се ста ра мо.

С
ви смо не ка да чу ли ко мен тар да
су кућ ни љу бим ци „са мо“жи во -
ти ње или на и шли на не ра зу ме -

ва ње ко ли ко то га ва жног они чи не за
сво је вла сни ке.

Го то во без ика квог на по ра, кућ ни
љу бим ци успе ва ју да уне су мно го
ра до сти у по ро ди цу, а вла сни ци их
нај че шће до жи вља ва ју као рав но -
прав не чла но ве, не ка да и не све сни
да од нос и по ве за ност ко је са њи ма
гра де има ју и те ра пе ут ско деј ство на
њи хо во здра вље. То ком го ди на спро -
ве де не су број не сту ди је ко је го во ре
о по зи тив ним ути ца ји ма кућ них љу -
би ма ца на фи зич ко и мен тал но здра -
вље љу ди свих уз ра ста, али је тај
ути цај мо жда по себ но ва жан за ста ри је
осо бе.

Ста ре ње, иако не ми но ван део жи во та,
мно ги ма па да те шко - де ца се од се ле и за -
поч ну свој жи вот, не ке дра ге осо бе нас на -
жа лост на пу сте, а због про бле ма са по кре -
тљи во шћу и здра вљем уче ство ва ње у ак -
тив но сти ма ко је смо до та да во ле ли по ста -
је све те же. Овај вид со ци јал не изо ло ва -
но сти, на ро чи то код осо ба ко је жи ве

са ме, мо же во ди ти ка осе ћа њу уса мље -
но сти, па и де пре си је, што до дат но ло ше
ути че на оп ште здрав стве но ста ње и на ру -
ша ва га. Дру штво кућ ног љу бим ца се у та -
квим тре ну ци ма по ка за ло као не за мен -
љив из вор уте хе и ра до сти, али и број них
дру гих до бро би ти.

Че ста ин тер ак ци ја са кућ ним љу бим цем
сни жа ва крв ни при ти сак и хо ле сте рол, а
са мим тим сма њу је и ри зик од кар ди о ва -
ску лар них бо ле сти, док ше та ње, игра ње и
ста ра ње о љу бим цу по ве ћа ва фи зич ку ак -
тив ност и до при но си бо љој кон ди ци ји.

Ис тра жи ва ња су по ка за ла да бри га о
љу бим цу ути че на ства ра ње ру ти не, што
сти му ли ше и вла сни ке да је ду ре дов но,
оба вља ју кућ не по сло ве и дру ге за дат ке,
од но сно под сти че их да бо ље бри ну и о
се би. По ред по зи тив ног ути ца ја на кон ди -
ци ју и те ле сну те жи ну, шет ња са псом
исто вре ме но по ве ћа ва и мо гућ но сти за со -
ци јал не кон так те и дру же ње са ком ши ја ма
и дру гим вла сни ци ма па са, те по вољ но
ути че на дру штве ни жи вот.

Вре ме про ве де но са кућ ним љу бим цем
и ма же ње, по ред то га што де лу ју уми ру ју -
ће, до во де и до осло ба ђа ња ве ли ке кон -
цен тра ци је хор мо на по пут се ро то ни на,
про лак ти на и ок си то ци на ко ји по вољ но
ути чу на рас по ло же ње, а исто вре ме но
сма њу ју ко ли чи ну кор ти зо ла - хор мо на
стре са.

До ка за но је, та ко ђе, да жи во ти ње би ло
ко је вр сте по ма жу осо ба ма ко је па те од чи -
та вог ни за пси хич ких по ре ме ћа ја, укљу чу -
ју ћи де пре си ју па чак и де мен ци ју.

Још јед на бит на ствар на ко ју тре ба ука -

за ти, пре ма ре чи ма др Џе ја П. Гра на та, пси -
хо те ра пе у та из Њу Џер си ја, је сте да пси и
мач ке жи ве у са да шњо сти и не бри ну за су -
тра. Њих ин те ре су је је ди но са да и ов де, а
има ју тен ден ци ју да то пре но се и на љу де,
што мо же би ти од лич но, на ро чи то ако се уз-
ме у об зир да кон цепт су тра шњи це мо же
би ти уз не ми ру ју ћи за ста ри је.

Због све га на ве де ног, у све ту се све че -
шће жи во ти ње ко ри сте те ра пе ут ски, из ме -
ђу оста лог и у ра ду са ста ри јим осо ба ма.
Ани мо те ра пи ја под ра зу ме ва да се спе ци -
јал но ода бра не и об у че не жи во ти ње (пси,
мач ке, ко њи, аква ри јум ске ри би це, за мор -
ци...) до во де у до мо ве за ста ре, бол ни це,
ре ха би ли та ци о не цен тре. По твр ђе но је да
се у при су ству жи во ти ња па ци јен ти мно го
бр же и лак ше опо ра вља ју, да им је рас по -
ло же ње бо ље а мо ти ва ци ја из ра же ни ја. У
до мо ви ма за ста ре ани мо те ра пи ја омо гу -
ћа ва ко ри сни ци ма да про ве ду вре ме са
жи во ти њом и да осе те бли скост, а уз то им
да је раз лог да се ра ду ју по нов ном су сре -
ту.

Зна чај кућ них љу би ма ца је на ро чи то до -
шао до из ра жа ја у вре ме пан де ми је, ко ја
је по ре ме ти ла све сфе ре на шег жи во та и
до дат но по ве ћа ла осе ћај уса мље но сти. У

овом пе ри о ду, ка да смо се сви бо ри ли са
раз ли чи тим иза зо ви ма ко је је но во на ста -
ла си ту а ци ја до не ла, мно ги су осло нац
про на шли у сво јим љу бим ци ма.

У при лог ово ме иду и ре зул та ти ис тра -
жи ва ња спро ве де ног у апри лу и ју ну 2020.
го ди не у Ве ли кој Бри та ни ји, ко је је об у хва -
ти ло 5.926 осо ба, од 18 до из над 70 го ди -
на, од ко јих је 5.323 има ло бар јед ног љу -
бим ца.

Нај ве ћи број ис пи та ни ка - чак 91 од сто
вла сни ка па са, 89 од сто вла сни ка ма ча ка
и 95 од сто оних ко ји су у свом вла сни штву
има ли ко ње и дру ге се о ске жи во ти ње -ис -
та кло је да су им љу бим ци по мо гли да се
из бо ре са те шким тре ну ци ма у вре ме ка -
ран ти на. Љу бим ци су бит но ути ца ли на
очу ва ње мен тал ног здра вља сма њу ју ћи
стрес, анк си о зност и де пре си ју, а вре ме
ко је су про во ди ли у ку ћи дру же ћи се са
сво јим љу бим ци ма је уно си ло ра дост и по -
зи тив но ути ца ло на рас по ло же ње.

Ка да све ово узме мо у об зир, сло бод но
мо же мо за кљу чи ти да нам кућ ни љу бим -
ци обо га ћу ју жи вот и по спе шу ју здра вље
на нај ра зли чи ти је на чи не, а сво јом без у -
слов ном љу ба вљу до при но се да се не
осе ћа мо уса мље но и уче нас да жи ви мо у
са да шњо сти и ужи ва мо у сва ком тре нут ку.

Дра га на Лу кић Ла зо вић
Из вор: Глас оси гу ра ни ка



А
прил ски рат је име за ин ва зи ју Си ла
oсовине (код ног на зи ва ,,Ди рек ти ва
25“) на Кра ље ви ну Ју го сла ви ју ко ја је

по че ла 6. апри ла 1941. Ова опе ра ци ја
озна ча ва по че так Дру гог свет ског ра та на
те ри то ри ји Ју го сла ви је.

На пад је из вр шен коп не ним пу тем, из
ви ше пра ва ца. Не мач ке, ита ли јан ске и ма -
ђар ске тру пе про др ле су на те ри то ри ју Ју -
го сла ви је из прав ца Ита ли је, Аустри је (та -
да већ у са ста ву Не мач ке), Ма ђар ске, Ру -
му ни је, Бу гар ске и Ал ба ни је. Ше стог апри -
ла те шко је бом бар до ван Бе о град. У исто
вре ме от по чео је и не мач ки на пад на Грч -
ку под код ним на зи вом опе ра ци ја ,,Ма ри -
та“.

Рат је за вр шен 17. апри ла 1941. оку па -
ци јом и по де лом Ју го сла ви је из ме ђу Си ла
осо ви не. Кра љев ска по ро ди ца и чла но ви
вла де оти шли су у ег зил у Лон дон. Та мо су
би ли под над зо ром бри тан ске оба ве штај -
не слу жбе, ко ја их је и на кон Дру гог свет -
ског ра та др жа ла под при смо тром. На кон
ра та, но ве ко му ни стич ке вла сти су им за -
бра ни ле по вра так у Ју го сла ви ју.

По чет ком 1941. го ди не по ло жај не у трал -
не Ју го сла ви је у за ра ће ној Евро пи је по -
стао кри ти чан. Не мач ке тру пе су се, на кон
бр зе оку па ци је за пад не и сред ње Евро пе,
спре ма ле да из Ру му ни је пре ђу у Бу гар ску
и на пад ну Грч ку. Ка да је по чет ком мар та
Бу гар ска при сту пи ла си ла ма Осо ви не, Ју -
го сла ви ја се на шла у пот пу ном окру же њу.

Др жав ни удар
У та квој си ту а ци ји, Вла да Ју го сла ви је је

по сле ви ше ме сеч них пре го во ра и ко ле ба -
ња 25. мар та пот пи са ла у Бе чу про то кол о
при сту па њу Ју го сла ви је Трој ном пак ту.
Овим про то ко лом Не мач ка је по сти гла
обез бе ђе ње свог ју жног бо ка што је би ло
зна чај но због бу ду ћег пла ни ра ног ан га жо -
ва ња тру па у на па ду на Со вјет ски Са вез.
Два да на ка сни је, 27. мар та, 1941. гру па
офи ци ра је из ве ла др жав ни удар, зба ци ла
Вла ду и на ме сни штво, ухап си ла ми ни -
стре, а кра ља Пе тра II про гла си ла за пу -
но лет ног и пре да ла му власт. По ста вље на
је но ва вла да на че лу са ге не ра лом Ду ша -
ном Си мо ви ћем. На род је де мон стра ци ја -
ма по здра вио овај до га ђај. По др шку за
ова кав рас плет до га ђа ја је пру жи ла и вла -
да Ује ди ње ног Кра љев ства, је ди не зе мље
ко ја се та да ак тив но су прот ста вља ла Не -
мач кој.

Адолф Хи тлер је у сво јим пла но ви ма
имао сва ка ко на чин ка ко да на пад не Ју го -
сла ви ју. Ме ђу тим, он ни је же лео од мах да
при ме ни ми ли та ри стич ке ме то де, сма тра -
ју ћи да ће Ју го сло ве ни би ти по ње го вој во -
љи. Ме ђу тим, то се ни је до го ди ло, због ја -

ког бри тан ског ути ца ја, ко ји је же лео да
уву че Ју го сло ве не у не при ја тељ ство са
Хи тле ром. Са дру ге стра не, обе ћа њем по -
мо ћи и вој ни ка у слу ча ју ра та, Бри тан ци су
ку по ва ли вре ме, оп те ре ћу ју ћи Хи тле ра
про бле мом Ју го сла ви је и од вра ћа ју ћи га
од Ује ди ње ног Кра љев ства.

Осно ва на на кон Пр вог свет ског
ра та, Ју го сло вен ска кра љев ска вој ска је
још увек би ла углав ном опре мље на оруж -
јем и ма те ри ја лом из тог до ба, иако су из -
вр ше не не ке мо дер ни за ци је че хо сло вач -
ком опре мом и во зи ли ма. Од око 4.000 ар -
ти ље риј ских ору ђа, мно го је би ло за ста ре -
ло и за ви си ло од коњ ске ву че, али око
17.000 ар ти ље риј ских ору ђа је би ло ре ла -
тив но мо дер но, укљу чу ју ћи 812 че хо сло -
вач ких про тив тен ков ских то по ва од 37mm
и 47mm. Ту је би ло и око 2.300 ми но ба ца -
ча, укљу чу ју ћи 1.600 мо дер них ми но ба ца -
ча од 81mm, као и 24 од 220 и 305mm. Од
око 940 про тив а ви он ских то по ва, њих 360
су би ли че хо сло вач ки и ита ли јан ски мо де -
ли од 15 и 20mm. Сва ова ору ђа су би ла
уво же на, из раз ли чи тих из во ра, што је за
по сле ди цу има ло да раз ли чи ти ти по ви че -
сто ни су има ли про пи сно одр жа ва ње. Је -
ди не ме ха ни зо ва не је ди ни це су би ли шест
мо то ри зо ва них пе ша диј ских ба та љо на у
три ко њич ке ди ви зи је, шест мо то ри зо ва -
них ар ти ље риј ских пу ко ва, два тен ков ска
ба та љо на са 110 тен ко ва, од ко јих је је дан
имао тен ко ве Ре но FT-17 још из вре ме на
Пр вог свет ског ра та, а дру ги 54 мо дер на
фран цу ска тен ка Ре но R-35, уз не за ви сну
тен ков ску че ту са 8 че хо сло вач ких тан ке та
Шко да Т-32. Око хи ља ду ка ми о на за вој не
по тре бе је уве зе но из САД не ко ли ко ме се -
ци пре ин ва зи је.

Мо би ли за ци ја вој ске
Пот пу но мо би ли са на, Ју го сло вен ска

кра љев ска вој ска је мо гла да раз ме сти 28
пе ша диј ских ди ви зи ја, 3 ко њич ке ди ви зи је
и 35 не за ви сних пу ко ва. Од не за ви сних пу -
ко ва, њих 16 је би ло на гра нич ним утвр ђе -
њи ма, а 19 је би ло ор га ни зо ва но у од ре де,
сна ге оја ча не бри га де. Сва ки од ред је
имао је дан до три пе ша диј ска пу ка и је дан
до три ар ти ље риј ске ба те ри је, а три од ре -
да су ор га ни зо ва на као брд ске је ди ни це.
Ме ђу тим, не мач ки на пад је за те као ју го -
сло вен ску вој ску још увек у про це су мо би -
ли за ци је, и са мо око 11 ди ви зи ја је би ло
на њи хо вим пла ни ра ним по ло жа ји ма на
по чет ку на па да. Про це нат по пу ње но сти
тих је ди ни ца је био из ме ђу 70 и 90%, по -
што мо би ли за ци ја још увек ни је би ла за -
вр ше на. Број ност Ју го сло вен ске кра љев -
ске вој ске је био око 1.200.000 вој ни ка у
тре нут ку не мач ког на па да.

Ју го сло вен ско кра љев ско рат но ва зду -
хо плов ство је има ло 450 бор бе них ави о на
до ма ћег (нај по зна ти ји ИК-3), не мач ког,
ита ли јан ског, фран цу ског и бри тан ског по -
ре кла, од ко јих су по ло ви на би ли мо дер ни
ти по ви. Ва зду хо плов ство је би ло ор га ни -
зо ва но у 22 бом бар дер ске и 15 ло вач ких
еска дри ла. Глав ни ти по ви ави о на у упо -
тре би су би ли 73 лов ца Ме серш мит Bf 109
109 E, 38 Хо кер ха ри кен I (док се још про -
из во ди ло под ли цен цом у Ју го сла ви ји), 30
Хо кер фју ри II, 8 Ика рус ИК-2 и 6 ло ва ца
Ро го жар ски ИК-3 (и још у про це су про из -
вод ње), 63 бом бар де ра Дор ни је Do 17 K
(укљу чу ју ћи 40 из ра ђе них у Ју го сла ви ји
под ли цен цом), 60 Бри стол Бле ним I (око
40 из ра ђе них под ли цен цом) и 40 Са во ја
Мар ке ти SM-79 K. Је ди ни це мор на рич ког
ва зду хо плов ства су се са сто ја ле од 8
еска дри ла опре мље них, по ред оста лих,
са 12 Дор ни је Do 22 K и 15 до ма ћих Ро го -
жар ски SIM-XIV-H па трол них ави о на.

Ави о не ју го сло вен ског пре во зни ка
Аеро пут, у ко је су спа да ли 6 Ло кид Елек -
тра, 3 Спар тан кру зе ра и је дан де Хе ви -
ланд дра гон су ре кви ри ра ни да пру же пре -
во зне услу ге за ва зду хо плов ство.

Ју го сло вен ска кра љев ска рат на мор на -
ри ца је би ла са ста вље на од: јед не за ста -
ре ле бив ше не мач ке ла ке кр ста ри це (по -
год ном је ди но за обу ку), јед ног ве ли ког ра -
за ра ча Ду бров ник бри тан ског по ре кла, 3
мо дер на ра за ра ча кла се Бе о град фран цу -
ског по ре кла (два из ра ђе на у Ју го сла ви ји
и још јед ним у из град њи), јед ним но са чем
хи дро а ви о на, 4 мо дер не под мор ни це (2
фран цу ске и 2 бри тан ске) и 10 мо дер них
мо тор них тор пед них ча ма ца и од ста ри јих
пло ви ла, ту је би ло 6 бив ших аустро у гар -
ских сред њих тор пед них ча ма ца, 6 ми но -
по ла га ча, 4 ве ли ка окло пље на реч на мо -
ни то ра и број на по моћ на пло ви ла.

Ју го сла ви ја и Грч ка 
оста ле уса мље не
На вест да је у Ју го сла ви ји из вр шен др -

жав ни удар, Хи тлер је на ре дио да се сме -
ста са зо ве рат ни са вет на ко јем је до го во -
ре но да се, по ред пла ни ра ног на па да на
Грч ку, си мул та но из ве де и на пад на Ју го -
сла ви ју. На тај на чин спре чи ло би се евен -
ту ал но по вла че ње Ју го сло вен ске вој ске
пре ма Грч кој и ства ра ње дру гог Со лун ског
фрон та, као што се до го ди ло у Пр вом
свет ском ра ту.

Хи тле ров план на па да на Ју го сла ви ју
имао је ши фро ва но име „Опе ра ци ја 25“,
или „Упут ство број 25“ или јед но став но
„Ди рек ти ва број 25“. Она је са чи ње на за -
јед но са пла ном за Опе ра ци ју ,,Ма ри та“
ко ји је пред ви ђао не мач ко-ита ли јан ску ин -
ва зи ју на Грч ку. Тај Хи тле ров план кр шио
је од ред бе ко је су од ре ђе не Про то ко лом о
при сту па њу Ју го сла ви је Трој ном пак ту и
Га рант ним но та ма.

Кра ље ви на Ју го сла ви ја и Грч ка су до че -
ка ле рат уса мље не. До ду ше, на се ве ру
Грч ке је по сто јао екс пе ди ци о ни кор пус од
око 50.000 љу ди, ма хом Бри та на ца. Ко -
ман дант тог кор пу са је био ге не рал Хен ри
М. Вил сон. Он је при ме њи вао про сте рат -
не вар ке, са мо да би на род сте као ути сак
ка ко се ра ди о ис ку ству бри тан ских сна га.

Ју го сло вен ска рат на ко ман да из ра ди ла
је план од бра не од Не ма ца под ши фро ва -
ним име ном „Р-41“. Це ло куп на вој ска би ла
је рас по ре ђе на дуж гра ни ца пре ма Ру му -
ни ји, Бу гар ској, Ал ба ни ји, Не мач кој и Ма -
ђар ској. Чи тав ју го сло вен ски фронт је тре -
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Потпуно мобилисана, Југословенска краљевска војска је могла да
размести 28 пешадијских дивизија, 3 коњичке дивизије и 35 неза-

висних пукова. Од независних пукова, њих 16 је било на граничним
утврђењима, а 19 је било организовано у одреде, снаге ојачане

бригаде. Бројност Југословенске краљевске војске је био око
1.200.000 војника у тренутку немачког напада.



ба ло да бра не 7 гру па ар ми ја и то: 1. Ар -
ми ја под ко ман дом ге не ра ла Ми ло ра да
Пе тро ви ћа је тре ба ло да бра ни Ма ке до ни -
ју и ју жну Ср би ју, њој је у ис по мо ћи тре ба -
ло да бу де 3. ар ми ја ге не ра ла Ми ла на Не -
ди ћа, за тва ра ју ћи прав це око ма ке дон ске
гра ни це и оне мо гу ћа ва ју ћи Нем це да про -
дру у Ср би ју.

На се ве ру пре ма Ма ђар ској ста ци о ни -
ра на је 7. ар ми ја ге не ра ла Ду ша на Три фу -
но ви ћа а пре ма Хр ват ској и Сло ве ни ји су
би ле рас по ре ђе не 6. Не за ви сна ар ми ја ге -
не ра ла Ди ми три ја Жив ко ви ћа и 2. ар ми ја
ге не ра ла Ми лу ти на Не ди ћа (бра та Ми ла -
на Не ди ћа).

Про стор око Ко со ва и Ме то хи је и Ра шке
обла сти је бра ни ла 4. ар ми ја ге не ра ла Пе -
тра Не дељ ко ви ћа. Она је та ко ђе има ла за -
да так да у слу ча ју про па сти ар ми ја, од
сво јих вој ни ка офор ми чет нич ку (ге рил ску)
гру пу ко ја је тре ба ло да от поч не ге рил ски
на чин ра то ва ња, са за дат ком пре се ца ња
не при ја тељ ских ко му ни ка ци ја и уни шта ва -
ња стра те шки ва жних обје ка та као што су
мо сто ви, хи дро цен тра ле, елек тра на, по -
ште и те ле граф ске ли ни је и др. Њој је као
осло нац би ла под ре ђе на и 5. не за ви сна
ар ми ја ге не ра ла Вла ди ми ра Чу кав ца. За
вр хов ног за по вед ни ка ју го сло вен ских сна -
га од ре ђен је ар миј ски ге не рал Ду шан Си -
мо вић (ко ји је вр шио и уло гу пред сед ни ка
ју го сло вен ске вла де). Из пен зи је је вра ћен
вој во да Пе тар Бо јо вић и по ста вљен за по -
моћ ни ка (ујед но за ступ ни ка) вр хов ног ко -
ман дан та мла дог кра ља Пе тра II.

Не мач ки план на па да
Но ви пред сед ник вла де Ду шан Си мо вић

по ку шао је хит ним ди пло мат ским пу тем да
уми ри раз ја ре ног Хи тле ра, уве ра ва ју ћи га
да ће Ју го сла ви ја оста ти не у трал на. Он је
за пра во по ку шао да до би је на вре ме ну не
би ли при пре мио ка кву-та кву од бра ну, али
за то ма ло вре ме на ни шта се озбиљ ни је
ни је мо гло учи ни ти по пи та њу вој не ан га -
жо ва но сти у од бра ни зе мље. Бер лин ни је
че као и пр ви је по кре нуо рат ну ма ши не ри -
ју. Баш на дан вен ча ња Си мо ви ће ве ћер -
ке, Нем ци су без об ја ве ра та на па ли Кра -
ље ви ну Ју го сла ви ју.

Не мач ка је при на па ду пот пу но из не на -
ди ла ју го сло вен ску вој ску за крат ко вре ме,
та ко да је ова мо гла да мо би ли ше са мо 2/3
свог бор бе ног ка па ци те та, од то га 28 пе -
ша диј ских и 3 ко њич ке ди ви зи је. Рат но ва -

зду хо плов ство Кра ље ви не Ју го сла ви је је
рас по ла га ло са са мо 300 ави о на.

Не мач ки план ин ва зи је је био сле де ћи:
2. ар ми ја ге не рал-пу ков ни ка Мак си ми ли -
ја на фон Вај кса је има ла за да так да на сту -
пи пре ма За гре бу, а ода тле кроз бо сан ске
пла ни не пре ма Са ра је ву. Исто вре ме но је
има ла јед на удар на оклоп на гру па из Ма -
ђар ске да се про би је ка Бе о гра ду. Глав ни
удар је имао да се из ве де из Бу гар ске где
се на ла зи ла 12. ар ми ја под ко ман дом
фелд мар ша ла Вил хел ма Ли ста ко ји је
имао за да так да на кон про би ја ња Ма ке -
дон ског фрон та на пре ду је пре ма Ни шу и
на пад не Бе о град из прав ца ју га, а исто -
вре ме но кре не у се вер ну Грч ку и у ју жну
Ср би ју, рас по ре ђен у два кри ла ле во и де -
сно.

По што пре бро ја ва ње 2. ар ми је још ни је
би ло за вр ше но, 12. ар ми ја је без по др шке
2. ар ми је пр ва на па ла Ју го сла ви ју 6. апри -
ла 1941. 2. ар ми ја је тек 8. апри ла по че ла
на пре до ва ње.[тражи се извор]

У но ћи из ме ђу 5. и 6. апри ла, Нем ци се
за у зе ли Сип на Ду на ву. Бе о град је бом бар -
до ван у ра ну зо ру 6. апри ла 1941. Хи тлер је
ба цио на Бе о град ра за ра ју ће бом бе од
1.000 kg, а са ма опе ра ци ја бом бар до ва ња
Бе о гра да има ла је сим бо ли чан на зив Ка -
зне на од ма зда. Већ у пр вом на ле ту по го ђен
је пр ви ци вил ни обје кат у гра ду - хо тел Ава -
ла где је по ги нуо и ми ни стар ју го сло вен ске
вла де Фра њо Ку ло вец. У то ку бом бар до ва -
ња 6. и 7. апри ла по ги ну ло је 10.000 Бе о гра -
ђа на. Ба че не су ве ли ке ко ли чи не бом би на
стам бе не че твр ти, а по ру ше на је и На род на
би бли о те ка Ср би је у ко јој је из го рео нај ве ћи
део ма те ри ја ла од не про це њи ве вред но сти
(кул тур ни ге но цид). 

Нрав но прав на бор ба 
из над глав ног гра да
На па дом на Бе о град лич но је за по ве дао

не мач ки ге не рал-лајт нант Алек сан дар
фон Лер чи ја је 3. ва зду хо плов на фло та
из вр ши ла бом бар до ва ње гра да. Не мач ка
ави ја ци ја је на па ла ве ће гра до ве по пут
Ни ша, Ле сков ца, Кра гу јев ца, Но вог Са да,
Са ра је ва, Мо стар, Ба ње Лу ке и та ко у пот -
пу но сти из не на ди ла по спа не гра ђа не ко ји
су тра жи ли скло ни шта по по дру ми ма или
где год се мо гло по бе ћи од не мач ких бом -
би. Нем ци су на ро чи то пре ци зно по га ђа ли
ци ље ве јер су им то фолк сдој че ри омо гу -
ћа ва ли. Пре са мог ра та, из ју го сло вен ског

ва зду хо плов ства је по бе гао ка пе тан Вла ди -
мир Крен (ко ји ће ка сни је по ста ти при пад -
ник рат ног ва зду хо плов ства НДХ) са пла но -
ви ма рас по ре да вој ног ва зду хо плов ства у
чи та вој зе мљи. До при нос од бра ни Бе о гра -
да да ла је Пр ва ва зду хо плов на ло вач ка
бри га да ЈКРВ чи ји су се при пад ни ци из над
Бе о гра да су ко би ли са ави о ни ма Јун керс Ju
87 („шту ка ма“), ко је су пра ти ли Ме серш ми -
ти. Но, пр ви рат ни дан је био за пам ћен и по
то ме што је ју го сло вен ска про тив ва зду шна
од бра на обо ри ла не мач ки из ви ђач ки ави он
бли зу се ла До њег Ду шни ка у ју жној Ср би ји,
а пи ло те ко ји су се спа си ли иска ка њем,
жан дар ми се спро ве ли у Ниш. Ју го сло вен -
ска вла да из да је про кла ма ци ју о по чет ку ра -
та са Не мач ком и од лу ку о оп штој мо би ли -
за ци ји, али она је сти гла су ви ше ка сно. Са
вој но стра те шког по ло жа ја, Зе мун је пред -
ста вљао зна ча јан фак тор по што се ту на ла -
зи ла Ко ман да рат ног ва зду хо плов ства, Ко -
ман да рат не мор на ри це и аеро дром ис под
Бе жа ниј ске ко се.

Ју го сло вен ско кра љев ско рат но ва зду -
хо плов ство се пр во су прот ста ви ло број ча -
но над моћ ни јем не при ја те љу. Ју го сло вен -
ски пи ло ти ко ји су бра ни ли не бо из над Бе -
о гра да по ка за ли су из у зет ну хра брост и
по жр тво ва ње што је иза зва ло ди вље ње и
код са мог не при ја те ља. Бом бар дер ски пу -
ко ви су у ви ше на вра та успе шно бом бар -
до ва ли не мач ке оклоп не ко ло не ко је су
на пре до ва ле из прав ца Бу гар ске као и на
не ко ли ко не при ја тељ ских аеро дро ма на
те ри то ри ји Бу гар ске, Ма ђар ске па чак и
Аустри је. Упр кос из да ји де ла хр ват ских и
сло ве нач ких пи ло та ко је ни је за о би шло ни
ЈКРВ, ле тач ко осо бље са ста вље но од
офи ци ра и под о фи ци ра свих на ци о нал но -
сти из вр ша ва ло је бес пре кор но сво ју ду -
жност ги ну ћи у не рав но прав ној бор би са
над моћ ни јим не при ја те љем. Ма ло је по -
зна та чи ње ни ца да су са мо у би лач ки на па -
ди на про тив нич ке ави о не, ко ји су ина че у
то ку Дру гог свет ског ра та пр во бит но би ли
при пи са ни ру ским пи ло ти ма, пр ви пут из -
ве ли ју го сло вен ски пи ло ти то ком Април -
ског ра та. Не се би чан до при нос од бра ни
не ба над Кра ље ви ном Ју го сла ви јом да ла
је и про тив а ви он ска од бра на.

Иако хе рој ски, от пор ЈКРВ је бр зо утих -
нуо. За хва љу ју ћи из дај ству и пе тој ко ло ни
ко ја је са зе мље на во ди ла не мач ке ави о -
не, по моћ на ле ти шта на ше ави ја ци је су
по сте пе но уни шта ва на.

Оно ма ло ави о на што је пре о ста ло уни -
шти ле су њи хо ве по са де да не би па ли не -
при ја те љу у ру ке. Не ки од ва зду хо пло ва ца
по ку ша ли су да пре ле те у СССР и Грч ку не
би ли на ста ви ли бор бу, али је нај ве ћи део
из ги нуо у ави он ским не сре ћа ма због из у зет -
но ло ших вре мен ских усло ва. Они ко ји су
ус пе ли, на ста ви ли су са бор бом у скло пу са -
ве знич ких ва зду хо плов них сна га.

Кључ ни про дор из вр ши ла је не мач ка 12.
ар ми ја из Бу гар ске. Она је већ би ла прет -
ход но кон цен три са на ра ди на па да на Грч -
ку. На пад на гра нич ном фрон ту код Кри ве
Па лан ке до пла ни не Бе ла си це, из вр шен је
на тру пе Тре ће ар миј ске обла сти (Мо рав -
ска, Шу ма диј ска и Бре гал нич ка ди ви зи ја и
Стру мич ки од ред). У на па ду не мач ке 12.
ар ми је уче ство ва ли су 40. мо то ри зо ва ни
кор пус, 9. оклоп на и 73 пе ша диј ска и мо -
то ри зо ва на СС. бри га да Адолф Хи тлер и
де ло ви 18. кор пу са, 2. оклоп на ди ви зи ја,
уз ја ку по др шку ави ја ци је. 

Из вор. Wi ki pe dia
(На ста вља се)
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У не ко ли ко на вра та на ши пи ло ти су се ва зду хо пло ви ма за ку ца ва ли 
у не мач ке ави о не, да кле пре ка ми ка за



К
а да je реч о ле че њу
па ци је на та обо ле -
лих од ди ја бе те са,

за блу да је да ће са мо
ле ко ви кон тро ли са ти
бо лест, већ је нео п ход -
на и про ме на до та да -
шњих на ви ка у ис хра ни
и ди сци пли на у њи хо -
вом при др жа ва њу. Од
из у зет не ва жно сти је,
та ко ђе, да се обро ци
не пре ска чу ни ти да се
пра ви дуг пе ри од из ме -
ђу обро ка. По ред ре -
дов не ис хра не и са мо -
кон тро ле, пре по ру ка је
да се уве де ин ди ви ду -
ал но од ре ђе на фи зич -
ка ак тив ност. Не пра -
вил но ре гу ли сан ди ја -
бе тес мо же да до ве де
до број них ком пли ка -
ци ја: ате ро скле ро зе крв них су до ва,
хи пер тен зи је, оште ће ња пе ри фер не
цир ку ла ци је, ви да и бу бре га, бо ле сти
ср ца, ко жних обо ље ња...

O нај че шћим гре шка ма у ис хра ни
ових па ци је на та го во ри др Ана По кра -
јац, ен до кри но лог из Лон до на, члан
УО Бри тан ског удру же ња ен до кри но -
ло га. Уче ство ва ла је у пра вље њу
стра те ги је Вла де Ве ли ке Бри та ни је за
сма ње ње го ја зно сти ме ђу де цом.

Пре ма ње ним ре чи ма, сва ки чо век
ко ји има ди ја бе тес, би ло да је то тип 1
(ко ји на ста је због де струк ци је бе та-ће -
ли ја у пан кре а су и нео п ход но је да се
ле чи ин су ли ном од са мог по чет ка) или
тип 2 (ко ји се че шће на сле ђу је као
скло ност ин су лин ској ре зи стен ци ји ко -
ја до ве де до ди ја бе те са са по ве ћа њем
те ле сне ма се и мо же се из гу би ти у ра -
ним ста ди ју ми ма па жљи вим ме ра ма у
на чи ну жи во та у ве зи са ис хра ном),
днев но до не се три де се так од лу ка ко је
ути чу на ње го ву вред ност ше ће ра у
кр ви.

-Ве ћи на ових од лу ка је у ве зи са ис -
хра ном, то јест хра ном и пи ћем ко је
обо ле ли уно си. У слу ча ју да осо ба не -
ма дру гих здрав стве них про бле ма, ни -
је го ја зна, не ба ви се фи зич ки зах тев -
ним спор том и не узи ма ви ше од јед не
је ди ни це ал ко хо ла днев но, за ва ре ње
10 гра ма угље них хи дра та тре ба обез -
бе ди ти јед ну је ди ни цу ин су ли на. Осим
то га, сва ки чо век про из во ди ре ла тив -

но стал ну ко ли чи ну ин су ли на ко ја по -
др жа ва дру ге жи вот не функ ци је осим
ис хра не - ка же др По кра јац.

Јед на од гре ша ка је, ка ко на гла ша -
ва, пот пу но из бе га ва ње уно са угље -
них хи дра та у ис хра ни.

-Ле ка ри и струч ња ци ко ји се ба ве
ис хра ном да нас има ју мно го бо љи
увид о ути ца ју угље них хи дра та на ме -
та бо ли зам не го пре ре ци мо 30 го ди на.
Угље ни хи дра ти и тзв. ке то ди је те ко је
до во де до при мар ног ко ри шће ња ма -
сти као „по гон ског го ри ва“ за жи вот,
при че му на ста ју ке то ни, ве о ма су по -
пу лар на те ма на дру штве ним мре жа -
ма и у ме ди ји ма. Тра ди ци о нал ни са -
ве ти у ис хра ни, ко ји су се ба зи ра ли на
пре по ру ци да днев ни унос хра не бу де
ба зи ран на 50 од сто угље них хи дра та,
пре ва зи ђе ни су. Угље ни хи дра ти до -
ла зе из, осим очи глед но слат ких на -
мир ни ца као што су ше ћер, мед, су во
во ће, ко ла чи, слат ки ши, и из хле ба,
пе ци ва, те сте ни не, кром пи ра и во ћа.
Угље ни хи дра ти су нео п ход ни за жи -

вот. Го то во да је не мо гу ће пот пу но их
ис кљу чи ти из ис хра не, а ни је ни пре -
по руч љи во - на во ди на ша са го вор ни -
ца.

Са ве ту је да тре ба је сти во ће, али је
бо ље би ра ти све же, а не со ко ве и по -
пу лар не сму ти је, јер по је ди ни ци за -
пре ми не со ко ви и сму ти ји од во ћа са -
др же мно го ви ше угље них хи дра та не -
го са мо во ће.

-На овај на чин об ра ђе но во ће се бр -
же ва ри и по сле кон зу ми ра ња бр же
до во ди до осе ћа ја гла ди не го све же
во ће исте ко ли чи не. Део осе ћа ја си то -
сти по ти че и од за пре ми не ко ју уне та
хра на и пи ће за у зи ма ју. Ако ис це ди те
или са ме ље те јед ну воћ ку, ви де ће те
ко ли ко је то ма ња ко ли чи на ма те ри је
не го нео бра ђе на воћ ка. Ми слим да је
ово нај ве ћа за блу да у ис хра ни обо ле -
лих од ди ја бе те са. Мно го је бо ље пи -
ти во ду, а во ће је сти у из вор ном об ли -
ку - ис ти че др Ана По кра јац.

Ба на на је, до да је, иза зов но во ће у
ме та бо лич ком сми слу. Она има хран -
љи ву вред ност слич ну ис тој ко ли чи ни
за сла ђе ног кром пи ра. Мно го је ма ње
ин су ли на по треб но за ва ре ње по мо -
ран џе, ја бу ке или ки ви ја не го ба на не,
на по ми ње на ша са го вор ни ца. У том
сми слу је и су во во ће, об ја шња ва, из -
вор кон цен тро ва ног воћ ног ше ће ра.

На ша са го вор ни ца на по ми ње да са -
вре ме на на у ка о ис хра ни пре по зна је
ште тан ефе кат фо ку си ра ња на иде а -
лан са став обро ка и фо ку си ра се на
оно што је за осо бу оствар љи во.

-По сто ји кон цепт  тзв. ми ни мал не, а
сми сле не про ме не и сма тра се да је
то не ка про ме на од 7 до 10 од сто од
по ла зне тач ке. Љу ди су че сто жр тве
не ре ал них оче ки ва ња. Са вре ме на ди -
је те ти ка, мно го бли жа пси хо ло ги ји не -
го би о ло ги ји. Сви су већ пре ви ше пу та
чу ли, а да им то ни шта ни је по мо гло,
да тре ба је сти ви ше на мир ни ца биљ -
ног по ре кла, а ма ње жи во тињ ског,
мно го љу ди узи ма раз не не по треб не
су пле мен те из про стог раз ло га што је
кул ту ро ло шко оче ки ва ње да лек до ђе
по јав ном об ли ку та бле те. То је пре те -
ран и не у спе шно упро шћа ва ње про -
бле ма у и хра ни и пре те ра но пре ба ци -
ва ње од го вор но сти на по је дин ца - об -
ја шња ва она.

На ви ке у ис хра ни, до да је ле кар ка,
за ви се од до ступ но сти по у зда них ин -
фор ма ци ја мо гућ но сти из бо ра.

- За ко ли чи ну ка ло ри ја ко ју до би је те
из бр зе улич не хра не по треб но је уло -
жи ти се дам пу та ви ше нов ца и ви ше
вре ме на да би сте је до би ли из све жих
и здра вих нaмирница. Мно го љу ди ни -
је у при ли ци да увек би ра ју шта је
здра ви је. За то је ва жно да по сто ји
стра те ги ја на ни воу дру штва ко ће да
по мог не по је дин цу да до не се од лу ке
ко је су ко ри сне за ње го во здра вље -
ка же др Ана По кра јац.

Мир ја на Сре те но вић
Из вор: Здра вље у та њи ру
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САВЕТИ ЛЕКАРА

Уређује: мр
сц. др Часлав

Антић

Мно го је ма ње 
ин су ли на по треб но 
за ва ре ње по мо ран џе,
ја бу ке или ки ви ја 
не го ба на не

Проблеми код особа 
оболелих од дијабетеса

УГЉЕНЕ 
ХИДРАТЕ 
НЕ ТРЕБА 
ИЗБЕГАВАСТИ
Лекари саветују да је много боље пити 
воду, а воће јести у изворном облику

Це ла му дрост у тре ти ра њу ди ја бе те са је сте 
урав но те же на ис хра на и фи зич ка ак тив ност
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САВЕТИ ЛЕКАРА

Убод крпеља

ИНТЕРВЕНЦИЈА, 
АНАЛИЗА, ПРЕПОРУКЕ 

О
д стра њу ју се са мо це ли и нео ште ће ни кр пе љи из ко -
же. Од стра њи ва ње за о ста лих де ло ва прет ход но от -
ки ну тих или не струч но ва ђе них кр пе ља не сма тра се

хит ном ме ди цин ском ин тер вен ци јом и за те здрав стве не
услу ге по треб но је обра ти ти се над ле жним уста но ва ма
при мар не или се кун дар не здрав стве не за шти те.

Ана ли за кр пе ља под ра зу ме ва утвр ђи ва ње:
- вр сте кр пе ља јер ни су сви кр пе љи пре но си о ци Лајм -

ске бо ле сти
- раз вој ног ста ди ју ма кр пе ља јер раз ли чи ти раз вој ни

ста ди ју ми мо гу пре не ти ин фек ци ју у раз ли чи тим вре мен -
ским пе ри о ди ма

- вре ме на ко је је кр пељ про вео у ко жи
- да ли је кр пељ из ва ђен у пот пу но сти и на пра ви лан

на чин јер не струч но од стра њи ва ње кр пе ља је дан је од
нај зна чај ни јих фак то ра ри зи ка за пре но ше ње ин фек ци је

- при су ства бак те ри је Б. бург дор фе ри у кр пе љу
На ову ана ли зу је, по ред кр пе ља од стра ње них у ВМА,

мо гу ће до не ти и кр пе ље ко ји су од стра ње ни са мо стал но
или у дру гим здрав стве ним уста но ва ма. До не ти кр пе љи
мо ра ју да бу ду це ли и да од од стра њи ва ња из ко же па до
до но ше ња на ана ли зу кр пе љи бу ду чу ва ни у по су ди ци са
фи зи о ло шким рас тво ром или обич ном во дом и то не ду -
же од 24 до 48 са ти.

Из ла бо ра то риј ске ана ли зе кр пе ља у ВМА про ис ти че
епи де ми о ло шки за кљу чак о то ме ка ко по сту па ти на кон
убо да кр пе ља. 

За кр пе ље ко ји су ис ки да ни при ва ђе њу, са су ше ни, тре -
ти ра ни хе миј ским сред стви ма и слич но, не ра де се на ве -
де не ана ли зе због мо гу ћих ла жно не га тив них ре зул та та.
У та квим слу ча је ви ма мо гу ће је ра ди ти де тек ци ју Б.бург -
дор фе ри у кр пе љу ПЦР ме то дом на Ин сти ту ту за ми кро -
би о ло ги ју ВМА. 

Ин сти тут за епи де ми о ло ги ју ВМА

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

Цени те више онај горе
колико пљујеш оног доле.

Батина из Раја што има
два краја,
оправдање некима је без
значаја.

Ни у возу више нема класа.
По јединственој се тарифи
каса.

Јавно је тврдио да не би био
заменик, чак ни себи.

Увек у начелу исти осташе
на челу,
како у граду тако и на селу,
у пићу и јелу.

Упознао жену пријатеља
и одмах га прошла свака
жеља

Цртајући разне мапе,
мењао је оловке, гаће и капе.

Павле С. Бандовић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХIХ. Број 207. АПРИЛ, 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:
Зоран 
Јовановић 
Мачак

Дизајн: 
Милен Чуљић
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