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П
е ри од за на ма би ло је вре ме ка да су
се ши ром Ср би је одр жа ва ле сед ни -
це Скуп шти на Удру же ња вој них пен -

зи о не ра Ср би је у ме сним и оп штин ским
(град ским) ор га ни за ци ја ма. Ску по ви су
пред ста вља ли сво је вр сну сли ку и при ли -
ку ста ња у обла сти ста ту сног по ло жа ја
вој них пен зи о не ра, ме сеч них при на дле -
жно сти, здрав стве ном и стам бе ном обез -
бе ђе њу, ин фор ми са њу, не го ва њу вој нич -
ких тра ди ци ја, кул тур но-за бав ним ак тив -
но сти ма и још по не че му, што је за ви си -
ло од до са да шње прак се и оства ре них
до стиг ну ћа. Реч је о углав ном о про ду -
бље ним ана ли за ма, пред став ни ка ве о ма
обра зо ва не по пу ла ци је са ве ли ким жи -
вот ним ис ку ством.

В
ој не пен зи је су но ми нал но до сти гле
ви со ке ко те, али ка да се из но си по -
је ди них ка те го ри ја пен зи о не ра ста ве

уз бок пла та од го ва ра ју ћег чи на и дру гих
еле ме на та, до би ју се при лич но де при ми -
ра ју ћи по да ци. На и ме, ка да су по сле ви -
ше де це ниј ског ве о ма те шког ра да офи -
ци ри и под о фи ци ри од ла зи ли у пен зи ју,
из нос ме сеч них при на дле жно сти био је
на ни воу од 85 од сто пла те. Тре нут но су
вој не пен зи је опа ле на из но се од 55 до
60 од сто пла та пар ња ка ко ји ра де у МО и
Вој сци Ср би је. Раз ли ка из но си 25 до 30
од сто, што је озби љан пад ко ји се зна чај -
но од ра жа ва на стан дард вој них пен зи о -
не ра. У огром ном бро ју по ро ди ца, на ро -
чи то у они ма где су пру ге вој них ли ца ни -
су за ра ди ле пен зи ју, јер су мо ра ле да по -
ди жу де цу у вре ме ну ка да су њи хо ви му -
же ви ра ди ли ду же од рад ног вре ме на,
че сто су би ва ли на те ре ну, на ро чи то на
ло го ро ва њи ма и ви ше днев ним ве жба ма,
осе ћа се не ма шти на. Чак и ка да су су -
пру ге ра ди ле, због пре ко ман ди су пру -
жни ка би ле су при ну ђе не да пре ки ну
рад ни стаж. Рет ко ко ја од њих је ус пе ла
да до ба ци стаж за пен зи ју. Сто га су мно -
ги под о фи ци ри и офи ци ри, по сле пре -
стан ка слу жбе, би ли при ну ђе ни да ра де
као обез бе ђе ње, не где на гра ди ли шти ма
или у пред у зе ћи ма. То им је причиљава-
ло на пор, има ју ћи у ви ду на ру ше но здра -
вље ко је им је на мет нуо рад у тру пи.

В
ој ни по зив је у све ту екс клу зив но др -
жав но за ни ма ње. Це не ћи до при нос
про фе си о нал них при пад ни ка вој ске,

пла те де лат ни ка у уни фор ми, а по том и
пен зи је, зна чај но су ви ше у од но су на
про сек при ма ња др жав них чи нов ни ка. За
вој ни по зив обич но ни је баш по нај бо љи
од зив. С дру ге стра не мно ги не мо гу да
се, на при мер, шко лу ју за пи ло та јер са -
мо је дан од сто љу ди у по пу ла ци ји има
фи зич ке пре ди спо зи ци је за та кву вр сту
по сла. 

На ску по ви ма, због огра ни че ња ко је је

про у зро ко вао ви рус ко ро на, по сле две
го ди не, по но во су ор га ни зо ва не сед ни це
го ди шњих скуп шти на, на ко ји ма су вој ни
пен зи о не ри зах те ва ли да се ин тен зи ви -
ра ју, па и за о штре ако тре ба, на по ри за
вра ћа ње за ки ну тог де ла пен зи ја од 2014.
до 2018. го ди не. Ло гич но је би ло да др -
жа ва ко ја је сма њи ла пен зи је за рад урав -
но те же ња фи нан си ја бу де ини ци ја тор
вра ћа ња за ки ну тог де ла јер се пен зи је
сма тра ју при ват ном имо ви ном. То се, ме -
ђу тим, ни је до го ди ло, та ко да је део пен -
зи о не ра по кре нуо суд ске по ступ ке. С об -
зи ром да су не ке пред став ке сти гле и до
Европ ског су да за људ ска пра ва, оче ку је
се из ја шња ва ње те пра во суд не ин стан -
це.

Ј
ед но ду шан став вој них пен зи о не ра
Ср би је је да вој не пен зи је по но во тре -
ба вра ти ти у Фонд за СО ВО. Ти ме би

се от кло нио нај ве ћи број про бле ма ко ји
пра те при пад ни ке ,,ше шир ди ви зи је“.

Не дав но је са оп ште но да је ме ђу го ди -
шња ин фла ци ја 9,1 од сто и да је нај ма -
ња у Евро пи. С дру ге стра не Еуро стат
на во ди да је раст це на хра не у Ср би ји
2021. го ди не из но сио 14,5 од сто и да је
био три пу та ве ћи од про сеч ног ра ста це -
на хра не у ЕУ. Ових да на све до ци смо
ра ста не баш ма лог бро ја пре храм бе них
и дру гих про из во да.

Ка да је реч о тзв. ци вил ним пен зи ја ма
у Ср би ји, пр ви пут од 2012. го ди не про -
сеч на пен зи ја у од но су на про сеч ну пла -
ту, у ја ну а ру 2022. го ди не, из но си 44 од -
сто, са тен ден ци јом да тај од нос до кра ја
го ди не још ви ше пад не. 

С
а мо у 2022. го ди ни ускла ђи ва њем по
из ме ње ној швај цар ској фор му ли
пен зи о не ри су оште ће ни за ускла ђи -

ва ње због ин фла ци је и ра ста за ра да у
дру гој по ло ви ни 2021. го ди не за нај ма ње
6,3 од сто… Очи глед но је да ни је пра вед -
на фор му ла ра ста пен зи ја за 50 од сто у
од но су на раст пла та и исто то ли ко про -
це на та у од но су на го ди шњу ин фла ци ју.
По све му су де ћи тре ба ло би ви ше ве за -
ти раст пен зи ја за раст пла та.

Шта ће би ти у на ред ном пе ри о ду, то
јест ко ли ко ће ин фла ци јом би ти обез вре -
ђе не пен зи је те шко је пред ви де ти. Уко -
ли ко то бу де у ве ћем про цен ту ве ро ват -
но ће би ти по треб но да се пен зи је че шће
ускла ђу ју са ци ља ним па ра ме три ма.

С
та ти сти ка не у мо љи во бе ле жи да је у
2021. го ди ни 30.000 пен зи о не ра пре -
ми ну ло ви ше не го у 2020. го ди ни. То

је очи глед но да нак ко ро ни и бо ле сти ко је
је ини ци рао тај пла не тар ни ви рус.

Рас пра ва у ор га ни за ци ји вој них пен зи -
о не ра по ка за ла је да је стам бе но збри -
ња ва ње ак тив них и пен зи о ни са них при -
пад ни ка вој ске у те шкој си ту а ци ји. По -

след њим по де ла ма зна чај ни је су фа во -
ри зо ва на ак тив на вој на ли ца у од но су на
пен зи о ни са на. Та ко са да стам бе не не да -
ће ре ша ва ју ак тив ни при пад ни ци са мно -
го ма ње ста жа од пен зи о ни са них ко ле га.
А то ни је пра вед но. 

Д
о де ла ста но ва по прин ци пу ,,бр зих
пр сти ју“ по ка за ла се као де ва ста ци -
ја го ди на ма гра ђе ног си сте ма стам -

бе ног ран ги ра ња. ,,Бр зи пр сти“ се ме ђу
вој ним пен зи о не ри ма сма тра ју не ком вр -
стом лу три је и не ке вр сте дис кри ми на ци -
је ста ри јих осо ба ко је ни су та ко вич не у
ба ра та њу ра чу на ри ма као што су то мла -
ђе осо бе. Уз то, елек тро ни ка тр пи и те о -
рет ски мо гу ће гре шке ко је мо гу би ти и
про дукт мал вер за ци ја. 

П
ре ма на ја ва ма из Вла де Ре пу бли ке
Ср би је уско ро ће у Бе о гра ду от по че -
ти из град ња 3.000 ста но ва за по тре -

бе сна га без бед но сти (Вој ска Ср би је,
МУП и БИА). Пра вед но би би ло да си -
стем од бра не Од Вла де РС до би је од го -
ва ра ју ћи број ста но ва, ко ји би се по де ли -
ли пре ма ва же ћем пра вил ни ку. У том
слу ча ју и вој ни пен зи о не ри без ста на
има ли би че му да се на да ју.

О
ве го ди не у УВПС су ор га ни зо ва ни и
из бо ри на свим ни во и ма. То ком
апри ла сед ни це скуп шти на одр жа не

су на ни воу ме сних и оп штин ских (град -
ских) ор га ни за ци ја. Ти ску по ви се на ста -
вља ју и до сре ди не ма ја, ка да ће се зна -
ти ка ква је ка дров ска сли ка УВПС. На -
чел но се до шло до за кључ ка да због ро -
ви те си ту а ци је ко ју је про у зро ко вао ви -
рус ко ро на тре ба до са да шњим ор га ни ма,
у пер со нал ном сми слу, пру жи ти мо гућ -
ност да не ке од ак тив но сти до ве ду до
кра ја. Део са ста ва ме сних и оп штин ских
ру ко вод ста ва остао је исти, али има и
про ме на. Та ко су у ви ше од јед не че твр -
ти не оп штин ских (град ских) од бо ра на
функ ци ју пред сед ни ка до шли но ви љу ди
ко ји ће по ми шље њу чла но ва по спе ши ти
и уна пре ди ти рад та мо шњих удру же ња. 

У
пр вој по ло ви ни ју на кон сти ту и са ће се
ор га ни на ни воу Ср би је. Би ће иза бра -
ни чла но ви Скуп шти не, Глав ног од -

бо ра, Из вр шног од бо ра и Над зор ног од -
бо ра УВПС. Та ко ђе ће би ти иза бран и
пред сед ник Удру же ња вој них пен зи о не -
ра Ср би је. Ка ко се оче ку је на Скуп шти ни
УВПС би ће тра си ра ни прав ци де ло ва ња
ор га ни за ци је вој них пен зи о не ра у на ред -
ном че тво ро го ди шњем пе ри о ду. 

Ш
та све у ор га ни за ци ји бу де ура ђе -
но де ли ће се на оно што је оства -
ре но пре или по сле из бо ра. Од

све га је нај ва жни је да се про бле ми ре ша -
ва ју у ко рист вој них пен зи о не ра. Да прав -
да бу де за до во ље на.

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

НА ГРАНИЦИ ДВА ПЕРИОДА
Аналитички приступ досадашњим активностима разгранатих организација широм Србије прави је 

индикатор успешности УВПС у заштити права војних пензионера и стицању могућности да се 
поједини бенефити, укинути мимо прописа, поново врате на снагу. Понекад је то Сизифов посао, 

али упорност прекаљених старешина, аргументи које држе у рукама и досадашњи резултати 
административне природе, гарант су да ће у наредном периоду вероватно успети.



П
от пред сед ник Вла де и ми ни стар
од бра не др Не бој ша Сте фа но вић
ре као је на Све ча ној ака де ми ји по -

во дом Да на Вој ске Ср би је у До му Гар де
на Топ чи де ру да је у на шем на ро ду од -
вај ка да ва жи ло да би ти вој ник пред ста -
вља по себ но зна ме ње и нај ве ћи по нос.
Он је ис та као да је Вој ска би ла и оста ла
ин сти ту ци ја ко ја жи ви и ди ше са сво јим
на ро дом, ко ја чу ва тра ди ци ју и ве ков ну
по ве за ност, али и ко ја да је све од се бе
да про ми шља бу дућ ност.

Све ча но сти ко јом је обе ле жен 23.
април, Дан Вој ске Ср би је, при су ство ва -
ли су иза сла ник пред сед ни ка Ре пу бли ке
и вр хов ног ко ман дан та Вој ске Ср би је
Су за на Па у но вић, пред сед ник На род не
скуп шти не Иви ца Да чић, на чел ник Ге не -
рал шта ба ге не рал Ми лан Мој си ло вић,
ми ни стри у Вла ди Ср би је, пред став ни -
ци Гра да Бе о гра да, вер ских за јед ни ца,
при пад ни ци Ми ни стар ства од бра не и
Вој ске Ср би је, вој ни ве те ра ни, као и
број не зва ни це из кул тур ног и јав ног жи -
во та. Све ча но сти је при су ство вао и
пред сед ник УВПС Љубомир Драгањац.

Ми ни стар Сте фа но вић ре као је у свом
обра ћа њу да је Ср би ја зе мља хра брих,
по но сних и не по ко ле бљи вих љу ди ко ји
ни ка да не од у ста ју, ко ји уме ју да се ве -
се ле и да ту гу ју, на ро да ко ји је умео кроз
ве ко ве да не гу је је дин ство и сло гу, ко ји
чу ва сво је ог њи ште и по ро ди цу.

– Ср би ја је зе мља ве ли ких ју на ка, зе -
мља по бед ни ка, оних ко ји ни ка да ни су
спу сти ли гла ву пред не при ја те љем, већ
ишли са мо на пред, у по бе ду, за сло бо ду
и част отаџ би не. Ово су ти љу ди, ти ју -
на ци, они су ве че рас са на ма. То је Вој -
ска Ср би је - строј хе ро ја чи је ср це ку ца
за отаџ би ну, строј чи је ср це ку ца за мај -
ке и оче ве, бра ћу и се стре, не чи је ба ке,
де ке, си но ве и кће ри - али, пре све га,
строј по но сних вој ни ка, ко ји су сво је жи -
во те по све ти ли Ср би ји. Не ки од њих ни -
су ве че рас ов де – и ка да је ки ша, и ка да
је хлад но и ка да па да снег, за њих је то
са мо још је дан дан, још са мо је дан тре -
ну так у жи во ту ко ји су по све ти ли сво јој
Ср би ји. За њих по сто ји са мо за кле тва на
вер ност отаџ би ни, она ко ја је ис пи са на
у ср цу и ко ја је ва жни ја од све га. Од то га
не ма ни ве ће све ти ње, а ни ве ће оба ве -

зе. За то је у на шем на ро ду од вај ка да ва -
жи ло - би ти вој ник - то је по себ но зна ме -
ње и нај ве ћи по нос – ре као је Сте фа но -
вић.

По зи ва ју ћи при сут не да ве ли ким
апла у зом по здра ве при пад ни ке Вој ске
Ср би је, ми ни стар је вој ни ци ма упу тио
ре чи за хвал но сти за све што ра де за
наш на род и на шу Ср би ју.

– Пу но је сим бо ли ке у 23. апри лу
1815. го ди не и пу но је де та ља ко ји го во -
ре о са мој ср жи срп ске вој ске ко ја је би -
ла иста и та да пре два ве ка, као и да -
нас. На ста ла из на ро да, оста ла је до да -
нас не рас ки ди во ве за на за ње га. У бор -
би за сло бо ду, узев ши оруж је, срп ски се -
љак је на те Цве ти 1815. го ди не по стао
вој ник и упра во из на шег на ро да, пре ви -
ше од два ве ка, из ни кла је пр ва ста ја ћа
вој ска. Те Цве ти пред ста вља ју исто риј -
ску пре крет ни цу ко ја је до ве ла и до ства -
ра ња са вре ме не срп ске др жа ве, по чет -
ка мо дер ни за ци је на шег дру штва, а
упра во вој ска је би ла јед на од пр вих ин -
сти ту ци ја ко је смо ство ри ли. До да нас
вој ска је оста ла ин сти ту ци ја ко ја жи ви и
ди ше са сво јим на ро дом, ко ја чу ва тра -
ди ци ју и ве ков ну по ве за ност, али и ко ја
да је све од се бе да про ми шља бу дућ -
ност. Од та да до да нас срп ски вој ник је
свој на род нај бо ље по зна вао, нај бо ље
осе ћао и нај бо ље му слу жио. У то ме је
ње го ва ве ли чи на. Оно што је не по ре ци -
ва исти на упра во је да то ве зив но тки во
из ме ђу вој ске и на ро да ко је ни ка да ни је
осла би ло, на про тив, са мо ја ча ло кроз
ве ко ве, де це ни је, го ди не и да не. Ја ча ло
је кроз сва ку бит ку, кроз сва ку жр тву,
кроз сва ко хе рој ско де ло – ре као је ми -
ни стар од бра не.

Ци ти ра ју ћи ре чи вла ди ке Ни ко ла ја
Ве ли ми ро ви ћа „Вој ни че! Око сни ца си
сна жне Срб ске др жа ве. Мо раш би ти по -
нос сво јим са вре ме ни ци ма и без бед -
ност по том ци ма. Тво је име је не у стра -
ши вост, а пре зи ме ви те штво“, Сте фа но -
вић је ре као да их је срп ски вој ник по -
што вао и при др жа вао их се ка ко у прет -
ход ним вре ме ни ма, та ко и да нас.

– Иако по сво јој при ро ди увек скро -
ман, ми мо же мо ре ћи очу вао је и осве -
тлао образ сво је отаџ би не. Бо рио се за
сво ју зе мљу, био око сни ца сво је Ср би је.

Њен пут ни ка да ни је био по сут ру жа ма,
па ни ње го ве бит ке ни ка да ни су би ле
ла ке. Ме ња ле су се кроз исто ри ју, во ди -
ле се и у ра ту и у ми ру, во ди ле се оруж -
јем, али и књи гом, из град њом, ди пло ма -
ти јом, но вим про јек ти ма. Во ди ле су се
на без број раз ли чи тих фрон то ва и на
раз ли чи те на чи не и во де се и да нас.
Али је у сви ма њи ма у ср жи био наш вој -
ник и ње го во не у стра ши во ср це ко је ку -
ца за јед ну је ди ну отаџ би ну и чи је су све
бит ке по све ће не гру ме ну зе мље, сво је
– ре као је Сте фа но вић. Ту је, пре ма ми -
ни стро вим ре чи ма, од го вор мно ги ма ко -
ји пре те Ср би јом, уз ви ку ју да се на о ру -
жа ва.

– Да, Ср би ја се на о ру жа ва. Али са мо
и ис кљу чи во да би за шти ти ла сво је. Као
и увек до са да. Ни ко ме не пре ти, ни шта
ту ђе не тра жи. Али не да сво је. И за то
ће мо мир не са ве сти и чи стог обра за, уз
ве ли ку по др шку пред сед ни ка и вр хов ног
ко ман дан та Вој ске Ср би је Алек сан дра
Ву чи ћа, на ста ви ти да ин ве сти ра мо у на -
шу Вој ску и сва ког на шег вој ни ка. Хо ће -
мо да има мо нај сна жни ју вој ску у ре ги о -
ну, јер же ли мо да на ста ви мо да жи ви мо
у ми ру и ста бил но сти као свој на сво ме
и за у век по но сни на сво ју Вој ску и сво је
вој ни ке. Жи ве ла Вој ска Ср би је! Жи ве ла
Ср би ја – ре као је Сте фа но вић на кра ју
обра ћа ња.

На  све ча но сти при ка зан је ин фор ма -
тив ни филм о ре зул та ти ма ра да Ми ни -
стар ства од бра не и Вој ске Ср би је. Го сти
До ма Гар де су има ли при ли ку да ужи ва -
ју у му зич ком на сту пу Умет нич ког ан -
сам бла и хо ра Ми ни стар ства од бра не
„Ста ни слав Би нич ки“, ко ји је из вео и
хим ну Ре пу бли ке Ср би је „Бо же прав де“,
као и у ну ме ра ма ко је су ин тер пре ти ра -
ли опер ски пе вач Во ји слав Спа сић и со -
ли ста Ду шан Сви лар. У кул тур но-умет -
нич ком де лу на сту пи ли су глум ци Ми -
лош Кр сто вић, Алек сан дар Ми ха и ло -
вић, Аврам Цвет ко вић, Вла ди мир Јо цо -
вић, Мар ко Чу пић, Не бој ша При би ће -
вић, као и глу ми ца На та ли ја Јо вић.
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Обележавање 77 година
од пробоја 

Сремског фронта

БИТКА ПРОТИВ
ФАШИСТА

П
о ла га њем ве на ца и ода ва њем др -
жав них и вој них по ча сти у Ада -
шев ци ма код Ши да, у окви ру Спо -

мен-ком плек са ,,Срем ски фронт“, обе -
ле же но је 77 го ди на од про бо ја Срем -
ског фрон та, бит ке ко ја је озна чи ла
окон ча ње Дру гог свет ског ра та на те ри -
то ри ји Ср би је.

На це ре мо ни ји обе ле жа ва ња 77 го ди -
на про бо ја Срем ског фрон та пред ве ли -
ким бро јем при сут них го во ри ли су ми ни -
стар ка за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и
со ци јал на пи та ња и пред сед ни ца Од бо -
ра за не го ва ње тра ди ци ја осло бо ди лач -
ких ра то ва Ср би је Вла де Ре пу бли ке Ср -
би је проф. др Да ри ја Ки сић, пред сед ник
СУБ НОР-а Ср би је, ге не рал-ма јор Ви до -
сав Ко ва че вић и пред сед ник Оп шти не
Шид Зо ран Се ме но вић.

Свечана академија поводом Дана Војске Србије

ЗЕМЉА ЈУНАКА И ПОБЕДНИКА



Приказ способности
Војске Србије „ШТИТ

2022“

СМОТРА
ДОСТИГНУЋА

П
ри каз спо соб но сти Вој ске Ср би је
„ШТИТ 2022“, ко ме су при су ство -
ва ли пред сед ник Ре пу бли ке и вр -

хов ни ко ман дант Вој ске Ср би је Алек -
сан дар Ву чић, пот пред сед ник Вла де и
ми ни стар од бра не др Не бој ша Сте фа -
но вић и на чел ник Ге не рал шта ба Вој ске
Ср би је ге не рал Ми лан Мој си ло вић, одр -
жан је 30. апри ла на вој ном аеро дро му
„Пу ков ник-пи лот Ми лен ко Па вло вић“ у
Ба тај ни ци.

При ка зу спо соб но сти при су ство вао је
и срп ски члан пред сед ни штва БиХ Ми -
ло рад До дик, пред сед ник На род не скуп -
шти не Иви ца Да чић и пред сед ни ца Вла -
де Ре пу бли ке Ср би је Ана Бр на бић.

На при ка зу су пред ста вље не спо соб -
но сти де ла је ди ни ца Вој ске Ср би је на о -
ру жа них и опре мље них са вре ме ним
сред стви ма на о ру жа ња и вој не опре ме
из про из вод ног про гра ма Од брам бе не
ин ду стри је Ср би је, уво за као и сред ста -
ва у раз во ју. На при ка зу је ан га жо ва но
ви ше од 1.000 при пад ни ка Ми ни стар -
ства од бра не и Вој ске Ср би је, ВС и МО,
ви ше од 300 сред ста ва на о ру жа ња и
вој не опре ме, као и ви ше од 60 ави о на,
хе ли коп те ра и да љин ски упра вљи вих
ва зду хо пло ва.

У ди на мич ком де лу уче ство ва ле су
сна ге РВ и ПВО и Коп не не вој ске. Би ла
је то ве жба у ма лом про сто ру у ко јој су
уче ство ва ле рас по ло жи ве сна ге и сред -
ства Вој ске Ср би је.

У ста тич ком де лу при ка за по ред пре -
ми јер ног пред ста вља ња јав но сти си сте -
ма ФК-3 из ло же но је укуп но ви ше од 300
си сте ма на о ру жа ња и вој не опре ме ко ја

се на ла зи у на о ру жа њу Вој ске Ср би је,
као и сред ства ко ја се раз ви ја ју ра ди
уво ђе ња у на о ру жа ње. По бро ју из ло же -
них сред ста ва овај при каз био је го то во
дво стру ко ве ћи од так тич ко-тех нич ког
збо ра ко ји је био одр жан про шле го ди не
на Ушћу.

На ста јан ци ба тај нич ког аеро дро ма
овом при ли ком на шли су се ло вач ки
ави о ни „Миг-29“, ју ри шни ци „Орао“ као
и школ ско бор бе ни ави о ни „Г-4“ и „Ла -
ста“. Из ло же ни су и хе ли коп те ри Ми-17,
Ми-8, Ми-35, Х-145 и „Га зе ла“, а пред -
ста вљен је и да љин ски пи ло ти ра ни ва -
зду хо плов ки не ске про из вод ње „ЦХ-92“.

Љу би те љи бор бе них сред ста ва коп -
не не вој ске има ли су мо гућ ност да по -
гле да ју тен ко ве М-84, М-84АБ1 и Т-
72МС, бор бе на во зи ла М-80, М-80АБ1,
М-80АБ2, БРДМ-2М, БОВ, КОТ и „ха -
мер“, те ар ти ље риј ске и ра кет не си сте -
ме „НО РА Б-52“, „Гво зди ка“ и „Пла мен
С“. Од ра кет них си сте ма ПВО ко ји се
већ на ла зе у упо тре би Вој ске Ср би је
пред ста вље ни су „Не ва“ и „Куб“.

У ве ћем бро ју су из ло же на сред ства
из се риј ске про из вод ње до ма ће од -

брам бе не ин ду стри је на ме ње них Вој сци
Ср би је из ме ђу оста лих бор бе на во зи ла
„ЛА ЗАР-3“, „Ми лош 4х4“, са мо ход не ха -
у би це „Но ра Б-52“, си сте ми ПА САРС,
ди ги та ли зо ва ни „Ог ње ви“, во зи ла фа -
ми ли је БОВ КИВ и ко ма да во зи ла ОТ,
во зи ла М-20 МРАП 6х6, „Ма ли Ми ло ши,
бес пи лот не ле те ли це „Пе газ“ ко ји се по
пр ви пут пред ста вља на ни воу ком плет -
ног си сте ма у на о ру жа ној ва ри јан ти, а
на кон успе шно за вр ше ног раз во ја са
парт не ром из НР Ки не кра јем про шле
го ди не.

Као по себ не те мат ске це ли не у окви -
ру при ка за пред ста вље ни су про из во ди
Гру па ци је од брам бе не ин ду стри је Ср би -
је и дру гих пред у зе ћа про из во ђа ча на о -
ру жа ња и вој не опре ме из Ср би је те на -
о ру жа ње и опре ма спе ци јал них је ди ни -
ца.

По се ти о ци су на при ка зу мо гли да се
ин фор ми шу и на чи ни ма сту па ња у вој ну
слу жбу и упи су у вој не шко ле, а на рас -
по ла га њу им је би ло и не ко ли ко си му ла -
то ра као и стре ља на за ва зду шно на о -
ру жа ње Вој не ака де ми је.
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Ми ни стар ка Ки сић је по ру чи ла да су
на ша сло бо да и мир ску по пла ће ни жи -
во ти ма хра брих пре да ка и да су да на -
шње ге не ра ци је ду жне да ту сло бо ду и
мир чу ва ју.

„Зна ли су на ши пре ци оно што и ми
да нас до бро зна мо, да је ди но у сло бо ди
и ми ру мо же да се гра ди и раз ви ја зе -
мља и сме ло ко ра ча на пред. За то смо

ду жни да сло бо ду
и мир чу ва мо као
зе ни цу ока свог.
Због њих, због
нас и због оних
ко ји ће до ћи по -
сле нас“, ис та кла
је Ки сић у Ада -
шев ци ма.

Ми ни стар ка Ки -
сић је под се ти ла
да су на том ме -
сту, пре 77 го ди -
на, кр вљу, мла до -
шћу, жи во ти ма,
172 да на пи са не
зна чај не стра ни -
це на ше исто ри је

и стра ни це по бе де.
Срем ски фронт је, ка ко је на гла си ла,

пред ста вљао јед но од нај те жих, али и
нај слав ни јих ра ти шта на Бал ка ну и у ју -
го и сточ ној Евро пи про тив не мач ких на -
ци ста то ком Дру гог свет ског ра та.

„Био је то ко нач ни удар фа ши стич ким
сна га ма на овом под руч ју, али у исто
вре ме и ме сто ве ли ког стра да ња. Не
сме мо да за бо ра ви мо ни је дан жи вот, ни

јед ну мла дост ко ја је па ла за сло бо ду у
овој рав ни ци“, на ве ла је ми ни стар ка Ки -
сић.

По себ но су бур ним апла у зом по здра -
вље ни бор ци НОР-а, уче сни ци про бо ја
Срем ског фрон та, Ва ле ри ја Скри њар
Тврз, Изи дор Че брон из Сло ве ни је и де -
да Га вро – Га ври ло Вин чић из Ши да.

Вен це су по ло жи ли и пред став ни ци
Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је,
пре жи ве ли уче сни ци ове ве ли ке бит ке,
ди пло мат ски пред став ни ци, пред став -
ни ци АП Вој во ди на, Срем ског управ ног
окру га, Оп шти не Шид, Гра да Срем ска
Ми тро ви ца, СУБ НОР-а Ср би је и СУБ -
НОР-а из зе ма ља окру же ња, као и ве ли -
ки број бо рач ких удру же ња, удру же ња
за не го ва ње тра ди ци ја осло бо ди лач ких
ра то ва Ср би је и гра ђа ни.

Све ча но сти су у име зе мун ских вој них
пен зи о не ра при су ство ва ли пред сед ник
ОпОд Слав ко До ше но вић, пред сед ник
МО Ба тај ни ца Ре фик Спа сић, Дра гош
Бад њар и пред сед ник МО СУБ НОР-а
Ба тај ни це Бра ни слав Не шти нац.

По сле све ча но сти вој ни пен зи о не ри
су по се ти ли ма на стир Пр ви не.

Т. Ми ту шев и Сајт СУБ НОР Ср би је



Н
а сед ни ци Управ ног од бо ра Фон да
ПИО, одр жа ној 28. апри ла 2022.
го ди не, раз ма тран је и усво јен За -

вр шни ра чун Фон да ПИО за 2021. го ди -
ну. Бу џет Фон да за 2021. го ди ну утвр ђен
је пла ном у из но су 730,6 ми ли јар ди ди -
на ра, а укуп ни при хо ди и при ма ња
оства ре ни су у из но су 732,1 ми ли јар ду
ди на ра. Зна чај ним оства ре њем при хо да
од до при но са то ком 2021. го ди не до шло
је до да љег по пра вља ња струк ту ре фи -
нан си ра ња, та ко да у укуп ним при хо ди -
ма до при но си уче ству ју са 84,4%, а
тран сфе ри из бу џе та са 14,8%.

У од но су на 2020. го ди ну оства ре ни
при хо ди од до при но са за пен зиј ско и ин -
ва лид ско оси гу ра ње ви ши су за 27,4%,
што је но ми нал но по ве ћа ње за 130,4
ми ли јар де ди на ра. Тран сфе ри из бу џе -
та су, у по ре ђе њу са 2020. го ди ном, ни -
жи за 49,4%, од но сно за 105,9 ми ли јар -
ди ди на ра.

Укуп ни рас хо ди и из да ци у 2021. го ди -
ни из вр ше ни су у из но су од 724,5 ми ли -
јар ди ди на ра, што је 99,2% пла ни ра них
сред ста ва. Од овог из но са за ис пла ту

пен зи ја (ста ро сних, ин ва лид ских и по ро -
дич них), у не то из но су, утро ше но је
595,14 ми ли јар ди ди на ра, док су пре о -
ста ла сред ства на рас ход ној стра ни
усме ре на за ис пла ту оста лих пра ва из
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, од -
но сно ис пла ту на кна да за не гу и по моћ
дру гог ли ца, за те ле сно оште ће ње, по -
греб не тро шко ве, нов ча но уве ћа ње уз
пен зи је, јед но крат ну по моћ, здрав стве -
но оси гу ра ње пен зи о не ра и сл.

То ком 2021. го ди не обез бе ђе на је ре -
дов на ис пла та пен зи ја и оста лих пра ва
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
уве ћа них за 5,9% по чев од ис пла те за
ја ну ар. Та ко ђе, обез бе ђе на су и сред -
ства за ис пла ту нов ча ног из но са као
уве ћа ња уз пен зи ју ко ри сни ци ма чи ја је
ви си на при ма ња из но си ла до 37.954,68
ди на ра и свим пен зи о не ри ма Фонд је
ис пла тио јед но крат ну по моћ од 5.900
ди на ра.

Фонд ПИО је 2021. го ди ну за вр шио са
су фи ци том од 7,5 ми ли јар ди ди на ра.

ДОГАЂАЈИ

Додела социјалне и
хуманитарне помоћи у

марту 2022. године

ДА НЕВОЉА 
БУДЕ МАЊЕ

Н
а осно ву Пра вил ни ка о со ци -
јал ној и ху ма ни тар ној по мо ћи
Удру же ња вој них пен зи о не ра

Ср би је, Из вр ши од бор, је на сед ни -
ци одр жа ној 1. апри ла 2022. го ди не,
раз мо трио зах те ве 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 Зе мун ЂЗ: 32.000,00 – по
чла ну  11.792,35 ди на ра;

ОпОр Пи рот ИД: 32.000,00 – по
чла ну  8.928,72 ди на ра;

ОпОр Зе мун РВ: 28.000,00 – по
чла ну  13.679,96 ди на ра;

ОпОр Кра гу је вац МБ: 32.000,00 –
по чла ну  15.572,72 ди на ра;

ОпОр Кра гу је вац ВЗ: 32.000,00 –
по чла ну  15.393,12 ди на ра;

ОпОр Ћу при ја ВД: 32.000,00 – по
чла ну  16.088,79 ди на ра;

ОпОр Пан че во ЈН: 32.000,00 – по
чла ну  11.294,87 ди на ра;

ОпОр Ниш РД: 32.000,00 – по чла -
ну  17.882,07 ди на ра;

ОпОр Ва ље во ГД: 28.000,00 – по
чла ну  10.616,81 ди на ра;

ОпОр Про ку пље МИ: 32.000,00 –
по чла ну  8.319,00 ди на ра;

ОпОр Кра гу је вац МВ: 32.000,00 –
по чла ну  16.532,53 ди на ра;

ОпОр Ужи це ММ: 28.000,00 – по
чла ну  16.758,66 ди на ра;

ОпОр Зе мун ЈМ: 32.000,00 – по
чла ну  17.851 ди на ра;

Б) Здрав стве но збри ња ва ње

На осно ву чла на 5.а у ве зи са чла -
ном 4. став 1. тач ка 2. и чла на 3. став
2. Пра вил ни ка, без огра ни че ња по
из др жа ва ном чла ну.

ОпОр Зе мун ДС: 25.000
ОпОр Но ви Сад СМ: 20.000
ОпОр Ниш МО: 20.000
ОпОр Вр шац ПМ: 20.000
ОпОр Но ви Сад ПД: 20.000
ОпОр Кра ље во ОМ: 20.000
ОпОр Кра гу је вац АВ: 30.000
ОпОр Но ви Бе о град ЈД: 25.000
ОпОр Но ви Бе о град РВ: 25.000
ОпОр Ниш ВАИ: 25.000
ОпОр Но ви Сад БС: 25.000
ОпОр Но ви Бе о град БЈ: 25.000
ОпОр Кра гу је вац КС: 20.000
Нов ча на сред ства ће би ти упла ће -

на на те ку ће ра чу не до 8. апри ла
2022. го ди не. Зах те ви ко ји бу ду до -
ста вље ни од 1. до 30. апри ла 2022.
го ди не би ће ре ша ва ни по чет ком ма -
ја 2022. го ди не.

Из вр шни од бор

Обележавање годишњице
потонућа брода ,,Драва“

ПОШТА ЈУНАЦИМА

П
ри пад ни ци Вој ске Ср би је 12. апри -
ла обе ле жи ли су го ди шњи цу по то -
ну ћа реч ног мо ни то ра „Дра ва“, ко ји

је по то пљен на тај дан 1941. го ди не на -
кон хе рој ске бор бе са да ле ко над моћ ни -
јим на ци стич ким сна га ма.

У спо мен на по ги ну ле чла но ве по са де
одр жа на је ко ме мо ра тив на све ча ност на
по зи ци ји по то ну ћа бро да на Ду на ву код
Че ла ре ва. Уз зву ке брод ских си ре на и по -
ча сни по здрав брод ске стра же, вен це је
у Ду нав са бро да Реч не фло ти ле спу сти -
ла де ле га ци ја Вој ске Ср би је и уну ке
слав ног ко ман дан та „Дра ве“, по руч ни ка
бој ног бро да пр ве кла се Алек сан дра Бе -
ри ћа. 

Де ле га ци ја Вој ске Ср би је по ло жи ла је
ве нац и крај спо мен-би сте Алек сан дра
Бе ри ћа на ме сном гро бљу у Бе ле ги шу,

90 ки ло ме та ра низ -
вод но од по то ну ћа
бро да, где по чи ва ју
зем ни оста ци овог хе -
ро ја Април ског ра та.

Реч ни мо ни тор
„Дра ва“ је имао ју нач -
ку по са ду и не при ја те -
љу је на нео осет не гу -
бит ке, све до ко нач -
ног об ра чу на, у зо ру
12. апри ла 1941. го ди -
не, ка да је на кон не -
рав но прав не бор бе
про тив не мач ких ави -
о на и по ги би је ве ћи не
чла но ва по са де по то -
нуо на 1287. плов ном
ки ло ме тру Ду на ва.

Усвојен Завршни рачун Фонда ПИО за 2021. годину

ОСТВАРЕН СУФИЦИТ
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С
ед ни цу Скуп шти не отво рио је пред -
сед ник Град ске ор га ни за ци је Ду шан
Са мар џић и том при ли ком по здра -

вио при сут не го сте: пред сед ни ка ИзОд Зо -
ра на Вуч ко ви ћа, пред став ни ка 246. ба та -
љо на АБ ХО за став ни ка Вла да на Бог да но -
ви ћа, пред став ни ка Фон да за СО ВО ка пе -
та на Пе тра Ка ра јо ви ћа, по сле ни ке сред -
ста ва јав ног ин фор ми са ња и по ве ре ни ке
оп шти на Брус, Тр сте ник и Ћи ће вац.

Под но се ћи из ве штај за прет ход ни че -
тво ро го ди шњи пе ри од, Са мар џић је ве о -
ма са же то пред ста вио број не ак тив но сти.
Те жи ште ра да ГрОд УВП Кру ше вац би ло
је усме ре но на за дат ке из до ме на ста ту -
сних, со ци јал них и здрав стве них про бле -
ма, као и пру жа ња по мо ћи КВП, на оства -
ри ва њу пра ва ко ја им по ва же ћим про пи -
си ма при па да ју. 

Го во ре ћи о про бле ми ма, ко ји су бит но
ути ца ли на ста тус вој них пен зи о не ра у
оства ри ва њу пра ва из обла сти пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу ра ња, као и стам бе ног
обез бе ђе ња, пред сед ник ГрОд је по себ но
на гла сио ме ре ко је Глав ни од бор УВП
пред у зи ма на пла ну очу ва ња вој но пен зи о -
ног си сте ма и за шти те пра ва КВП, утвр ђе -
них Уста вом и за ко ни ма.

У да љем из ла га њу пред сед ник Са мар -
џић је так са тив но на вео глав не ак тив но сти
за про те кли пе ри од: оби ла зак ста рих и бо -
ле сних у ор га ни за ци ји Здрав стве не ко ми -
си је; обез бе ђе ње со ли дар не по мо ћи за 58
КВП у из но су од 1.058.000,00 ди на ра; уче -
шће на ма ни фе ста ци ја ма по во дом зна чај -
них да ту ма из исто ри је са по ла га њем ве -
на ца за Дан по бе де, Ви дов дан, Дан по чет -
ка агре си је НА ТО-а, Дан осло бо ђе ња и
слич но; уче шће у обе ле жа ва њу да на је ди -
ни це и слу жбе у Гар ни зо ну, као и у ра ду
срод них ор га ни за ци ја, ко је де лу ју у Кру -
шев цу; Обе ле жа ва ње 8. мар та; по де ла па -
ке ти ћа де ци па лих бо ра ца и са мо хра них
мај ки уз ра ста до 10 го ди на; ор га ни за ци ја
из ле та; тра ди ци о нал но так ми че ње са ци -

вил ним пен зи о не ри ма (Ми ни олим пи ја да
Тре ћег до ба); дру же ње чла но ва удру же -
ња; ин фор ми са ње члан ства и дру гих пи -
та ња од ви тал ног зна ча ја за удру же ње. 

Оп шти је за кљу чак да је би ло мно го ак -
тив но сти, да се оне не би мо гле ре а ли зо -
ва ти без из у зет не по мо ћи и са рад ње Ко -
ман де гар ни зо на, Цен тра АБ ХО, 246. бАБ -
ХО, Оде ље ња за здрав стве ну за шти ту, Че -
твр те гру пе Фон да за СО ВО, чла но ва
Град ског од бо ра и по ве ре ни ка.

Град ска ор га ни за ци ја је има ла по моћ
пред сед ни ка Удру же ња Љу бо ми ра Дра -
гањ ца и пред сед ни ка ИзОд Зо ра на Вуч ко -
ви ћа. То се од но си ло пре све га у ис тра ја -
ва њу да се за шти те сте че на пра ва КВП и
вој них оси гу ра ни ка, у обез бе ђе њу ма те ри -
ја ла за ре дов но ин фор ми са ње, не по сред -
но уче шће у ин фор ми са њу, као и по др шци
у ре ша ва њу те ку ћих про бле ма. 

Из ве штај Над зор ног од бо ра о по сло ва -
њу Град ске ор га ни за ци је у ана ли зи ра ном
пе ри о ду, под но је пред сед ник НО Ђур ђе
Рад ма но вац, ис ти чу ћи да ни је би ло не пра -
вил но сти у ра ду, да по сто ји сва про пи са на
еви ден ци ја о при хо ди ма и рас хо ди ма и да
се во ди по Пра вил ни ку о ра чу но вод ству.
За кљу чио је да се у про те клом пе ри о ду
све ак тив но сти ГрОд УВП Кру ше вац из вр -
ше не у скла ду са Ста ту том УВПС и Пра -
вил ни ком о ра чу но вод ству, а у ко рист чла -
но ва УВП Кру ше вац.

Ис пред ГрОд Про грам ра да УВПС Кру -
ше вац за пе ри од од 2022. до 2026. го ди не,
под нео је се кре тар ГрОд Го ран Ми шко вић. 

У ди ску си ја ма на кон до не тих из ве шта ја
чла но ви скуп шти не су из но си ли ма хом
лич не про бле ме, али би ло је и ди ску си ја
да је и по ред из ве сног на прет ка здрав -
стве на за шти та КВП ни је на по треб ном ни -
воу. Ин сти ту ци је у вој сци не пра те про ме -
не за кон ске ре гу ла ти ве, па су вој ним оси -
гу ра ни ци ма, у од но су на ци вил не, ус кра -
ће на мно га пра ва, хро нич но је ло ша снаб -
де ве ност ле ко ви ма, а осе ћа се и не до ста -
так ма те ри ја ла за опе ра тив не за хва те.

Уче ству ју ћи у ра ду сед ни це Скуп шти не,
пред сед ник ИзОд Зо ран Вуч ко вић је де -
таљ но ин фор ми сао члан ство удру же ња о
бит ним пи та њи ма, ко ји ма се ба ви Глав ни
од бор и ИзОд УВПС. Да та су ис црп на об -
ја шње ња шта је вој но пен зи о нер ска ор га -
ни за ци ја до са да ура ди ла и шта пла ни ра
да ура ди у на ред ном пе ри о ду.

Са ста нак са на чел ни ком Упра ве за вој -
но здрав ство, би ла је при ли ка де ле га ци је
УВПС са пред сед ни ком Удру же ња на че лу
да се кон ци зно из не су про бле ми ко је има -
ју вој ни оси гу ра ни ци, али и да се пред ло -
же мо гу ћа ре ше ња и чу ју шта се пла ни ра
у нај зна чај ни јој ин сти ту ци ји у вој ном
здрав ству.

Вуч ко вић је при сут не ин фор ми сао и о
стам бе ној про бле ма ти ци и о то ме ко је све
ме ре Глав ни од бор пред у зи ма ра ди по -
бољ ша ва ња стам бе ног обез бе ђе ња.

У пе ри о ду из ме ђу две сед ни це Глав ног
од бо ра, тј. од де цем бра ме се ца 2021. го -
ди не до да нас Стам бе ни ор ган МО по де -
лио је укуп но 220 ста но ва од че га су 22 из
ка те го ри је не у ре ђе них ста но ва.

Од укуп ног бро ја по де ље них ста но ва,
ак тив ном са ста ву при па ло је 176 или 80%,
док је ко ри сни ци ма вој них пен зи ја при па -
ло 44 или 20%. Пре из вр ше ња по де ле, од -
мах на кон до ста вља ња од лу ке, УВПС је
ре а го ва ло и упу ти ло при го вор ми ни стру
од бра не Не бој ши Сте фа но ви ћу да се та -
ква од лу ка по ни шти и да се про цен ту ал ни
од нос рас по де ле у од лу ци из ме ни и бу де
60% пре ма 40%, у ко рист ак тив ног са ста -
ва, има ју ћи у ви ду да ви ше од 8.000 вој них
пен зи о не ра не ма ко нач но ре ше но стам бе -
но пи та ње, да на стан че ка ју у про се ку
пре ко 25 го ди на, да су углав ном ста ро сне
до би пре ко 75 го ди на жи во та, и са пре ко
40 го ди на рад ног ста жа, да у њи хо вој гру -
пи од ак тив ног са ста ва у истом ран гу има -
ју и ви ше од 50 бо до ва, и да на тај на чин
до но ше ња од лу ке стам бе но пи та ње ре ша -
ва ју ак тив на вој на ли ца и ци вил на ли ца ко -
ја има ју 10 до 15 го ди на рад ног ста жа. 

Од го вор на ову пред став ку ни је дао ми -
ни стар од бра не, већ је про сле дио Упра ви
за стан дард, тра ди ци ју и ве те ра не, ко ји у
од го во ру ни су ува жи ли при мед бе, већ да
се при ли ком од лу чи ва ња мо ра узе ти у об -
зир број стам бе них ин те ре се на та за сва ку
ка те го ри ју ли ца за сва ку струк ту ру ста на
по је ди нач но, а што је де фи ни са но Упут -
ством за во ђе ње еви ден ци је, са чи ња ва њу
ли сте ре да пр вен ства као и дру гим по сло -
ви ма за ре ша ва ње стам бе них по тре ба у
МО, де фи ни са них и СВЛ 11/20.

До де ла бес по врат ног кре ди та у вред но -
сти од 20.000 евра у ди нар ској про тив -
вред но сти пре ко Фон да за СО ВО и да ље
се ре а ли зу је за КВП ко ји не ма ју стан и при -
ма ју уве ћа не тро шко ве ста но ва ња. У про -
шлој 2021. го ди ни ис пла ће но је 126 зах те -
ва, док је у пр вом тро ме сеч ју ове го ди не
ре ше но 36 КВП. На ре ша ва ње зах те ва и
ис пла те че ка се у про се ку шест до осам
ме се ци. 

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.
По ред ре дов не до де ле ове по мо ћи про пи -
са не Пра вил ни ком, из ме на ма Пра вил ни ка
о со ци јал ној и ху ма ни тар ној по мо ћи у
Удру же њу вој них пен зи о не ра Ср би је, ова
по моћ се до де љу је и по ро ди ци пре ми ну -
лог чла на УВПС од ко ви да-19.

мр Алек сан дар Си мо нов ски
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Редовна изборна скупштина Градске 
организације УВП Крушевац

УСПЕСИ ОБАВЕЗУЈУ
У препуној сали кабинета тактике, у крушевачкој касарни
„Цар Лазар“ 15. априла одржана је седница изборне Скупштине

УВП Крушевца, на којој су сумирани резултати рада за протекле
четири године и одређени плански задаци за наредни период



Сед ни цом је пред се да вао Ду шан
Лон чар, ко ји је по здра вио при сут не
де ле га те и го сте. Пред лог ве ри фи ка -
ци о не и кан ди да ци о не ко ми си је је јед -
но гла сно усво јен, као и пред лог за пи -
сни ча ра, ове ри ва ча за пи сни ка и рад -
не гру пе за са ста вља ње за кљу ча ка са
Скуп шти не.

Текст По слов ни ка о ра ду про чи тао
је Осто ја Па нић, ко ји је усво јен јед но -
гла сно.

До са да шњи пред сед ник ГрОр Ми ро

Ра дић под нео је из ве штај о ра ду Град -
ске ор га ни за ци је у про те клом ман дат -
ном пе ри о ду, а за тим је под нет и из ве -
штај о ра ду НО ГрОр у про те клом ман -
дат ном пе ри о ду.

По усва ја њу из ве шта ја иза бра но је
но во ру ко вод ство ГрОр УВП Ва ље во.
За пред сед ни ка ГрОр по но во је иза -
бран Ми ро Ра дић, а за пот пред сед ни -
ка Иле Ми ла но вић.

Иза бра ни су и но ви Град ски од бор и
Над зор ни од бор.

Ре дов ној из бор ној Скуп шти ни при -
су ство вао је пред сед ник ИзОд УВПС
Зо ран Вуч ко вић, ко ји се при сут ни ма
обра тио при год ним го во ром и пру жио
по треб не ин фор ма ци је о ак тив но сти -
ма УВПС и ак ту ел но сти ма ве за ним за
ста тус вој них пен зи о не ра.

При год ним ре чи ма и че стит ка ма
при сут ни ма се обра ти ла и го спо ђа Ја -
сми на Белк хи ри, пред сед ни ца Удру -
же ња ин ва ли да гра да Ва ље ва.

Но во и за бра ни пред сед ник Ми ро Ра -
дић ре као је да ће да ти све од се бе да
се рад ГрОр уна пре ди, и да ће се бор -
ба за бо љи ста тус вој них пен зи о не ра
у Ва ље ву од ви ја ти по ја ча ним ин тен -
зи те том.

Кон сти ту и са ње но вог Град ског од -
бо ра оба вље но је 20. апри ла. За се -
кре та ра ГрОд ГрОр иза бран је Зо ран
Цо лић. 

Ва љев ски вој ни пен зи о не ри не ће
по су ста ти у бор би за оства ри ва ње
сво јих за ко ном за га ран то ва них пра ва.
Ујед но ће ак тив но уче ству ју ћи у дру -
штве ним ак тив но сти ма ло кал не за јед -
ни це.
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Н
а осно ву Од лу ке ГО УВПС, од ре -
да ба Ста ту та УВПС, у Град ској
ор га ни за ци ји УВП Ва ље во 8.

апри ла одр жа на је 8. сед ни ца ре дов -
не из бор не Скуп шти не. Скуп је отво -
рио пред сед ник ГрОр УВПС Ва ље во
Ми ро Ра дић. 

По сле ин то ни ра ња хим не и ми ну та
ћу та ња по све ће ном се ћа њу на пре ми -
ну ле ко ле ге, пред ло жио је чла но ве
рад ног пред сед ни штва, што је Скуп -
шти на јед но гла сно при хва ти ла.

У
про сто ри ја ма УВП Ћу при ја 6.
апри ла одр жа на је сед ни ца из -
бор не Скуп шти не оп штин ске ор -

га ни за ци је УВП Ћу при ја. Скуп шти ну је
отво рио пред сед ник Ни ко ла Мил ко -
вић, а на кон отва ра ња, во ђе ње је пре -
у зео Ра до мир Виг ње вић, ко ји је са оп -
штио днев ни ред и на ста вио са пре се -
да ва њем. 

Сед ни ци су при су ство ва ли Љу бо -
мир Дра га њац, пред сед ник УВП Ср би -
је, Зо ран Вуч ко вић пред сед ник ИзОд
ГлОд Скуп шти не УВП Ср би је и дру ги
го сти. Под нет је из ве штај о ра ду Оп -
штин ског од бо ра УВП Ћу при ја, за тим
из ве штај Над зор ног од бо ра, оба вљен
из бор ор га на Скуп шти не за Оп штин -
ски од бор и Над зор ни од бор, утвр ђен
пред лог кан ди да та за ор га не УВП Ср -
би је и др. 

Под не ти из ве шта ји су јед но гла сно
су усво је ни. За пред сед ни ка Оп штин -
ског од бо ра УВП Ћу при ја иза бран је
Ра до мир Виг ње вић, а за пот пред сед -
ни ка Ни ко ла Мил ко вић. Јав ним гла са -
њем иза бра ни су и оста ли чла но ви за
ор га не Оп штин ске ор га ни за ци је.

Зо ран Вуч ко вић, пред сед ник ИзОд
ГлОд Скуп шти не УВП Ср би је при сут -
не је ин фор ми сао о тре нут ном ста њу
у УВП Ср би је и оста лим чи ње ни ца ма
од зна ча ја за вој не пен зи о не ре, углав -

Из Градске организације УВП Ваљево

ПОЈАЧАВАЊЕ АКТИВНОСТИ

Но во и за бра ни Оп штин ски од бор УВП Ва ље ва

За јед нич ка фо то гра фи ја (с ле ва на де сно) Зо ран Вуч ко вић, Ни ко ла Мил ко вић 
и Љу бо мир Дра га њац

Ћуприја

ИЗАБРАНО 
НОВО РУКОВОДСТВО

ном са те жи штем на стам бе ној про -
бле ма ти ци. 

У за вр шном де лу сед ни це из бор не
Скуп шти не при сут ни ма се обра тио и
пред сед ник УВП Ср би је Љу бо мир
Дра га њац ис та као зна чај, ме сто и уло -
гу оп штин ских од бо ра УВП. Че сти тао
је Ра до ми ру Виг ње ви ћу на из бо ру за
пред сед ни ка оп штин ског од бо ра УВП
Ћу при ја и по же лео му успе шан рад. О
ра ду ОО УВП Ћу при ја из ра зио се ве о -
ма по хвал но, а ин фор ми сао је чла но -
ве о тре нут ним про бле ми ма ра да УВП
Ср би је и де фи ни сао на ред не прав це

ра да и де ло ва ња удру же ња.
Сед ни ца из бор на Скуп шти не за вр -

ше на је обра ћа њем до са да шњег
пред сед ни ка ОО УВП Ћу при ја Ни ко ле
Мил ко ви ћа, ко ји је пред сед ни ку УВП
Ср би је Љу бо ми ру Дра гањ цу и пред -
сед ни ку ИзОд ГлОд Скуп шти не УВП
Ср би је Зо ра ну Вуч ко ви ћу уру чио за -
хвал ни це за по моћ ко ји су пру жи ли
ОО УВП Ћу при ја. 

Сед ни цу је за кљу чио но во и за бра ни
пред сед ник Ра до мир Виг ње вић и при -
сут не по звао на при год но кок тел. 

Р. Мла де но вић



У про сто ри ја ма оп штин ске ор га ни -
за ци је УВПС Зе му на 11. апри ла одр -
жа на је сед ни ца го ди шње Скуп шти не
тог Удру же ња. Ску пу су, осим де ле га -
та, при су ство ва ли Зо ран Вуч ко вић,
пред сед ник ИзОд ГлОд УВПС, Осто ја
По по вић, члан ИзОд ГлОд УВПС, Бра -
ни слав Ми лен ко вић, пред сед ник СУБ -
НОР-а Зе мун и Бра ни слав Пав ко вић,
пред сед ник оп штин ске ор га ни за ци је
Са ве за пен зи о не ра Ср би је.

Из ве штај о ра ду под нео је пред сед -
ник ОпОд Слав ко До ше но вић.

,,Ушли смо у 29. го ди ну по сто ја ња,
трај но опре де ље ни да пра во и про -
бле ме из ПИО и здрав стве ног оси гу -
ра ња, те стам бе ног обез бе ђе ња и со -
ци јал но-ху ма ни тар не по мо ћи оства ру -
је мо пре ко ле гал них ин сти ту ци ја. По -
стиг ну ти ре зул та ти су со лид ни, ма да
има до ста про бле ма ко ји ни су ре ше -
ни.

Удру же ње je у про те клом пе ри о ду
КВП пру жа ло струч ну и сва ку дру гу
по моћ, не по сред но, пу тем ин фор ма -
ци ја, 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 од зна ча ја за вој не пен зи о -
не ре. У про те клом пе ри о ду ан га жо ва -
ли смо се на број ним за да ци ма. Из ме -
ђу две из бор не скуп шти не одр жа но je
два де сет пет сед ни ца OпОд, од то га
11. ре дов ну 14 те ле фон ских на ко ји ма
смо раз ма тра ли те ку ћу про бле ма ти ку
КВП и ин фор ми са ли чла но ве Удру же -
ња o свим ре ле вант ним пи та њи ма ко -
ја се ти чу ста ту сног по ло жа ја на ших
пен зи о не ра. Рад Оп штин ског од бо ра
je у про те клом пе ри о ду био ве о ма оте -
жан због пан де ми је ко ви да 19.

У про те клом пе ри о ду ан га жо ва ли
смо се на ре дов ним за да ци ма, a те жи -
ште je би ло на по мо ћи чла но ви ма ко ји
су обо ле ли од ви ру са ко ро на, пру жа -
њу по мо ћи по ро ди ца ма умр лих чла но -
ва од те бо ле сти. Ha до пи сној Скуп -
шти ни УВПС одр жа ној у апри лу 2021
.го ди не про ме њен je члан 3. став 1.
Пра вил ни ка о со ци јал ној и ху ма ни тар -
ној по мо ћи“ до да ва њем чла на  2. ко ји
гла си :

,Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, со -
ци јал на и ху ма ни тар на по моћ мо же се
до де ли ти и чла ну по ро ди це ко ри сни -
ка вој не пен зи је ко ји je био члан Удру -
же ња вој них пен зи о не ра Ср би је и ко ји
je пре ми нуо од бо ле сти ко ви да 19.’

И да ље се по ма жу со ци јал но и ху -
ма ни тар но угро же ни пен зи о не ри ко ји
оства ру ју ме сеч не при хо де нај ви ше
до 18.189,04 ди на ра пo из др жа ва ном
чла ну по ро ди це, ре фун ди ра ју се ку -
пље ни ле ко ви, итд.“, ре као је До ше но -
вић.

Ка ко је на сед ни ци ре че но, због пан -
де ми је ко ви да 19. здрав стве на за шти -
та је знат но усло же на, а и због мањ ка
ме ди цин ских рад ни ка, ко ји су пре шли
у ко вид бол ни це. Удру же ње je по све -
ти ло по себ ну па жњу овом пи та њу.
Глав ни од бор Скуп шти не УВПС здрав -
сте ве ну за шти ту оце њу је да је без по -
себ них по ма ка од про шле го ди не, a
по себ но за бри ња ва што je про пи си ва -
ње ле ко ва, ре це па та, не ста бил но, час
на два ме се ца, час на ме сец да на (у
гра ђан ству je то до шест ме се ци). Та -
ко се ге не ри ше ве ћи број про бле ма у
вој но ме ди цин ским уста но ва ма на ни -

воу при мар не здрав стве не за шти те.
Де ша ва се да се ле ко ви да ју на 30. да -
на, пре глед за ка же за 40 - 45 да на, та -
ко да тај пе ри од па ци јент ре ша ва ку -
по ви ном ле ко ва без мо гућ но сти ре -
фун да ци је.

Го ди на ма УВПС, Глав ни од бор и
пред сед ник Удру же ња ин тер ве ни шу
да се уго вор о тех нич кој по слов ној са -
рад њи из ме ђу Фон да за СО ВО и РФ -
ЗО Ср би је ино ви ра и ре ши про блем
са ни тет ског пре во за хит них слу ча је ва,
као и пи та ње сто ма то ло шког збри ња -
ва ња.

При мар ну и се кун да ре ну здрав стве -
ну за шти ту вој ни пен зи о не ри Зе му на
оства ру ју у ВМЦ Но ви Бе о град, ко јом
ни су у пот пу но сти за до вољ ни. Тер ци -
јал ни ни во оства ру је се на ВМА, где се
ја вља до ста про бле ма, по себ но код
за ка зи ва ња пре гле да. Осим то га ду го
се че ка на по је ди не ди јаг но стич ке
про це ду ре у по је ди ним ка би не ти ма. 

На са стан ку је из нет зах тев да се
пра ва вој них оси гу ра ни ка из јед на че са
они ма ко ји ва же у ци вил ном здрав ству
оси гу ра ни ка и да се ис по шту ју спе ци -
фич но сти вој не про фе си је.

Стам бе на про бле ма ти ка у прет ход -
ном пе ри о ду ни је се мно го про ме ни -
ла, али се не кре ће на бо ље. И да ље
су не сра змер не раз ли ке у до де ли ста -
но ва из ме ђу ак тив них и пен зи о ни са -
них ста ре ши на. У не у слов ним вој ним
објек ти ма Бе о гра да жи ви 900 по ро ди -
ца. От куп не у ре ђе них ста но ва je ве о -
ма не по во љан. Сма тра се да це ну от -
ку па тре ба ума њи ти за тро шко ве уре -
ђе ња ста на. По треб но je ре ши ти про -
блем ста но ва ња у СРЦ Сур чин.

Зе мун ски вој ни пен зи о не ри су
оства ри ли успе шну са рад њу са срод -
ним удру же њи ма и ор га ни за ци ја ма, a
по себ но са Клу бом Ва зду хо плов ста ва
Зе мун, СУБ НОР-ом, Удру же њем пен -
зи о не ра Зе мун, и ло кал ном са мо у пра -
вом.

Пре те жно свакогa ме се ца у са рад -
њи са удру же њем пен зи о не ра Ба тај -
ни ца ор га ни зо ван је из лет.

Со ци ја ло-ху ма ни тар ну по моћ до би -
ло je 23 чла на у вред но сти од 660.000
ди на ра

У окви ру при зна ња до де ље ни су:
јед на По ве ља УВПС, 76 пла ке та, 63
књи ге и два пе ха ра. 

За пред сед ни ка ОО УВПС Зе мун по -
но во је иза бран Слав ко До ше но вић,
за за ме ни ка Сло бо дан Пе трич ко вић,
а за чла но ве Оп штин ског од бо ра Ми -
ро слав Ма рин ко вић, Ђу ро По чу ча, Јо -
во Бран ко вић, Јан дри ја Цу паћ, Гој ко
Бо жо вић, Дра ган Јо ва но вић, Сте во
Ћу шић, Ре фик Спа сић и Ми о драг Жи -
жић. Но ви чла но ви Над зор ног од бо ра
су То ми слав Ива но вић, Лу и за Ђу кић и
Сне жа на Те сла.

,,Вре ме пред на ма би ће ис пу ње но
мно го број ним ак тив но сти ма, не ће мо
по пу сти ти ни ти ште де ти се бе док не
оства ри мо оно што нам при па да. Те -
жи ште ра да би ће ре ша ва ње ста ту -
сних пи та ња пен зи о не ра, раз ре ше ње
те ку ћих про бле ма Удру же ња, пра ће -
ње ста ња члан ства и ре ша ва ње те ку -
ћих здрав стве них и стам бе них про -
бле ма КВП“, за кљу чио је сво је из ла га -
ње Слав ко До ше но вић. 

Т. Ми ту шев
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РАДОМ ПРЕВАЗИЛАЗЕ
ПРОБЛЕМЕ

На седници је изнет захтев да се права војних осигураника
изједначе са онима који важе у цивилном здравству осигура-

ника и да се испоштују специфичности војне професије.

Мно ге ак тив но сти омео је пла не тар ни ви рус: де таљ са сед ни це



У
про сто ри ја ма Ме сне за јед ни це Це рак
25. апри ла одр жа на је сед ни ца го ди -
шње Скуп шти не оп штин ске ор га ни за -

ци је Чу ка ри ца. Осим де ле га та из ме сних
ор га ни за ци ја ску пу су при су ство ва ли
пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац,
чла но ви ИзОд ГлОд Осто ја По по вић и
Сло бо дан Пе јо вић и пред сед ник Над зор -
ног од бо ра УВПС Ми ле Глу мац. 

Ha Чу ка ри ци од укуп но око 2.000 КВП,
њих 690 су чла но ви Удру же ња. 

Ка ко је ис так ну то у из ве шта ју пред сед -
ни ка ОпОд  Зо ра на Јан ко ви ћа, УВП Ср би -
је већ го ди на ма чи ни све да на за ко нит, ле -
га лан и ле ги ти ман на чин за шти ти ин те ре -
се сво јих чла но ва и це ло куп не вој но пен зи -
о нер ске по пу ла ци је, по себ но ка да je реч о
устав ним и за ко ном за га ран то ва ним пра -
ви ма. На жа лост мно ге про бле ме др жав на
ад ми ни стра ци ја ни је ре ши ла у скла ду са
за ко ном и под за кон ским ак ти ма, па су пра -
ва КВП све ви ше на ру ше на.

,,Као нај зна чај ни ји са др жа ји и по ље де -
ло ва ња оп штин ске ор га ни за ци је у про те -
клом пе ри о ду из дво ји ли су се: (1) рад на
ома со вља ва њу члан ства али не до вољ но,
ин фор ми са ње о ак ту ел ним пи та њи ма, (2)
са рад ња са срод ним ор га ни за ци ја ма и ор -
га ни ма вла сти у оп шти ни Чу ка ри ца, (3) по -
се те и по моћ обо ле ли ма, те шко по крет ним
КВП и чла но ви ма удру же ња (не ко ли ко пу -
та го ди шње, уз при год не по кло не, ра ди ин -
фор ми са ња, раз го во ра и по др шке) (4) из -
ја вљи ва ње са у че шћа и при су ство на са -
хра на ма пре ми ну лог чла на.

Ме сни и Оп штин ски од бор су у ви ше на -
вра та до ста вља ли ви шим ор га ни ма удру -
же ња ини ци ја ти ве и пред ло ге за ре ша ва -
ња или по кре та ња ре ша ва ња по је ди них
ва жних ор га ни за циј ских пи та ња КВП. Про -
из ла зи да je оп штин ска ор га ни за ци ја у
про те клом пе ри о ду до бро ра ди ла, али да
још има мно го ре зер ви да се тај рад уна -
пре ди, на ро чи то у прав цу ве ћег ан га жо ва -
ња чла но ва у ра зно вр сним ак тив но сти ма.

Пи та ње je са мо ка ко при ву ћи чла но ве и
оста ле КВП да се ан га жу ју за сво је и до -
бро свих нас, за ства ра ње ра зно вр сни јег и
бо љег са др жа ја жи во та у „тре ћем до бу“.

До са да шње ис ку ство го во ри да je људ ски
фак тор да ле ко на ди ла зи про блем из бо ра и
кон сти ту и са ње ор га на и те ла у оп штин ској и
ме сним ор га ни за ци ја ма“, ре као је из ме ђу оста -
лог Јан ко вић.

Ме тод ра да ОпОд и МОд je ком би но ван, што
зна чи да се при ме њу је ко лек ти ван рад, за тим
рад ужег ру ко вод ства МОд, ОпОд и по је ди на -
ца. Сма тра се да ова кав рад тре ба на ста ви ти
јер ће се та ко по сти ћи бо љи ре зул та ти. Уоби -
ча је но je да ОпОд одр жа ва сед ни це сва ка два
ме се ца и че шће, a ме сни од бо ри углав ном јед -
ном ме сеч но. Уве де на je прак са да део ОпОд,
не ки чла но ви МОд сва ког по не дељ ка, у про -
сто ри ји ме сне за јед ни це од 10,30 до 12,00 ча -
со ва, па и ду же ра де у ко рист КВП.

Све ин фор ма ци је до би је не од ГлОд и ИзОд
УВП Ср би је на вре ме се про ра ђу ју у ме сним
ор га ни за ци ја ма. 

,,Наш лист Вој ни ве те ран ко ји об ра ђу је те -
ма ти ку пен зи о нер ске по пу ла ци је, на и шао je на
ве ли ко одо бра ва ње и за хвал ност код ве ћи не
КВП. Њих ви ше од 80 чла но ва прет плат ни ци
су на тај лист. Мо ра мо учи ни ти на пор да се тај
број по ве ћа.

Бри га о КВП јед но je од пи та ња стал но при -
сут но у на шем ра ду, по себ но у обла сти ле че -
ња, где има при мед би на ду га че ка ња пре гле -
да код спе ци ја ли ста и ди јаг но сти ке пре гле да.

Об ра да и до ста вља ње зах те ва за со ци јал ну
и ху ма ни тар ну по моћ је дан је од зна чај них оба -
ве за оп штин ске ор га ни за ци је. Уу про шлој го ди -
ни зах тев je под не ло 15 чла но ва и сви су по зи -
тив но ре ше ни.  

Нов ча на сред ства су скром на и сто га се на -
мен ски ко ри сте. За сва ку го ди ну во ди се ма те -
ри јал но-фи нан сиј ски план и план утро ша ка са
ана ли зом“, ис та као је Јан ко вић.

По пра вил ни ку о на гра да ма и при зна њи ма
по је ди ним чла но ви ма ко ји су се по себ но ис та -
кли у ра ду, a на све ча ном ску пу, при ли ком обе -
ле жа ва ња го ди шњи це фор ми ра ња оп штин ске
ор га ни за ци је ода та су при зна ња.

,,Са по стиг ну тим не сме мо се за до во љи ти,
али Удру же ње је оправ да ло сво је по сто ја ње. У
из ве штај ном пе ри о ду и по ред број них про бле -
ма и од ре ђе них сла бо сти, ипак je Оп штин ска
ор га ни за ци ја УВП Чу ка ри ца ус пе ла да оства ри
ор га ни за ци о ни на пре дак у сва ком по гле ду“, за -
кљу чио је сед ни цу Зо ран Јан ко вић.        З. П.

Г
рад ска ор га ни за ци ја УВП Кра -
ље во је 28.апри ла, у ве ли кој са -
ли До ма ВС, одр жа ла је сед ни -

цу из бор не Скуп шти не осмог са зи ва.
При су ство ва ла су 42 чла на Удру же -
ња и го сти ме ђу ко ји ма пред сед ник
УВПС Љу бо мир Дра га њац, пред сед -
ник ИзОд Зо ран Вуч ко вић, пред став -
ни ци ло кал не упра ве, је ди ни ца ВС и
срод них ор га ни за ци ја и удру же ња из
Кра ље ва . 

У из не тој ана ли зи че тво ро го ди -
шњег ра да, пот пред сед ник Град ске
ор га ни за ци је УВП Кра ље во Ву ка шин
Ро дић ис та као је да Град ска ор га ни -
за ци ја УВП Кра ље во ,,по кри ва“ оп -
шти не Кра ље во, Вр њач ка Ба ња, Ра -
шка, Но ви Па зар и Ту тин и да за чла -
но ве има 78% укуп ног бро ја ко ри сни -
ка вој них пен зи ја. И по ред ве ли ких
те шко ћа ко је су има ли по себ но у
вре ме пан де ми је ко ро не, ус пе ли су
да при ву ку но ве чла но ве и пру же по -
моћ у оства ри ва њу пра ва и ре ша ва -
њу про бле ма ве за них за пен зиј ско
оси гу ра ње, здрав стве ну за шти ту,
стам бе ну про бле ма ти ку и со ли дар ну
по моћ нај у гро же ни јим чла но ви ма. 

На са мом су вр ху у оства ри ва њу
пра ва на со ли дар ну и ху ма ни тар ну
по моћ, што го во ри о до бро ор га ни зо -
ва ном ра ду, али и о то ме да ор га ни -
за ци ја има ве ли ки број чла но ва ко ји -
ма је та по моћ нео п ход на. До дат но
је до де ље на и по моћ по ро ди ца ма
ко је су има ле смрт ни слу чај ве зан за
ко ро ну.

За труд и по све ће ност Ко ман де 2.
бри га де и здрав стве ног осо бља ко -
ри сни ци ма здрав стве них услу га по -
сто је углав ном ре чи хва ле, док су за -
мер ке на рад ВМА и да ље че сте. 

У Кра ље ву је око 80 КВП без ика -
квог ста на. Део пен зи о не ра тај про -
блем ре шио је узи ма њем кре ди та од
20.000 евра и то је, на жа лост, био је -
ди ни на чин ре ша ва ња, иако мно ги -
ма, а по себ но број ни јим по ро ди ца -
ма, то ни је по вољ на ва ри јан та. Ве -
ли ке на де су по ла га не у из град њу
ста но ва на Во ћа ре вим ли ва да ма у
Риб ни ци, али су и ту КВП оста ли у
дру гом пла ну, јер је по де ла ста но ва
оба вље на по по себ ним пра ви ли ма
ко је ве ћи на пен зи о не ра не мо же да
ис пу ни. Нај по вољ ни је би би ло да се
ови ста но ви до де љу ју по по сто је ћим
ранг-ли ста ма и ва же ћем Пра вил ни -
ку. Та кав пред лог је и до ста вљен
над ле жним ор га ни ма. 

Од нос Ко ман де 2. бр КоВ и њој
пот чи ње них ко ман ди у Ра шкој и Но -
вом Па за ру пре ма УВПС је вр ло ко -
рек тан. Пред ло зи и зах те ви вој них
пен зи о не ра се од го вор но при хва та ју
и раз ма тра ју. Чи не се озбиљ ни на по -
ри да се на ђе нај по вољ ни је ре ше ње
за уоче не про бле ме.

На жа лост, број чла но ва се из го ди -
не у го ди ну сма њу је јер је број мла -
дих пен зи о не ра да ле ко ма њи од
бро ја умр лих, та ко да их је за ове че -
ти ри го ди не пре ко сто ти ну ма ње.
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Скуп чукаричких војних пензионера

ПОЗИТИВНИ ПОМАЦИ

Де ле га ти су с па жњом са слу ша ли из ве штај



Оства ру је се до бра са рад ња са ве ћи -
ном срод них ор га ни за ци ја и удру же ња. 

Вој ни пен зи о не ри ре дов но уче ству ју у
обе ле жа ва њу свих ва жних до га ђа ја у
ор га ни за ци ји ло кал них упра ва или је ди -
ни ца Вој ске Ср би је.

У име Над зор ног од бо ра из ве штај
Скуп шти ни је под нео Ђу ро Ме да ко вић. 

До са да по том пи та њу ни је би ло оз-
биљ ни јих про бле ма ни ти по тре бе за
пред у зи ма њем би ло ка квих ме ра.

У на ред ном пе ри о ду ве ћа па жња по -
све ти ће се оби ла ску ста рих, бо ле сних и

те шко по крет них чла но ва јер је ко ро на и
ову ак тив ност у по след ње две го ди не
све ла на ми ни мум. 

Пред сед ник Из вр шног од бо ра УВПС
Зо ран Вуч ко вић је де таљ но обра зло жио
све по те шко ће и при мед бе ве за не за ре -
ша ва ње стам бе них пи та ња КВП, што
сва ка ко и је сте нај ва жни је пи та ње за
све оне ко ји не ма ју стан. Та ко ђе је ис та -
као шта је све Глав ни од бор УВПС до
са да пред у зи мао да се не по вољ на си -
ту а ци ја ре ши, или бар убла жи. 

Пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га -
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С
ед ни ца из бор не Скуп шти не
Град ске ор га ни за ци је
УВПС Ниш одр жа на је 19.

апри ла у ма лој са ли До ма Вој -
ске Ниш.

На по чет ку де ле га те Скуп -
шти не је по здра вио пред сед ник
ГрО рг УВПС Ниш Ми лу тин Пан -
те лић, а за тим је ин то ни ра на
хим на Ре пу бли ке Ср би је. Пред -
сед ник је под нео из ве штај о ра -
ду за пе ри од од 2018. до 2022.
го ди не. Пред сед ник Над зор ног
од бо ра је под нео Из ве штај тог
те ла 2021. го ди ну. План ра да и
те жи шне за дат ке за 2022. го ди -
ну пред ло жио је та ко ђе пред -
сед ник Град ске ор га ни за ци је.
Оба из ве шта ја, план ра да и те -
жи шни за да ци усво је ни су јед -
но гла сно.

За но вог пред сед ни ка Град -
ске ор га ни за ци је УВПС Ниш
иза бран је Зо ран Ја шо вић, а за
пот пред сед ни ка - Не бој ша Жив -

ко вић.
На кон то га јед -

но гла сно је иза -
бра но 15 чла но -
ва Град ског од -
бо ра, од то га 12
чла но ва по
функ ци ји (10
пред сед ни ка ме -
сних ор га ни за ци -
ја, пред сед ник и
пот пред сед ник
Град ског од бо ра,
ко ји је ујед но и
пред сед ник јед -
не ме сне ор га ни -
за ци је, пред сед -
ник Ко ми си је за
здрав ство, пред -
сед ник По дру -
жни це Клу ба ге -
не ра ла и ад ми ра ла и пред сед -
ник Удру же ња пен зи о ни са них
ле та ча и па до бра на ца).

За Над зор ни од бор јед но гла -

сно су иза бра ни: Или ја Ли лић,
(пред сед ник), Рат ко Ан ђел ко вић
Дра го Ву ко вић, (чла но ви).

Иза бра но је и шест чла но ва
Скуп шти не УВПС: Ма то Пи ли -

чић, Ми лин ко Ни ко лић, Ду шко
Ђе нић, Вла сти мир Цвет ко вић,
Иван Ми ло шев и Зо ран Ја шо -
вић.

З. Ј. 

њац ис та као је да је УВП Кра ље ва јед но
од број ни јих, да по кри ва ве ли ку те ри то -
ри ју и да је ме ђу ак тив ни јим у Ср би ји.
На вео је све нај ва жни је ак тив но сти ко је
је пред у зи ма ло УВПС у про те кле че ти ри
го ди не и до га ђа је ко ји су би ли од ути ца ја
на ста тус и жи вот ко ри сни ка вој них пен -
зи ја. Ис та као је да ће се све те ак тив но -
сти и у на ред ном пе ри о ду ин тен зи ви ра -
ти, све до про на ла же ња ко нач них, по зи -
тив них ре ше ња. За хва лио је Град ском
од бо ру на до бром ра ду и на ор га ни за ци -
ји из бор не Скуп шти не.

У ди ску си ја ма чла но ва Скуп шти не ко -
ји су се ја ви ли за реч углав ном су по тен -
ци ра на пи та ња ве за но за про бле ме у ра -
ду ВМА, оби ла ску ста рих и бо ле сних,
при су ство са хра на ма пре ми ну лих чла -
но ва и пру жа ње од го ва ра ју ће по мо ћи
њи хо вим по ро ди ца ма и по тре би ускла -
ђи ва ња пен зи је они ма ко ји су пен зи о ни -
са на пре 2012. го ди не са пен зи ја ма на -
кон тог пе ри о да.

На кон јед но гла сног усва ја ња под не тих
из ве шта ја и раз ре ше ња ду жно сти ста -
рих ор га на Скуп шти не иза бра ни су и но -
ви ор га ни: Град ски од бор од де вет чла -
но ва и Над зор ни од бор од три чла на. За
пред сед ни ка Град ског од бо ра у на ред -
ном че тво ро го ди шњем ман да ту је иза -
бран Ра до је То ма ше вић, а за пот пред -
сед ни ка Ву ка шин Ро дић, док је за пред -
сед ни ка Над зор ног од бо ра иза бран Ду -
шан До тлић.

На ску по ви ма ко ји су прет хо ди ли овој
Скуп шти ни у Ме сној ор га ни за ци ји Но ви
Па зар за пред сед ни ка је иза бран Жар ко
Ко ва че вић, у Ра шкој ту ду жност оба вља -
ће Ра до сав Мај дак, а у Вр њач кој Ба њи -
Сла ви ша Ми лен ко вић. 

Ло кал на сред ства ин фор ми са ња су,
као и увек до са да, про пра ти ла сед ни цу
Скуп шти не и из дво ји ли про стор у ин фор -
ма тив ним еми си ја ма. 

Јо ван Си мић

Краљевачки хоризонти

У СЛУЖБИ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА

На по чет ку сед ни це ода та је по шта пре ми ну лим чла но ви ма

Ниш

НОВО РУКОВОДСТВО



зни цом; при ку пље ни пре ци зни по да ци о
бро ју ту не ла и мо сто ва на мар шру ти; утвр -
ђе не ду жи не сва ког ту не ла и ду жи не сва ке
же ле знич ке ком по зи ци је; ре ги стро ва не све
рам пе за ис кр ца ва ње тен ко ва са же ле знич -
ких ва го на; утвр ђе не по год не оби ла зни це
око свих мо сто ва на Ибру; про на ђе ни су по -
год ни ре јо ни за скла ња ње мо тор них во зи ла
ако бу ду от кри ве на и на пад ну та; фор ми ра -
ни по себ ни ти мо ви за ре ша ва ње ових пи та -
ња и пра ће ње по кре та ко ло на. 

Глав на и по моћ на ко ло на
Ко ман да Тре ће ар ми је из да ла је на ре ђе -

ње и ре гу ли са ла: (1) да се упу ти за јед нич ки
тим Тре ће ар ми је и При штин ског кор пу са у
252. оклоп ну бри га ду ра ди ко ор ди на ци је; (2)
да се од ре де је ди ни це из При штин ског кор -
пу са за обез бе ђе ње про ла ска ком по зи ци ја
на ус пут ним ста ни ца ма и кри тич ним де о ни -
ца ма, по себ но кроз Ко сов ску Ми тро ви цу,
Ву чи трн и од Ко со ва По ља до Кли не; (3) да
се из вр ши до бро ма ски ра ње тен ко ва на ва -
го ни ма и из ме не си лу е те тен ко ва; (4) да се
из вр ше при пре ме да по је ди ни тен ко ви мо гу
деј ство ва ти и са ва го на; (5) да се пре ци зно
пла ни ра „са кри ва ње” ком по зи ци ја у ту не ле
и усе ке на пру зи у слу ча ју на ле та ави о на;
(6) да се обез бе ди си гур на ве за са ко ман -

дом тран спор та и свим ком по зи ци ја ма са
Опе ра тив ним цен тром Тре ће ар ми је и При -
штин ског кор пу са; (7) да се пре ко де ле га ци -
је при Ју го сло вен ским же ле зни ца ма об у ста -
ве сви пред ви ђе ни по ла сци во зо ва, док се
не за вр ши пре во же ње бри га де и да се за у -
ста вља ње ком по зи ци ја вр ши без уоби ча је -
не про це ду ре; (8) да код сва ког ма ши но во -
ђе бу де по је дан ста ре ши на са уре ђа јем за
ве зу; (9) да се пред ви де ме ста на мар шу ти,
где не ма ис то вар них рам пи, ка ко би у слу -
ча ју на па да на ком по зи ци ју или оште ће ња
пру ге тен ко ви мо гли бр зо на пу сти ти ва го не. 

У 19.15 ча со ва, ко ман дант 252. оклоп не
бри га де из ве стио је да ће марш по моћ не ко -
ло не по че ти по пла ну, а глав не ко ло не око
22.30 ча са, због про це ду рал них пи та ња ко је
слу жбе ни ци Ју го сло вен ских же ле зни ца за -
вр ша ва ју. 

Пре ма пла ну мар ша пред ви ђе но је да
бри га да стиг не на Ко со во и Ме то хи ју за три
да на. 

Су тра дан на Ко манд ном ме сту 3. ар ми је,
у 11.45 ча со ва из вр ше на је ана ли за за вр ше -
них про тив те ро ри стич ких ак ци ја у ре јо ни ма
По ду је во, Дре ни ца, Ора хо вац и Ма ли ше во.
За кљу че но је да су све бор бе не гру пе из вр -
ши ле пла ни ра не за дат ке. На ана ли зи су по -
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Г
е не рал штаб ВЈ из дао је на по чет ку ра -
та на ре ђе ње за оја ча ње Тре ће ар ми је
252. оклоп ном бри га дом Пр ва ар ми је и

ње но до во ђе ње на Ко со во и Ме то хи ју из
гар ни зо на Кра ље во. У усло ви ма агре си је
НА ТО-а, био је то из у зет но те жак и сло жен
за да так. Тај вој нич ки по ду хват опи сан је у
књи зи Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би је
,,Вој ска Ју го сла ви је у од брам бе ном ра ту
1999. го ди не.

Пре ма „За ми сли Ко ман дан та Тре ће ар -
ми је за из во ђе ње од брам бе не опе ра ци је у
слу ча ју коп не не агре си је на Ко смет”, 252.
оклоп на бри га да пред ви ђе на је за од бра ну
на Дру гом по ја су При штин ског кор пу са.
Због то га је у Пр вој ета пи од брам бе не опе -
ра ци је прет пот чи ње на При штин ском кор пу -
су, по сле че га се ан га жу је у ре зер ви Тре ће
ар ми је. 

За да так Ко ман ди Тре ће ар ми је и При -
штин ског кор пу са био је да у са рад њи са Ко -
ман дом Кра гу је вач ког кор пу са Пр ва ар ми је
до ве ду бри га ду у зо ну од бра не При штин -
ског кор пу са у усло ви ма ин тен зив ног деј -
ства ави ја ци је. 

Пре ма на ре ђе њу и пла ну Ге не рал шта ба
Вој ске Ју го сла ви је и Ко ман де Кра гу је вач ког
кор пу са, ко ји су на пра вље ни у са рад њи са
Ко ман дом Тре ће ар ми је и При штин ског кор -
пу са, би ло је пред ви ђе но да бри га да кре не
на марш у 20.00 ча со ва и да мар шу је у две
ко ло не: пр ва, глав на ко ло на, бор бе на
оклоп на во зи ла, ко ја се пре во зе же ле зни -
цом; дру га, по моћ на, ко ју чи не по за дин ске и
оста ле је ди ни це на мо тор ним во зи ли ма, ко -
је мар шу ју соп стве ним хо дом. Мар шру та је
би ла: Кра ље во – Ра шка – Ле шак – Ко сов ска
Ми тро ви ца – При шти не – се ло Ла пу шник –
Кли на. Ду жи на мар шру те је око 250 ки ло ме -
та ра. 

Глав на ко ло на, са тен ко ви ма, би ла је укр -
ца на на три же ле знич ке ком по зи ци је, пред -
ви ђе не да у утвр ђе ним вре мен ским ин тер -
ва ли ма иду јед на иза дру ге. 

Опе ра тив ци Тре ће ар ми је и При штин ског
кор пу са „сни ми ли” су на чин деј ства ави ја -
ци је НА ТО-а. На па ди су би ли нај сла би ји из -
ме ђу 4.00 и 8.00 ча со ва, али са по вре ме ним
на ле ти ма из ви ђач ке ави ја ци је и ави о на А-
10. По ред то га, код сва ког пре ки да деј ства,
вр ше на је си му ла ци ја на ле та ави ја ци је. 

По ред оста лих ре ше на су и сле де ћа пи -
та ња: си гур на и не пре кид на ве за из ме ђу же -
ле знич ких ком по зи ци ја и мо то ри зо ва них ко -
ло на; до бра ве за и ко ор ди на ци ја са же ле -

Агресија НАТО-а на СРЈ 23 године после

ВРЕМЕ ЈУНАШТВА 
И ПРКОСА

У асимтричном рату који је НАТО водио против мале државе Србије (СРЈ), однос
снага је неупоредиво био на страни те алијансе. Али неповољан однос снага 

наша војска је надокнађивала оригиналном вештином ратовања. Довођење 252.
оклопне бригаде из срца Шумадије на простор Косова и Метохије био је сјајан

пример ратног умећа. Одбрана у рејону карауле Кошаре пример је незабележеног
херојства и витештва.

На чел ник Шта ба Врховне команде
ге не рал Дра го љуб Ој да нић

Ге не рал Вла ди мир Ла за ре вић, у вре ме
агре си је ко ман дант При штин ског 

кор пу са



ста вље ни за да ци о да љем ан га жо ва њу је -
ди ни ца по сле за вр ше них про тив те ро ри -
стич ких ак ци ја. 

Пред ви ђе но је да бор бе не гру пе из са ста -
ва 125. мо то ри зо ва не бри га де, 15. оклоп не
бри га де, 243. ме ха ни зи ва не бри га де, 549.
мо то ри зо ва не бри га де и 37. мо то ри зо ва не
бри га де из вр ше пре ме шта ње на но ве по ло -
жа је у ре јо ну Ма ли ше ва, где су Шип тар ске
те ро ри стич ке сна ге ор га ни зо ва ле Опе ра -
тив ну зо ну „Дрим” са 122, 115. и 116. бри га -
дом и бри га дом „Га ни Па ча ри зи”. Ова ја ка
гру па ци ја ОВК-а кон тро ли са ла је цен трал -
ни део Ма ли шев ске ре ги је и све ко му ни ка -
ци је ко је са про сто ра Ко со ва во де ка Ме то -
хи ји. Због то га је са о бра ћај на њи ма био
оте жан и ри зи чан. 

До не та је од лу ка је да по ме ну те је ди ни це
При штин ског кор пу са бло ки ра ју глав не сна -
ге Опе ра тив не зо не „Дрим” и по др же сна ге
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у њи хо -
вом раз би ја њу. 

Да на 29. мар та 1999. го ди не на ста вљен
је марш 252. оклоп не бри га де. 

Мо то ри зо ва на ко ло на 252. оклоп не бри -
га де сти гла је до се ла Би ља но вац, а пр ва
ком по зи ци ја са тен ко ви ма је би ла пред ула -
зом у ме сто Ушће. Ме ђу тим, убр зо за тим
глав на ко ло на је мо ра ла да се за у ста ви у ту -
не лу „Ло зно”, на из ла зу из Ушћа, због упо зо -

ре ња да је код мо ста на Ибру про на ђен ло -
ка тор. Због то га су за у ста вље не и дру га и
тре ћа ком по зи ци ја, ју жни је од ме ста Бо гу то -
вац. 

Од ту не ла до ту не ла
Ло ка тор сам по се би ни је пред ста вљао

опа сност за воз, али је опа сан јер еми ту је
сиг на ле, ко ји на во де ави ја ци ју. Због то га га
је тре ба ло што пре укло ни ти. 

У 4.10 ча са, во зо ви са тен ко ви ма, пре
сва ну ћа, ушли су у ту не ле „Ку ла”, „Па вли ца”
и „Је ло вац”, из ме ђу Ле по са ви ћа и Ле шка. 

По сле сва ну ћа по моћ на ко ло на је на ста -
ви ла марш, а глав на са тен ко ви ма је још би -
ла у ту не ли ма. Че као се по го дан тре ну так
да се на пра ви сле де ћи „скок”, из ме ђу два
на ле та ави ја ци је. 

У 10.20 ча со ва мо то ри зо ва на, по моћ на
ко ло на, сти гла је на мар шев ски циљ, у ре -
јон Кли не. 

У 18.30 ча со ва бор бе ни део 252. оклоп не
бри га де кре нуо из ту не ла и про шао Ко сов -
ску Ми тро ви цу. Од мах за тим и дру ги део
бри га де кре нуо из Кра ље ва. 

У 0.07 ча со ва 30. мар та 1999. го ди не пр -
ви еше лон 252. оклоп не бри га де са тен ко -
ви ма сти гао је у ре јон Кли не и по чео са раз -
во ђе њем је ди ни ца и по се да њем зо не од -
бра не. Дру ги еше лон мар шо вао је по пла ну. 

У 3.10 ча со ва, во зо ви дру гог еша ло на са
тен ко ви ма 252. оклоп не бри га де про шли су
же ле знич ку ста ни цу Ко со во По ље и на ста -
ви ли марш ка Кли ни. 

У 5.30 ча со ва и дру га ко ло на сти гла је у
Кли ну, а Дру ги Ме ха ни зо ва ни ба та љон у Ли -
пљан. 

И та ко је 252. оклоп на бри га да са нај мо -
дер ни јим тен ко ви ма и нај ве ћом ва тре ном
мо ћи сти гла је нео па же но на Ко со во и Ме -
то хи ју. Био је то пра ви под виг. До ве сти бри -
га ду, по ред шпи јун ских са те ли та, нај са вре -
ме ни јих из ви ђач ких си сте ма и ави ја ци је,
пред „но сем” пла не ра НА ТО. 

Ма ло ко је мо гао да по ве ру је да се овај
за да так мо же из вр ши ти без ве ћих про бле -
ма. По ка за ло се да НА ТО, по ред све тех ни -
ке, ни је ус пео да је от кри је. Сти гла је на Ко -
смет не при ме ће на. 

На оп ште из не на ђе ње и шок пла не ра НА -
ТО и њи хо вог порт па ро ла Џе ми Ше ја обе -
ло да ње но је „да са на Ко со ву и Ме то хи ји у
рас по ре ду При штин ског кор пу са на ла зи но -
ва је ди ни ца”. 

Од мах по до ла ску на мар шев ски циљ, Ко -
ман де При штин ског кор пу са и 252. оклоп не
бри га де пред у зе ле су број не ма скир не ме -
ре и по ступ ке да бри га да и да ље оста не
„не ви дљи ва” и за АWACS-е и за са те ли те
НА ТО-а. Био је то ве ли ки успех, пре свих
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Гра ни ча ри ка ра у ле ,,Ко ша ре“ са пот пу ков ни ком Дра гу ти ном Дим чев ским (у сре ди ни) на јед ном од по ло жа ја од бра не



ста ре ши на и вој ни ка 252. оклоп не бри га де,
Ко ман де Бри га де и ко ман дан та тран спор та
пот пу ков ни ка Мла де на Бо жи ћа, слу ша о ца
42. кла се Шко ле на ци о нал не од бра не. 

Ко ли ко су у ко ман ди НА ТО стре пе ли од
ове бри га де по ка за ло се ка да су од мах из
ави о на ба ца ли лет ке у ко ји ма су по зи ва ли
при пад ни ке јед ног од ба та љо на 252. оклоп -
не бри га де да се пре да ју „ина че ће их уни -
шти ти њи хо ви ави о ни А-10”.

Укр ца ва ње тен ко ва оба вље но је у го то во
пот пу ном мра ку. За дан пре во же ња иза бран
је онај ка да је би ла ни ска облач ност, та ко да
је би ло го то во не мо гу ће из ви ђа ње из ва зду -
шног про сто ра. По пре ба ци ва њу оклоп не
бри га де на Ко со во и Ме то хи ју, бе сни пла не -
ри НА ТО-а, на ре ди ли су ру ше ње мо сто ва на
пру зи ко јом је про ла зи ла ком по зи ци ја и ру -
ше ње пру ге. 

По ру ка на чел ни ка 
Шта ба Вр хов не ко ман де
бра ни о ци ма
На чел ник шта ба Вр хов не ко ман де, ге не -

рал-пу ков ник мр Дра го љуб Ој да нић упу тио
је 4. апри ла те рат не го ди не при пад ни ци ма
ВЈ по ру ку сле де ће са др жи не:

,,У тре ну ци ма нај о збиљ ни јих ис ку ше ња
за све гра ђа не СРЈ, у пот пу но сти сте оправ -
да ли ве ли ке тра ди ци је и још ве ћа, суд бин -
ска оче ки ва ња свог на ро да.

Рат ко ји ни смо же ле ли, све ви ше се пре -
тва ра у сра мо ту оних ко ји су нам га на мет -
ну ли. Же ле ли су да ки да ју жи во те ло на ше
отаџ би не, а до жи ве ли су да их се све ви ше
сти де и њи хо ви су гра ђа ни. Под те ре том ла -
жних оп ту жби и осва јач ких пла но ва, би ли
смо, без ма ло, са свим са ми кад су нам спре -
ми ли уни ште ње и кад су нас за су ли уби лач -
ким ог њем.

Ви сте, дра ги вој ни ци и ста ре ши не ВЈ,
схва ти ли ту исто риј ску пре суд ну опа сност,
ју нач ки сте пре зре ли прет ње и зна лач ки сте
ру ко ва ли оруж јем ко је вам је на род по ве рио
да, као ње гов штит, спа си те оп ста нак угро -
же не др жа ве.

До са да шњи ток бор бе за не за ви сну отаџ -
би ну до ка зу је да нас ни над моћ не си ле не
мо гу по ра зи ти. Ми има мо са мо ову зе мљу и
са мо на ша она мо ра оста ти. То раз у ме сва -
ко ра зум но и не пот ку пљи во људ ско би ће на
свим кон ти нен ти ма. Агре со ри су, ме ђу тим,
при ча ли - и још при ча ју - сму ше не, за ма -
гље не, из ми шље не бе сми сли це да се ра -
том чу ва мир на Бал ка ну; да се бом ба ма,
по жа ри ма, но вим гро бљи ма и ин ва ли ди ма
спре ча ва ху ма ни тар на ка та стро фа и да се
се ја њем ужа са, ка кав је по се јан и у ср цу на -
шег сло бо дар ског Бе о гра да, ши ри де мо кра -
ти ја. Све ту не тре ба та ква бу дућ ност и све
ја че јој се од у пи ре. А што се нас ти че - ни -
кад не ће ни ко по штен из ове зе мље при ста -
ти да слу жи та квим зло чи нач ким пла но ви -
ма.

За то ми ви ше ни смо са ми. А од уби ца и
па ли ку ћа све ви ше се одва ја ју и ми ли о ни
гра ђа на из њи хо вих и њи ма са ве знич ких зе -
ма ља. Чак и ме ђу вла да ма агре сор ских др -
жа ва и у ре до ви ма тих вла да и пар ла ме на -
та, све је гла сни је пи та ње: ка ко се из ву ћи из
мо рал не и по ли тич ке бе де у ко ју су се за -
гли би ли са сво јим то ма хав ци ма на на шем
кр вљу на то пље ном род ном тлу и око на ших
све тих спо ме ни ка, ко ји оли ча ва ју ве ков ну
бор бу за пра ва и сло бо де.

О ра за ра њу на ше др жа ве пу тем си ле,
или о по ро бља ва њу на шег на ро да са мо -
свој ног би ћа, они ви ше јав но не го во ре.

Ствар ност је учи ни ла оно што ни су мо гла
озбиљ на упо зо ре ња мно гих па мет них и по -
ште них лич но сти из Аме ри ке и За пад не Ев-
ро пе, а да не го во ри мо о они ма из Ру си је,
Ки не, Ин ди је и дру гих зна чај них зе ма ља.
Сви су они го во ри ли без успе ха, док ни је - у
ди рект ној од бра ни - про го во ри ло на ше
оруж је“.

Про те сти гра ђа на код нас 
и у све ту
Сло бо до љу би ви и прав до љу би ви свет је,

од мах по по чет ку агре си је, осу дио бру тал ну
ин ва зи ју НА ТО-а. На ули ца ма мно гих пре -
сто них и дру гих гра до ва, су сва ко днев но ор -
га ни зо ва не де мон стра ци је, про те сти и ми -
тин зи на ко ји ма се кли ца ло Ју го сла ви ји и
Ср би ји.

Ка да су про јек ти ли Али јан се (17. апри ла
1999. го ди не) усмр ти ли тро го ди шњу Ми ли -
цу Ра кић, ге не рал ни се кре тар ОУН, Ко фи
Анан, из ја вио је да су у Ју го сла ви ји ,,по га -
же ни и пра во и прав да“.

Мно ги свет ски др жав ни ци и ли де ри осу -
ди ли су агре си ју, зах те ва ју ћи да се хит но об -
у ста ве рат на деј ства и да се да шан са ми ру.

Пи сац Пе тер Ханд ке упу тио је свет ској
јав но сти и ме ди ји ма пи смо у ко јем је, по сле
срам них на па да на на шу зе мљу, чи та ву зе -
маљ ску ку глу про гла сио Ју го сла ви јом.

У Ско пљу ви ше од 20.000 гра ђа на је де -
мон стри ра ло уз ви ку ју и ,,НА ТО од ла зи са
на ших про сто ра“, ,,Аме ри кан ци уби це“, ,,Пу -
сти те Ср бе да жи ве сло бод но“. За па ље на
је и згра да аме рич ке Ам ба са де. Пот пред -
сед ник Пар ла мен тар не скуп шти не ОЕБС-а,
Ви ли Ви нер, је из ја вио: ,,Ово је цр ни дан за
свет, дан ка да су По ве ља УН и ме ђу на род -
но пра во бру тал но по га же ни“.

У Ати ни су гра ђа ни ма сов но иза шли на
ули це. Но си ли су ве за не грч ке и ју го сло вен -
ске за ста ве, уз ви ку ју ћи па ро ле про тив Аме -
ри ке и Клин то на. Ма сов не де мон стра ци је
од ви ја ле су се у Ри му, Ави ја ну, На пу љу, Ни -
ко зи ји, Бу ку ре шту... У Мо скви су гра ђа ни
аме рич ку ам ба са ду за су ли бо јом, ја ји ма и
ка ме ни ца ма... Ви ше од 100 др жа ва је осу -
ђи ва ло агре си ју и про ти ви ло јој се. Би ло је
то до вољ но да се са зо ве ван ред на сед ни ца
Ге не рал не скуп шти не УН, али ту сед ни цу
ни је ,,имао“ ко да са зо ве. Аме ри ка се са тим
ни је са гла си ла.

На ши гра ђа ни ни су при ста ја ли на то да

их бом бе одво је јед не од дру гих и са те ра ју у
под зе мље стра ха. Сва ко днев но су се ма -
сов но оку пља ли на град ским тр го ви ма и
ули ца ма, на кон цер ти ма, уз сло ган ,,пе сма
нас је одр жа ла“. Био је то про тест про тив
не ци ви ли зо ва не те ско бе ко ју го ла си ла на -
сто ји да на мет не. Ни је то са мо при ча о мир -
ној и осми шље ној хра бро сти, већ ана то ми ја
ду ше јед ног на ро да, ње го ве по тре бе за кре -
а тив ним ду хов ним от по ром.

Ат мос фе ра за јед ни штва би ла је ду хов ни
штит про тив агре си је оних ко ји ма је осе ћа -
ње над мо ћи осу ши ло ср ца и моћ ра су ђи ва -
ња.

Све оно што се до га ђа ло на по след њој
сто пи отаџ би не пре ма Ре пу бли ци Ал ба ни ји
од ча са агре си је на на шу зе мље до за вр -
шет ка бор бе них деј ста ва, мо же ко мот но да
уђе у ана ле ра то ва ња, да по слу жи као лек -
ци ја ка ко се у ве о ма не по вољ ним бор бе -
ним, ре љеф ним и кли мат ским усло ви ма од -
луч но бра ни др жа ва, шта у од бра ни зе мље
зна чи бор бе ни мо рал и ка ко се у си ту а ци ја -
ма што че сто де лу ју као без из ла зи, ма ни -
фе сту ју од луч ност, хра брост, упор ност, со -
ли дар ност, дру гар ство и на да све ју на штво. 

Де сет на јед но га 
на ве ли ки пе так
Си но ним за ју на штво и од луч ност у од -

бра ни те ри то ри је СРЈ је сте од бра не у пре -
де лу ка ра у ле ,,Ко ша ре“. На ве ли ки пе так 9.
апри ла ви ше од 1.000 те ро ри ста, уз ар ти -
ље риј ску при пре му, кре ну ло је на не што ви -
ше од 100 гра ни ча ра ко ји су се на ла зи ли око
тог објек та у спрем но сти за од бра ну. Они су
од луч но од би ја ли на пад за на па дом. Био је
то по ку шај НА ТО-а да, уз по моћ шип тар ских
те ро ри ста, про дре у ду би ну на ше те ри то ри -
је. А ишли су ве о ма упор но, без об зи ра што
су им са бор ци па да ли по ко ше ни ис пред но -
са.

-Оно што се де си ло тог да на ула зи прак -
тич но у исто ри ју ра то ва ња јер смо про ме ни -
ли и мо ју и од лу ке ви ших ко манд них ин стан -
ци. Из ме ни ли смо за по вест за од бра ну зе -
мље ко ју сам већ из дао, иако ни сам до био
за по вест ко ман дан та Тре ће ар ми је и на чел -
ни ка Шта ба Вр хов не ко ман де, што је у вој -
ној те о ри ји пре се дан. У из ве шта ју са ис ту -
ре ног ко манд ног ме ста При штин ског кор пу -
са ма сним сло ви ма би ло је ис пи са но: Бор -
бе ни мо рал је на ви си ни, гра ни цу ће мо од -
бра ни ти по сва ку це ну! Та ко смо без на ре -
ђе ња до не ли од лу ку да ће мо од суд но бра -
ни ти Ср би ју, за по чи ње сво је се ћа ње ге не -
рал-пу ков ник у пен зи ји Вла ди мир Ла за ре -
вић, та да ко ман дант При штин ског кор пу са. 

Од 24. мар та до 10. ју на, ко ли ко је тра ја -
ла агре си ја НА ТО-а на Ср би ју (СРЈ), глав ни
до га ђа ји зби ли су се на про сто ру Ко со ва и
Ме то хи је (КиМ), јер је одва ја ње и осва ја ње
ју жне срп ске по кра ји не био пре вас ход ни
рат ни циљ у то вре ме 19 нај ра зви је ни јих зе -
ма ља све та. Си ре не за пре ста нак ва зду шне
опа сно сти на Ко со ву и Ме то хи ји се ни су
огла ша ва ле по не ко ли ко да на јер су ави о ни
агре со ра не пре ста но кру жи ли из над те те -
ри то ри је.

Ко смет је био по при ште рат них до га ђа ња
и то ком 1998. го ди не јер су шип тар ско-те ро -
ри стич ке сна ге го то во сва ко днев но на не -
ком од гра нич них од се ка, ста за ма и бо га за -
ма, у ди вљи ни при ро де, по ку ша ва ле да на
про стор КиМ уба це што ве ће ко ли чи не на о -
ру жа ња, мин ско-екс пло зив них сред ста ва,
му ни ци је и вој не опре ме. Прак тич но, При -
штин ски кор пус је го то во две го ди не био у
ра ту, ма да је по свим пра ви ли ма вла дао
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По моћ ник ко ман дан та 3. ар ми је 
ге не рал-ма јор Мир ко Стар че вић



мир. До пред из би ја ње агре си је ге не рал
Вла ди мир Ла за ре вић био је на чел ник Шта -
ба При штин ског кор пу са, да би по по ста -
вља њу ге не ра ла Не бој ше Пав ко ви ћа на по -
ло жај ко ман дан та Тре ће ар ми је, по стао ко -
ман дант При штин ског кор пу са. Ве ли ки део
вре ме на то ком ра та, ге не рал Ла за ре вић је
про вео у пр вом по ја су од бра не, а не та ко
рет ко био је и на пр вој ли ни ји од бра не Ко -
сме та и Ср би је. 

Пи та ли смо га нај пре шта се све под ра зу -
ме ва, сло бод ним жар го ном ре че но, под
Бит ком за Ко ша ре?

-При ча о Ко ша ра ма је, иако се по след њих
не ко ли ко го ди на све ви ше чу је, још увек не -
ис при ча на при ча о од бра ни зе мље на про -
сто ру Ко со ва и Ме то хи је При штин ског кор -
пу са Тре ће ар ми је. Тер мин Ко ша ре је ме та -
фо ра за епо пе ју ју нач ке од бра не Ср би је на
про сто ру Ко со ва и Ме то хи је. Да по ја сним,
Ко ша ре је је дан то по ним ве зан за се ло и ка -
ра у лу, али у вој нич ком сми слу оно што се
де ша ва ло у од бра ни зе мље, то је је дан ши -
ри про стор ко ји об у хва та ви ше ка ра у ла: Ко -
ша ре, Мо ри на, 7. ју ли и Ђе ра ви ца. То је
фронт ши ри не ви ше од 20 ки ло ме та ра.

Ка да го во ри мо о Ко ша ра ма по след њих
го ди на и у по след ње вре ме же ли мо пре све -
га да ис так не мо да је на том ши ро ком фрон -
ту на са мом по чет ку ра та на ус крс 9. апри ла
1999. го ди не до шло до ма сов не коп не не ин -
ва зи је, до ма сов ног по ку ша ја бор бе ног про -
до ра у ду би ну Ме то хи је и Ср би је, а све у ок-
ви ру при ме не стра те ги је НА ТО-а ва зду шно-
коп не не бит ке. То ни је био изо ло ван слу чај
коп не не агре си је на са мом по чет ку ра та. То
је, у уства ри, ши ро ко при пре мљен план, са -
чи њен у Пен та го ну, са чи ни ли су га аме рич -
ки струч ња ци. За то по сто је до ка зи, чак у
Ха шком три бу на лу. План је имао на зив
„Стре ла“. Коп не ну ин ва зи ју по ку ша ло је да
оства ри ви ше де се ти на хи ља да те ро ри ста,
при пад ни ка ору жа них сна га Ал ба ни је и НА -
ТО сна га ло ци ра них у Ма ке до ни ји и Ал ба -
ни ји и има ла је две ета пе. Пр ва је но си ла
на зив „Стре ла 1“ а дру га „Стре ла 2“. У окви -
ру пр ве ета пе НА ТО је пла ни рао да у нај кра -
ћем ро ку, за 7-10 да на, по ло ми кич му од бра -
не на том прав цу на па да: се вер на Ал ба ни ја
- ка ра у ле Мо ри на - 7. ју ли - Ко ша ре - Ју ник -
Ђа ко ви ца - Кли на - ка се вер ном и цен трал -
ном Ко со ву, уз при хват и са деј ство ја ких те -
ро ри стич ких сна га у ши рем ре јо ну Ја бла ни -
це. То је, да кле, би ла њи хо ва иде ја и због
то га су да ни ма вр ши ли бе со муч ну ра кет ну,
ва зду хо плов ну, ар ти ље риј ску и све ко ли ку
по др шку, вр ше ћи тзв. изо ла ци ју бо ји шта, од
гра ни це до ду би не од 20 до 30 ки ло ме та ра,

спре ча ва ју ћи би ло ка кво до во ђе ње на ших
сна га или ја че гру пи са ње и ја чи от пор.

Ка ко су би ле еша ло ни ра не те сна ге?
Мо рам још јед ном да по но вим да је агре -

сор за опе ра ци ју „Стре ла“ еша ло ни рао сна -
ге раз ли чи те струк ту ре, раз ли чи те ор га ни -
за ци је али све под ко ман дом НА ТО-а. У пр -
вом њи хо вом еша ло ну би ли су, да та ко ка -
жем ба ши бо злу ци, те ро ри сти са про сто ра
КиМ ко ји су, у 11 раз ли чи тих ло го ра ши ром
Ал ба ни је, прет ход них 15-20 да на об у ча ва -
ни за на пад на сво ју зе мљу, за на пад на Ср -
би ју. За њи ма су ишли стра ни пла ће ни ци -
му џа хе ди ни и при пад ни ци Бин Ла де но ве Ал
- Ка и де и стра ни ин струк то ри ко ји су има ли
за да так да си лом оруж ја при мо ра ва ју пр ви
еше лон да се не по ву че, да јед но став но иде
пре ко др жав не гра ни це, да гу би гла ву, а
пре ко њих ће они да на ста ве про дор у ду -
би ну КиМ. Тре ћи еше лон су би ле фор ма циј -
ске ору жа не сна ге Ал ба ни је и ору жа не сна -
ге НА ТО пак та и ме ха ни зо ва не је ди ни це
Ита ли је , Фран цу ске итд.

Иза бра ли су 9. април, уз пу ни ци ни зам,
јер је СРЈ у част ве ли ког пра во слав ног пра -
зни ка, 6. апри ла про гла си ла ви ше днев но
при мир је. Ко ри сте ћи ту си ту а ци ју, а и оро -
граф ске и то по граф ске пред но сти то га де -
ла др жав не гра ни це (те рен са њи хо ве стра -
не над ви ша ва на шу те ри то ри ју), мо гућ но -
сти да деј ству ју по на шим сна га ма, ра чу на -
ју ћи ве ро ват но и на из не на ђе ње, они су кре -
ну ли 9. апри ла уз та кву ва тре ну по др шку да
је све го ре ло у том пр вом по ја су од бра не,
по себ но на пр вим по ло жа ји ма на ше од бра -
не. Го ре ло је и не бо и зе мља. Мно ги од на -
ших бра ни ла ца на зва ли су то Ви јет на мом у
ма лом. На Ју нич ким пла ни на ма и де лу Про -
кле ти ја снег је био из над ме тра ви си не, ка -
зу је Ла за ре вић.

Те ро ри сте су до че ка ли хра бри бра ни о ци.
На пр вој ли ни ји од бра не би ли су ко ман дант
53 гра нич ног ба та љо на та да ма јор Ду шко
Шљи ван ча нин, за ме ник ко ман дан та ба та -
љо на ма јор Дра гу тин Дим чев ски и вод ник
Са ша Ра до је вић, за ме ник ко ман дан та ка ра -
у ле ,,Ко ша ре“. Ко ман дант ка ра у ле Де јан
Аго че вић, по сле ра ња ва ња, био је на ле че -
њу. Из др жа ли су гра ни ча ри го то во два и по
да на без по мо ћи. А он да је сти гло по ја ча ње,
до шли су им рат ни дру го ви из 125. мо то ри -
зо ва не бри га де. 

У па клу Ко ша ра, ви ше од ме сец да на, уз
над људ ске на по ре од би ја ни су на па ди и чу -
ва на је гра ни ца отаџ би не. По 12 срп ских вој -
ни ка бра ни ло је по ло жа је на ко је је ју ри ша -
ло око 300 не при ја те ља. 

На по ло жа је на ше вој ске, од 9. до 27.

апри ла де ло вао је је дан снај пе ри ста из Ле -
ги је стра на ца ко ји им је на но сио те шке гу -
бит ке и био ко бан по жи во те мно гих вој ни -
ка. Снај пе ри сту је ко ри стио са мо по је дан
ме так, а по том је пра вио ду ге па у зе пре не -
го што би про ме нио по ло жај, а по том по но -
во пу цао. На ши вој ни ци ни ка ко ни су успе ва -
ли да га ло ци ра ју.

Тог 27. апри ла, по сле деј ства снај пе ри -
сте, Ти бор Цер на је до нео сво ју хе рој ску од -
лу ку. Опро стио се од за те че них дру го ва, а
по том на пу стио свој за клон. Устао је и вик -
нуо „Уста шо! Ај де, пу цај ако си ју нак, ја те
че кам!“

Снај пе ри ста је пу цао. Ме так је по го дио
Ти бо ра пра во у гру ди, али он ни је пао. Ка ко
би ство рио мо гућ ност да не при ја тељ де лу је
још јед ном, ка ко би га на ши снај пе ри сти от -
кри ли и ко нач но ели ми ни са ли, Ти бор Цер -
на је из др жао и остао да сто ји. Та ко, смрт но
ра њен, окре нуо се ка дру го ви ма у ро ву и ре -
као: „За ову зе мљу вре ди по ги ну ти!“ Та да је
усле дио и дру ги хи тац. Ме так је по го дио Ти -
бо ра у врат и убио га на ме сту.

Тре ну так ка сни је, срп ски снај пе ри сти от -
кри ли су по ло жај ода кле је пу ца но и ели ми -
ни са ли не при ја те ља.

Бра ни о це про жи мао 
ви сок мо рал
Хе рој ски под виг на Ко ша ра ма мо же се до

кра ја 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. О то ме смо раз го ва ра ли са
ге не рал-ма јо ром Мир ком Стар че ви ћем, по -
моћ ни ком ко ман дан та 3. ар ми је за мо рал и
ин фор ми са ње:

-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. Лич ни
при мер је био не пре ва зи ђе но и мо ти ви шу -
ће сред ство од ко ман дан та ар ми је до ко -
ман ди ра че та и во до ва. Пред ста вљао је је -
дан од од лу чу ју ћих чи ни ла ца.

Пра вил но су упу ћи ва ни вој ни ци, да би
оста ли ви со ко па три от ски мо ти ви са ни. Ево
и кон крет ног при ме ра. Отац на ви со ком по -
ло жа ју у др жав ној хи је рар хи ји, не ко ли ко пу -
та је сво га си на вој ни ка по зи вао те ле фо ном,
у на ме ри да га сво јим ве за ма пре ко ман ду је
са Ко сме та у уну тра шњост Ср би је. До био је
сле де ћи од го вор:

„Та та, мо лим те, пу сти ме да бу дем чо век.
Та мо не мам дру го ва ка кви су ови ов де. Не -
ћу ви ше да раз го ва ра мо о пре ко ман ди“.

Од 1988. го ди не би ли смо у стал ним ме -
ра ма по ви ше не бор бе не го то во сти. Вој ни ци
ни су раз ми шља ли о то ме ко је ис пред њих,
већ да ли ће ча сно из вр ши ти сво ју ду жност,
при ча Стар че вић и на ста вља.

-Ге не ра ли Не бој ша Пав ко вић и Вла ди мир
Ла за ре вић ве о ма че сто су пред рат ишли на
ка ра у ле. Љу ди су зна ли ко им је ко ман дант.
Во ди ли смо ра чу на да се вој ни ци те ле фо -
ном ја ве ро ди те љи ма и да се у по себ ној
све сци то еви ден ти ра. Ако би не ко од ви ше
крат ко раз го ва рао, прет по ста ви ли смо да
по сто је из ве сни про бле ми у ме ђу соб ном од -
но су вој ни ка и ро ди те ља. За то смо на по го -
дан на чин по ста вља ли пи та ње вој ни ку за -
што је та ко крат ко раз го ва рао? Успе ва ли
смо да за јед но мно ге про бле ме ре ши мо.

У сва кој ка ра у ли се зна ло ко је нај бо љи
вој ник. Ка да би ге не рал Пав ко вић по ста вио
пи та ње ко је нај бо љи ме ђу њи ма, би ли су
јед но гла сни у од го во ру. Зна ли су и ко је дру -
ги вој ник по ран гу. На ли цу ме ста би их по -
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Гу се ни ча ри 252. бри га де тран спор то ва ни су во зо ви ма



хва лио и до де лио им де сет, од но сно се дам
да на на град ног од су ства.

И ге не рал Пав ко вић и ге не рал Ла за ре -
вић, увек би пи та ли вој ни ке има ју ли ка кве
про бле ме. Ако би до би ли од го вор да има ју
про блем, че сто би вој ни ка по ве за ли слу -
жбе ним ко ли ма до При шти не.

Да зна те вој ни ци ни ка да ни су бе жа ли са
ка ра у ла. Из мно гих раз го во ра са њи ма са -
зна вао сам да су раз ми шља ли на ова кав
на чин: Шта ће на то ре ћи мој ко ман дир, ка -
ко ће ре а го ва ти дру го ви?

Ако са зна мо да је не ко бо ле стан, из Ђа -
ко ви це смо на ка ра у лу упу ћи ва ли ле ка ра.
Ка да је не че га би ло у огра ни че ним ко ли чи -
на ма, пред ност су има ли гра ни ча ри. Се ћам
се ре чи ге не ра ла Пав ко ви ћа да се гра ни ча -
ри ма упу ти ви ше хра не не го што им је сле -
до ва ло. Го во рио је да ка да се вој ник вра ти
са па тро ле на гра нич ној ли ни ји тре ба да гa
до че ка ју кај га на, на при мер, и то пао чај.

Се ћам се 1998. го ди не, ка да је те шко ра -
ње ни вој ник Иви ца Ву ка ди но вић из Го ра -
ждев ца. Бр зо му је ука за на по моћ и сва не -
га. Хе ли коп те ром је пре ба чен у Ђа ко ви цу,
где се на ла зио ис ту ре ни пункт ни шке вој не
бол ни це. Та мо га до че ку ју ле ка ри Шће кић,
Пе ћа нац, и Пан тић, са њи ма ви ша ме ди цин -
ска се стра. Тре ба ло је хит но вој ни ку да ти
крв, али у Ђа ко ви ци је не до ста ја ло за ли ха
те крв не гру пе. Жи вот Иви цин ви сио је о
кон цу. Ле ка ри Шће кић, Пе ћа нац и Пан тић,
по што им се по го ди ла крв на гру па, на ли цу
ме ста му да ју крв и по ру чу ју сво јим ко ле га -
ма - узми те нам ви ше кр ви не го што је по -
треб но. А он да се хе ли коп те ром вој ник пре -
ба цу је у ВМА. Одан де сти же ин фор ма ци ја
да без тран сфу зи је кр ви вој ник не би пре жи -
вео.

Из не на ђе ње на 
отво ре ној сце ни
Го ди не 2012. по ку ша вао сам да до ђем до

те ле фо на тог вој ни ка. И ка да сам у то ме ус -
пео, с дру ге стра не се огла си ла не по вер љи -
ва мај ка. Из бе га ва ла је да ди рект но од го во -
ри на мо ја пи та ња. Он да јој ка жем да сам
му био ста ре ши на и да га зо вем због до бре
на ме ре. Је два ми је по ве ро ва ла. Она до зо -
ве си на, а овај опре зно са мном. Пи та ме да
ли сам у вре ме агре си је био пу ков ник. Од -
го во рих по тврд но. Па да ли сам мр шав и ви -
сок, ја опет ре кох да. Да би ме про ве рио, пи -
та ме ка ко су се зва ла тро ји ца ле ка ра ко ји
су му спа си ли жи вот. Ка да сам му из де кла -
мо вао њи хо ва пре зи ме на, пи тао је ка ко су.
Рас ту жио сам га исти ном да је пот пу ков ник
Пан тић пре ми нуо.

За мо лио сам га да до ђе на све ча ност ко -
јом ће мо обе ле жи ти го ди шњи цу агре си је.
Од мах је при стао. По ну дио сам му и но вац
за пут не тро шко ве, али ми је од го во рио да
би се увре дио ка да би смо му да ли но вац.

Ни ко ме ни сам от крио тај ну да ће на при -
ред би би ти Иви ца, осим во ди те љу про гра -
ма пу ков ни ку у пен зи ји Ми ро сла ву Ба кра чу.

Во ди тељ је то га да на ис при чао при чу о
Иви ци и ње го вим спа си о ци ма. А он да је ре -
као да је Иви ца ту ме ђу њи ма. За мо лио га
је да уста не. У гле да ли шту су би ли и ле ка -
ри Шће кић и Пе ћа нац. Са њи ма и ви ша ме -
ди цин ска се стра. Био је то дир љив су срет
ко ји је мно ги ма из ма мио су зе.

А он да, при ли ком су сре та са ле ка ри ма,
ви дев ши да му је јед на ру ка го то во уко че на
Шће кић пи та вој ни ка ко ли ко мо же да је по -
кре ће. Овај од го ва ра да су му ле ка ри ре кли
ка ко ће трај но ста ти уко че на. Не, не Шће кић

се ни је пре да вао, ре као је да ће све би ти у
ре ду и да се Иви ца већ су тра дан ја ви у Вој -
ну бол ни цу. Ле чио га је три ме се ца, а епи -
лог је би ло нор мал но по кре та ње ру ке.

А па три о ти зам, пи та мо 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, а он 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, ако бу ду ра ње ни, да не ће мо би -
ти оста ви ти на ми лост и не ми лост не при ја -
те љу.

Ре ћи ћу и то да вој ни ци ма ни ка да ни смо
ла ки ра ли си ту а ци ју. Увек су зна ли пра во
ста ње. Ни смо ни шта улеп ша ва ли. Пре да но
смо им пре но си ли исто ри ју, го во ри ли о спо -
ме ни ци ма и ма на сти ри ма као на шим све ти -
ња ма, о ју на штву на ро да.

Не по сред но пред рат свра тио сам у је дан
ма на стир. Раз го ва рао са мо на хи њом ина че
ста ре ши ном ма на сти ра. Има ла је ори ги нал -
ни ре цепт за злат ну бо ју, ко ја се на но си на
ико не. Ина че је док тор хе миј ских на у ка.
Оба ве сти ла ме је да су мо на хи ње кри о ми -
це оба ви ле га ђа ња и да не ће до зво ли ти да
их те ро ри сти по би ју.

У том ма на сти ру би ла је и јед на ис ку ше -
ни ца. Осам на ест ле та је има ла. Угле да ла је
на шег ста ре ши ну, за љу би ла се у ње га, а
овај је по сле то га че сто до ла зио на ли тур ги -
је. Ви дев ши то ста ре ши на ма на сти ра, ма ти
Ма ка ри ја, по зва ла је ис ку ше ни цу и ре кла
јој: „Де те пред то бом је жи вот. По ђи за оног
де ча ка, из ро ди му де цу. Имаш мој бла го -
слов“.

Ис ку ше ни ца ју је по слу ша ла...
А шта је нај те же би ло у ра ту?
-Гле до сам љу ди ка ко пла чу за сво јим по -

ги ну лим дру гом, а он да по сле сат вре ме на
већ су у функ ци ји од бра не, у бор би. Је дан
од њих, вид но по тре сен што је из гу био дру -
га љу ти то ре че: ,,Сад ћу ја њих!“. Не мој та ко
да ра диш, ре кох му. Бу ди сми рен као да си
на пик ни ку, као да же лиш да обо риш ја бу ку
и би ће ти си гур на ру ка. Не мој да учиш да
мр зиш. Мр жња хра ни зло у љу ди ма.

Рат но дру гар ство
Ме ђу нај ва жни је усло ве за ви сок мо рал у

ра ту 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. А вој ни ци ма је
стал но би ло на па ме ти да ли ће ис пу ни ти
оче ки ва ња ко ман да на та. Го во ри ли смо им
да мо ра ју би ти до стој ни сво га на ро да.

И да не за бо ра вим, рат но дру гар ство је
би ла нај чвр шћа ве за у сва ком вој нич ком ко -
лек ти ву, ре као нам је Стар че вић.

Сва ки бо рац на Ко со ву и Ме то хи ји мо гао
би да ис при ча сво ју уз бу дљи ву при чу ве за -
ну за од бра ну на ше ју жне по кра ји не.

Ге не ра ла Ла за ре ви ћа пи та мо да ли је од -
бра на Ср би је свим сред стви ма би ла ду бо -
ко увре же на у свест и ср ца бра ни ла ца?

- И ја као ко ман дант кор пу са и ко ман дант
ар ми је би ли смо спрем ни да по ги не мо. До -
шли смо у ре јон Ба ту ше. За су ли су нас ар -
ти ље риј ским про јек ти ли ма. А кре ну ли смо
из ре јо на Гра ча ни це, цен трал ног де ла Ко -
со ва. 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 иза нас бра ни мо. Пре све га бра ни мо
хи ља де вој ни ка, у дру гом по ја су од бра не,
ста нов ни штво, бра ни мо Ко смет, бра ни мо
Ср би ју. Та не на пи са на од лу ка да ће мо бра -
ни ти Ср би ју свим сред стви ма, до ве ло је до
по је ди нач них хе ро и за ма. Ре ци мо Ти бор
Цер на ко ји је ре као да за ову зе мљу ва ља
ги ну ти, ка сни је јед на на ша до бро вољ ка из
125. бри га де, Сла ђа на Ка ра ђор ђе вић, мај ка
ше сто ро де це, по ру чу је; ,,И мр тва ћу бра ни -
ти Ср би ју“. На хи ља де је та квих при ме ра.
Наш атле ти чар Ра и че вић тре ба ло да је оде
на при пре ме за олим пи ја ду у Ати ни. Ре као
је „Не, ја мо рам ићи да бра ним Ср би ју јер је
у пи та њу отаџ би на“. Ти вој ни ци и ста ре ши -
не су се на шли у пр вом по ја су од бра не и
Дра гу тин Дим чев ски и Ду шко Шљи ван ча -
нин и ко ман ди ри ка ра у ла на шли су се го то -
во у без из ла зној си ту а ци ји, али је иза њих и
са њи ма би ла Ко ман да При штин ског кор пу -
са. Јед но став но са чу ва ли смо фронт.

Шта је пре суд но ути ца ло да та опе ра ци ја
„Стре ла 1“ ни је ус пе ла? 

-Хо ћу да спо ме нем не из мер ни хе ро и зам
свих на ших бо ра ца. У мо јим у бор бе ним из -
ве шта ји ма ко ји су упу ћи ва ни Ко ман ди Тре -
ће ар ми је, а тек ка сни је сам са знао да су
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ишли и до Шта ба ВК, што ни је уоби ча је но,
па и ди рект но до пред сед ни ка др жа ве све
је пи са ло што се до го ди ло. То што су бор -
бе ни из ве шта ји кор пу са ишли до пред сед -
ни ка др жа ве ни је у скла ду са вој ном док три -
ном, али се сма тра ло да је би ло по тре бе да
та ко функ ци о ни ше из ве шта ва ње. У тим из -
ве шта ји ма има и по је ди нач них име на, име -
на тих ју на ка, са од бра не тог де ла фрон та.

У јед ном тре нут ку те ро ри сти ко ји су нас
ка ме ном мо гли га ђа ти, ушли су у по ру ше ну
ка ра у лу Ко ша ре. Ми ни смо би ли у Ка ра у ли.
Згра ду су сру ши ле сна ге НА ТО-а. Ка да су
они сла ви ли и при ка за ли све ту да су ушли
на те ри то ри ју Ко сме та, нор мал но је би ло да
смо то спре чи ли, јер смо ар ти ље ри јом ли -
кви ди ра ли пре о ста ле зи ди не ка ра у ле и све
оне ко ји су ми сли ли да је то њи хов ба сти он,
да ће ода тле да на ди ру. За вр ши ли су та мо
где су ми сли ли да су осво ји ли срп ску те ри -
то ри ји. 

Рат на лу кав ства
Шта би сте из дво ји ли од ме ра ко је су

пред у зе те да би агре си ја би ла за у ста вље -
на?

-Сук це сив но смо оја ча ва ли тај део фрон -
та јер смо зна ли да не при ја тељ не ће од у -
ста ти. Фронт се ши рио и ле во и де сно, па ће
се у јед ном тре нут ку прак тич но про ши ри ти
на 60-80 ки ло ме та ра, све до Па штри ка и Ко -
рит ни ка. Ка да го во ри мо о тим до га ђа ји ма,
ни су то ви ше са мо Ко ша ре, ни ти Мо ри на, а
ни ка ра у ла Па вле Илић, већ се фронт про -
сти ре пре ма Де ви, Па штри ку, Ко рит ни ку.

Мо ја оце на је да смо фор ми ра њем при -
вре ме не је ди ни це чи ји је на зив Од ред спе -
ци јал них сна га, пре суд но до не ли ста би ли -
за ци ју на фрон ту. Да кле, на ре дио сам да се
та је ди ни ца фор ми ра из са ста ва 72. спе ци -
јал не бри га де, 63. па до бран ске бри га де, 52.
ба та љо на вој не по ли ци је и из не ких дру гих
је ди ни ца. Од ред је до био за да так да ве -
штим ма не ври ма, при ме ном рат них лу кав -
ста ва, на не се што ве ће гу бит ке агре со ру, да
га што ду бље вра ти на ње го ву те ри то ри ју и
ти ме олак ша по се да ње по ло жа ја за од бра -
ну на ших је ди ни ца ко је су би ле по ду би ни, а
ни су по се ле пр ви по јас од бра не у окви ру
бри га да. Од ред је бро јао ви ше сто ти на ста -
ре ши на и вој ни ка. Био је ја чи од ба та љо на.
О тој је ди ни ци се ма лао зна.

Се ћам се не ких обра ћа ња па до бра на ца.
У то вре ме ма јор Или ја То до ров мо лио ме
је да им до ту ри мо му ни ци ју јер има ју са мо
три до че ти ри мет ка по чо ве ку. Ре као сам им
да са чу ва ју два мет ка за се бе, а два да ис -
па ле у пра ве ме те, јер се, због пот пу не изо -
ла ци је бо ји шта, ни је мо гла до ту ри ти му ни -
ци ја. Ко га год да по ша ље те као по ја ча ње,
био је из ло жен ја кој ва три. По слао сам, на
при мер, пу ков ни ка Трај ко ви ћа, на чел ни ка
оба ве штај ног ор га на кор пу са ко ји је те шко
ра њен. За тим на пр вој ли ни ји од бра не те -
шко је ра њен ма јор Ду шко Шљи ван ча ни н.
Да би лак ше са вла ђи ва ли про стор, за то сам
фор ми рао тај од ред. На ка ра у ли Мо ри на
ра њен је пу шко ми тра ље зац, да би, на шав -
ши се у бли зи ни, то оруж је пре у зео пу ков -
ник Трај ко вић и на ста вио да од би ја на па де
те ро ри ста.

Ка да је от по че та коп не на агре си ја ма јор
Ду шко Шљи ван ча нин је тра жио ар ти ље риј -
ску по др шку. Ни је је до био јер смо би ли об -
зир ни да на ша зе мља не отва ра ва тру по су -
сед ној зе мљи. Ал ба ни ја је кла си чан при мер
зе мље агре си је. Али ми смо се су здр жа ва -
ли. Тек ка да су ушли на на шу те ри то ри ју, ми
смо он да упо тре би ли кор пу сну ар ти ље риј -
ску гру пу и у пот пу но сти ста би ли зо ва ли
фронт.

На та квом те ре ну из над 1300 ме та ра над -
мор ске ви си не ан га жо ва ли смо и део оклоп -
но-ме ха ни зо ва них је ди ни ца. Се ћам се да
ми је ге не рал Пав ко вић ре као: „Ла за ре ви ћу
то је су лу да иде ја“. А си ту а ци ја је упра во на -
про сто зах те ва ла тен ко ве. На и ме, на ал -
бан ској стра ни су би ла  та ква утвр ђе ња, та -
кви бун ке ри из вре ме на Ен ве ра Хо џе, да
ави ја ци ја ни је мо гла да их уни шти ти. Је ди -
но су то мо гли да учи не тен ко ви. И за и ста,
уз ве ли ку ре ше ност не ко ли ко тен ков ских по -
са да, оне су иза шле бли зу вр ха, на гра ни цу
и раз би ле та утвр ђе ња. Тен ко ви су га ђа ли
са од не ко ли ко сто ти на до 1000 и 2000 ме -
та ра. То су је ди ни це ,,пре го ре ле“ у 1998. го -
ди ни. Ни су се бо ја ле ни че га. Вр хун ски оспо -
со бље не. Мо же те да за ми сли те ка да су се
по ја ви ли тен ко ви ка ко је то де ло ва ло на на -
ше вој ни ке и ста ре ши не.

Имао сам при ли ку да раз го ва рам са јед -
ним од ни шан џи ја још то ку ра та. Ре као ми је
да су све то не у тра ли са ли. Из бун ке ра су
иска ка ли ра зни пси ра та, ме ђу ко ји ма је би -

ло и цр на ца. Тен ков ске по са де су ура ди ле
свој по сао и вра ти ле се на зад без гу би та ка
и оште ће ња.

Че твр та ком по нен та ко ја је зна чај но до -
при не ла оја ча њу фрон та ко ји се ши рио би -
ли су на ши ин жи ње риј ски са ста ви. Све те
ста зе и бо га зе ко је су мо гле да во де ка ду -
би ни на ше те ри то ри је, за пре чи ли су ин жи -
њер ци. Уз ве ли ке гу бит ке сна ге агре со ра
ни су мо гле да ље да кро че. Али је тај део
фрон та остао отво рен. Све до кра ја ра та ки -
ди са ли су на на ше је ди ни це. Из гу би ли су
тзв. бри га де на том де лу фрон та. Имао сам
при ли ке да ви дим филм ал бан ске про из -
вод ње (на стао у Ре пу бли ци Ал ба ни ји), сни -
мак на ко јем је при ка за но ка ко они са хра њу -
ју ал бан ске вој ни ке и стра не ин струк то ре.
Се ћам се јед ног име на при пад ни ка НА ТО-а
-Ђу зе пе.

Не пре мо сти ви бе дем
Ко је све за слу жан што у „Стре ли 1“ не -

при ја тељ ни је по сти гао пла ни ра не ци ље -
ве?

-Да кле, ни „апа чи“ ни ан га жо ва ње нај са -
вре ме ни јих ави о на, ни ти упо тре ба хе миј -
ског оруж ја, упо тре ба ра кет них си сте ма зе -
мља-зе мља, ни шта ни је по мо гло агре со ру
јер су на дру гој стра ни као не пре мо сти ви
бе дем би ли па три о ти зам и ју на штво на ших
је ди ни ца ан га жо ва них у од бра ни у пр вој
ета пи не при ја тељ ске опе ра ци је „Стре ла“.
Не ћу по себ но да из два јам је ди ни це. Пр ви
удар за у ста ви ли су при пад ни ци 53. гра нич -
ног ба та љо на, а он да по ду би ни би ле су ан -
га жо ва не сна ге 125. мо то ри зо ва не бри га де,
пре све га дру ги ба та љон, за тим сна ге 549.
бри га де, чи ја то ни је би ла зо на од го вор но -
сти. На и ме, 2. ба та љо ну са ма јо ром Вла хом
Ву ко ви ћем на че лу, на ре дио сам да са дру -
гог по ло жа ја кре не и за тва ра од ре ђе не
прав це. При зна ње ода јем је ди ни ца ма вој не
по ли ци је и из ви ђач ко-ди вер зант ским је ди -
ни ца ма При штин ског кор пу са, за тим је ди ни -
ца ма пот чи ње ним При штин ском кор пу су:
72. спе ци јал ној и 63. па до бран ској бри га ди,
па кор пу сној ар ти ље риј ској гру пи, ин жи ње -
риј ским са ста ви ма. Све те је ди ни це и са ста -
ви уче ство ва ли су у од бра ни на прав цу Ко -
ша ра.

Ко ша ре су по же сти ни на па да, по ци ље -
ви ма, по ан га жо ва ним сна га ма, по бру тал -
но сти на па да, по са деј ству те ро ри стич ких
сна га по ду би ни, на ма иза ле ђа, и у са мој
Ђа ко ви ци, па де сно или за пад но Ја бла ни -
ца, обим на а не до вољ но ис при ча на при ча.
Фронт је остао до кра ја ра та ста би лан и у
на шим ру ка ма.

По што тај по ку шај про до ра на те ри то ри ју
Ср би је ни је ус пео, фронт се ве о ма бр зо ши -
рио на њи хо во де сно, од но сно на ше ле во
кри ло и 30 - 40 км пре ма При зре ну, Па штри -
ку и Ко рит ни ку, пре ма ка ра у ла ма Ли кен, Го -
ро жуп, Сто ја но вић и др. А то је већ опе ра -
ци ја „Стре ла 2“.

На де се ти не је хе рој ских при ча. У то ку да -
на ви ше пу та је дан по ло жај пре ла зи из ру ке
у ру ку. Зна чи као да смо ра то ва ли у Дру гом
свет ском ра ту. Де се тар Ша рац од би ја на пад
око 300 цр но ко шу ља ша. Сви су оста ли на
ле ди ни. То је 30 на јед но га. То су ти пич ни
бор бе ни из ве шта ји. То су до ку мен ти из ра -
та. То је круп на гра ђа. И вод ни ка Ми ло ва но -
ви ћа, ко ји је те шко ра њен за бра нио да му
на ши при ла зе, јер се од ја ке не при ја тељ ске
ва тре до ње га ни је мо гло. Ни смо ус пе ли да
га из ву че мо и до дан да нас не зна мо ње го -
ву суд би ну.

Зво ни мир ПЕ ШИЋ
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Про те сти гра ђа на Ки не про тив агре си је НА ТО-а на СРЈ



по да рио тих го ди на да нам са чу ва и од -
бра ни зе мљу. Они су сло ми ли ту НА ТО
стре лу”. 

Од бра на у те о ри ји и прак си
На Ка ра у ли „Ко ша ре” од 115 вој ни ка гра -

ни ча ра око 10 од сто чи ни ли су они из Цр -
не Го ре, би ло их је и из Вој во ди не, а Ра до -
је вић по себ но по хвал но го во ри о вој ни ци -
ма ма ђар ске на ци о нал но сти, ко јих је би ло
око пет од сто. 

– По ме нуо бих де се та ра Ати ла Ма ту и
ку ва ра вој ни ка Ру дол фа Ко чи ша, ко ји је
до че као крај ра та за јед но са на ма у ро ву,
бо ре ћи се до по след ње се кун де. А био је
ку вар на ка ра у ли и ни ка да ни је ишао у па -
тро лу. Би ло нас је са свих стра на, нај ви ше
из Чач ка, раз ли чи тих на ци о нал но сти, Ру -
си на, Ро ма и дру гих. Ка да се тог ју тра 9.
апри ла до го дио фрон тал ни на пад, би ли
смо од луч ни да бра ни мо сво је по ло жа је и
не до зво ли мо не при ја те љу про бој и да ље
на пре до ва ње.

Чи тав дан 9. апри ла во ђе не су бор бе.
Ра до је вић ка же да не тре ба за бо ра ви ти да
115 вој ни ка ни у те о ри ји не мо же да од бра -
ни осам ки ло ме та ра би ло ког фрон та, али
је ових 115 ус пе ло да два да на и јед ну ноћ
не до зво ли не при ја те љу да оства ри свој
циљ, „а то је не са мо за у зи ма ње Ка ра у ле
Ко ша ре већ овла да ва ње про сто ром, про -

Д
е ве тог апри ла, на Ве ли ки пе так 1999.
го ди не за по че ла је бит ка ко ја је за
ве о ма крат ко вре ме до би ла оре ол

еп ског по ду хва та, у ко ме је 115 гра ни ча ра
и шест ста ре ши на Вој ске Ју го сла ви је ус -
пе ло да за у ста ви две бри га де та ко зва не
Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва. Два да на и
две но ћи, од се че ни, без мо гућ но сти да им
стиг не по моћ, бра ни ли су осам ки ло ме та -
ра др жав не гра ни це. Сво је вр сна ве ри фи -
ка ци ја тог по ду хва та сти гла је про шле го -
ди не, ка да је бит ка за Ко ша ре зва нич но
ушла у исто ри ју за осми раз ред основ не
шко ле. 

То ком агре си је НА ТО-а 1999. го ди не би -
ло је мно го ме ста где су бра ни о ци ис ка за -
ли хе рој ство, али мно ги ми сле да су Ко ша -
ре по ста ле си но ним хра бро сти, па три о ти -
зма и ис прав не бор бе у ко јој смо ми бра -
ни ли на шу ку ћу, наш праг, не што што нам
при па да по ме ђу на род ном пра ву и свим
људ ским и Бо жи јим за ко ни ма, ка же да нас
за став ник пр ве кла се Са ша Ра до је вић, та -
да вод ник, за ме ник ко ман ди ра Ка ра у ле
„Ко ша ре”. 

– Имао сам 19 го ди на и у то вре ме за и -
ста ни сам био све стан шта смо ура ди ли.
Ни смо зна ли да пи ше мо исто ри ју, јер за у -
ста ви ли смо коп не ну агре си ју на на шу зе -
мљу. Иза нас су би ли ма на сти ри Ви со ки
Де ча ни и Пећ ка па три јар ши ја, на ша кул -
тур на ба шти на. И за и ста се пи там шта би
би ло са на шим на ро дом у Ме то хи ји и на -
шим све ти ња ма да је та да про би је на др -
жав на гра ни ца. А као кру на на ше чвр сте и
нeпробојне од бра не до шла је и Ре зо лу ци -
ја Са ве та без бед но сти 1244. 

За хва љу ју ћи Дим чев ском  да -
нас има те ме не за са го вор ни ка

Се ћа ју ћи се тих да на, и по све ће но сти
ко ју су ис ка за ли ње го ви са бор ци, Ра до је -
вић све до чи да су ка ра у лу гле да ли као на
сво ју ку ћу, вој ни ке око се бе до жи вља ва ли
као бра ћу, а у злу ко је их је сна шло са мо
су же ле ли да за шти те се бе и по ло жај на
ко ме су. 

– Вла да ла је чу де сна си нер ги ја вој ни ка
на слу же њу вој ног ро ка и хра брих ста ре ши -
на, ме ђу ко ји ма увек с по но сом ис ти чем пот -
пу ков ни ка Дра гу ти на Дим чев ског, за ме ни ка
ко ман дан та 53. гра нич ног ба та љо на, ко га је
и пред сед ник Ре пу бли ке од ли ко вао ор де -
ном за хе рој ство. Реч је о јед ном од ста ре -
ши на ко ји је све вре ме био уз сво је вој ни ке
и за хва љу ју ћи ње му, мо гу то чи ста ср ца да
ка жем, ми смо има ли нај ма ње гу би та ка. За -
хва љу ју ћи Дим чев ском ви да нас има те ме -
не за са го вор ни ка. Сви смо би ли мла ди, а
он нам је вра тио по љу ља ни мо рал и не по -
сто ји осо ба ко ја има ве ће за слу ге од ње га у
тој би ци, ко ју се за јед нич ки из не ли вој ни ци
и ста ре ши не. Дим чев ски је да нас, не са мо
за ме не већ и за мно ге вој ни ке, очин ска фи -
гу ра, чо век ко ји мо жда има нај ви ше де це од
свих Ср ба, јер га сви гле да мо као оца ко ји
нам је спа сао жи вот. 

Пре још јед ног крат ког под се ћа ња на
хро но ло ги ју бит ке на Ко ша ра ма за ме ник
ко ман ди ра ка ра у ле за став ник пр ве кла се
Са ша Ра до је вић на по ми ње да су ње го ви
са бор ци би ли бри жљи во би ра ни као „ка -
дро ви за гра ни цу”. 

– Гра ни ча ри су та да би ли спе ци јал на је -
ди ни ца и ни је мо гао сва ко да бу де део
њих. Је ди ни су има ли на о ру жа ње са бо је -
вом му ни ци јом и пра во да га упо тре бе. Кад
при чам о људ ским ква ли те ти ма тих вој ни -
ка, увек ци ти рам ге не ра ла Ла за ре ви ћа, ко -
ји је ре као: „Ту срп ску мла дост нам је Бог

би ја ње ли ни је и спа ја ње са при пад ни ци ма
та ко зва не ОВК по ду би ни, на Ра до њић ком
је зе ру и да ље”.

– По сле чи та вог да на ин тен зив них бор -
би и на шег успе шног одо ле ва ња уве че по -
чи ње ки ша и, ка сни је, сми ри ва ње си ту а -
ци је. У том тре нут ку ни сам знао да су те -
ро ри сти већ за у зе ли Ра са ко ша рес ко ту
601, да је по ги нуо вој ник Дра ган Ми ли ће -
вић Шу мар... Тог да на на мо то ро ли сам је -
ди но чуо да је ра њен ко ман дант ма јор Ду -
шко Шљи ван ча нин. Имао сам са мо при јем
у тој ко му ни ка ци ји, али не и пре да ју. Би ло
је хлад но, ба те ри је су се бр зо пра зни ле.
За ме ник ко ман дан та ма јор Дра гу тин Дим -
чев ски тог пр вог да на био је ту, ви део да
се до бро др жи мо и ко ор ди ни рао је на шу
од бра ну. На мо то ро ли сам чуо ка да је ма -
јор Шљи ван ча нин ре као да је ра њен и да
Дим чев ски пре у зме ко ман ду.

Ра до је вић ка же да су у окру же њу има ли
за кло не за деј ство и за шти ту, као и шле -
мо ве. Је ди на прет ња био је ди рек тан по -
го дак од о зго. 

– Све смо школ ски од ра ди ли, а за ни -
мљи во је да сам за ди плом ски рад у Сред -
њој вој ној шко ли имао те му „На пад као ос-
нов ни вид бор бе них деј ста ва”. Ту сам мо -
рао да раз ра дим и од бра ну, јер не мо же
на пад без од бра не, то иде јед но са дру гим.
То сам те о рет ски на у чио и до шао је тре ну -
так да то тре ба прак тич но при ме ни ти. Ра -
дио сам те му не слу те ћи да ће ми мо жда
јед ног да на спа си ти жи вот.

Кр ва ви вас крс 
Де ве ти април био је Ве ли ки пе так, нај -

ту жни ји дан у хри шћан ском све ту. Нај те жи
дан за љу де на Ко ша ра ма, ипак, био је
Вас крс, 11. април. Жи вот је из гу би ло де -
сет љу ди, а сви ти мла ди хе ро ји за слу жу ју
да бу ду по ме ну ти. 

– Од деј ства та ко зва не Осло бо ди лач ке
вој ске Ко со ва жи во те су на Вас крс из гу би -
ли вој ни ци 53. гра нич ног ба та љо на – Дар -
ко Бје ло брк из Ба ча, Иван Бо го са вље вић
из Кру шев ца, Ми лен ко Бо жић из Ла ћар ка
код Срем ске Ми тро ви це, Ра ди ша Илић из
Уба, Си мо По по вић из Плу жи на, Пре драг
Бо го са вље вић ро ђен у Ле ба ну, као и вод -
ник из те хе рој ске је ди ни це Иван Ва со је -
вић из Сје ни це. Сво је жи во те да ли су и
вод ник пр ве кла се из 5. ба та љо на вој не
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Кошаре су симбол јунаштва

БИТКА КОЈА ЈЕ 
УЈЕДИНИЛА СРБИЈУ
Кошаре и оно што се тамо дешавало тачка је која уједињује целу
Србију. Имам људску и моралну обавезу према саборцима који 
нису преживели, који су још увек на мртвој стражи, да говорим о
томе. Непријатно ми је кад ме ословљавају „херој са Кошара”, jер
сваки од нас, од првог до последњег минута, нудио je своју главу и
био спреман да је положи за одбрану отаџбине, каже заставник
прве класе Саша Радојевић, заменик командира Карауле 
„Кошаре”, једног од оних места где се кали ватрена искра у човеку,
која га држи усправним, јаким и посвећеним најузвишенијим 
вредностима народа коме припада. 

Са ша Ра до је вић да нас



по ли ци је Дра ган Ко ма ри ца, ро ђен у Сме -
де ре ву, Јо ви ца Ми лен ко ви ћи из Кру шев -
ца, вој ник 125. мо то ри зо ва не бри га де, као
и Бран ко Чу ту ри ло, вој ник до бро во љац у
ис тој је ди ни ци, из се ла Крш код Кни на. По -
ги нуо је и гра ни чар ски пас Ли стер. Пси су
и у мир но доп ским усло ви ма спа са ва ли
жи вот вој ни ци ма. Ли стер је хра бро ско чио
на Ал бан це ко ји су упа ли у на шим уни фор -
ма ма, украо им је не ко ли ко се кун ди. Да
ни је, мо гло је да по ги не ви ше вој ни ка. У
том тре нут ку од лу чи ва ло се хо ће ли од -
бра на оп ста ти. По моћ нам још ни је сти за -
ла, би ли смо го то во без му ни ци је, бит ка је
тра ја ла два да на, без хра не. А они ни су
од у ста ја ли, хте ли су да нас до крај че. Да су
про би ли ту ли ни ју, до би ли би на мо ра лу,
за у зе ли би на шу тех ни ку и мо би ли са ли
сна ге у Ме то хи ји, спо ји ли би се са сна га ма
Ра му ша Ха ра ди на ја. То је нај те жи тре ну -
так, ка да гле да те све те по ги ну ле и по ми -
сли те да сте ви сле де ћи, а са мо смо бра -
ни ли на ше. То је за и ста био кр ва ви Вас -
крс. 

Па као Ко ша ра је на ста вљен. Ни је би ло
да на ни ти но ћи да не при ја тељ ни је по ку -
ша вао да про би је гра ни цу, ма кар са мо гра -
на ти ра њем. 

– Тра жи ли су те џе по ве, да нам упад ну
као за Вас крс. Јед ну ноћ чу је мо ка ко не ко
ко ра ча. Стр пљи во че ка мо, пу шта мо... А
он да не ко отва ра ва тру. Чу је мо ва тру и са
дру ге стра не. Би ла је то кра ва, ко ју су пу -
сти ли да ви ди има ли не ко га на том те ре -
ну и да ли мо гу опет да нам упад ну, да нам
при ђу са ле ђа. Бо ри ли смо се ка ко смо
зна ли. Оста ли смо на Ко ша ра ма, на ша од -
бра на је оста ла не про бој на све до ко нач -
ног по вла че ња по Ку ма нов ском ми ров ном
спо ра зу му. Ту не при ја тељ ни ка да ни је
оства рио свој циљ, ни је из вр шио про бој
од брам бе не ли ни је. Ни смо се ра до ва ли
ка да је пот пи сан Ку ма нов ски спо ра зум,
али до нео је јед ну вр сту олак ша ња. 

За ме ник ко ман ди ра Ка ра у ле „Ко ша ре”
Са ша Ра до је вић ка же да тре ба при зна ти
да је би ло тре ну та ка ка да пад не мо рал. 

– Те шко је опи са ти осе ћај кад, на при -
мер, пад не авио-бом ба на не ких 700 до
1.000 ме та ра уда ље но сти. Ле ти те у ва здух
и го ре сте три до че ти ри се кун де, а он да

пад. Или осе ћај кад чу је те ави о не и по ми -
сли те да сте ви сле де ћи. Че ка те по го дак.
Ка ко опи са ти осе ћај кад пад не авио-бом -
ба са на пал мом. НА ТО бом бар до ва ње је
би ло стра шно. На ша је сре ћа што смо се
на ла зи ли на све га 80 до 100 ме та ра од Ал -
ба на ца, па ако авио-бом ба по кло пи нас,
по кло пи ће и њих. То нас је са чу ва ло. Да су
нас по те ра ли у ду би ну, ави ја ци ја би нас
све по би ла, а ни је за хва љу ју ћи Дим чев -
ском ко ји ни је до зво лио да се од сту пи ни
за јо ту. Ни је ла ко би ти под ужа сним не пре -
кид ним ва тре ним деј ством, би ло је те шко
без основ них усло ва за жи вот, без ку па ња,
аде кват не пре о бу ке, теч не хра не. Али кад
ви ди те свог ко ман дан та, за ме ни ка ко ман -
дан та да су за јед но са ва ма, да мо ја гла ва
не вре ди ни шта ви ше и ни шта ма ње од
њи хо ве, да они ра де исто што и ја ра дим,
он да то да је сна гу и ди же мо рал. 

Од бра на исти не
Вој ни ци су на Ко ша ра ма бра ни ли те ри -

то ри ју, а не обје кат као та кав. Упра во за то
од бра ну су, на кон ка ра у ле, ор га ни зо ва ли
на ре зер вном по ло жа ју, мно го по год ни јем,
и ту оста ли до 14. ју на. 

– У вој нич ком сми слу ни смо по ра же ни
ни ти по бе ђе ни, јер по ра же на вој ска на пу -
шта по ло жа је и пре да је се, да ју ћи на о ру -
жа ње су прот ној стра ни. Ми то ни смо ура -
ди ли, већ смо се по на ре ђе њу прет по ста -
вље не ко ман де по ву кли са по ло жа ја ко је
смо ју нач ки др жа ли то ком це ле агре си је.
Ко ша ре смо мо гли да од бра ни мо са мо за -
јед но, чвр сто и од луч но. Тих да на, осим
по ло жа ја вој ске, ва ља ло је бра ни ти и
исти ну. 

– Би ли смо ве о ма срећ ни ка да је но ви -
нар Ми ло ван Дре цун са сни ма те љем То -
ми сла вом Ма го чи јем до шао на пр ву ли ни -
ју бор бе них деј ста ва, да сли ком и реч ју де -
ман ту је да су ал бан ски те ро ри сти на по -
чет ку коп не не агре си је за у зе ли гра нич ну
ка ра у лу, да је на ша ли ни ја про би је на, да
је Вој ска Ју го сла ви је раз би је на. Ди рект но
са на ших по ло жа ја на гра нич ној ли ни ји, на
Те ле ви зи ју Бе о град оти шао је сни мак да
смо ми ту, да се др жи мо и да смо од луч ни
да ис тра је мо у од бра ни оно га што је на ше,
нај вред ни је.

Па као Ко ша ра ни је се за вр шио пот пи си -
ва њем Ку ма нов ског спо ра зу ма. Ни је би ло
на па да, али су спо ра дич но на по ло жа је
вој ске ис па љи ва ли по не ку ми ну. 

– Ге не рал Ла за ре вић је ка сни је по твр -
дио да ње го во на ре ђе ње ни је би ло да се
по сва ку це ну бра ни др жав на гра ни ца, не -
го да се по ву че мо у ду би ну и на ђе мо по -
вољ ни је по ло жа је да ту во ди мо бит ку, али
је да нас по но сан што га гра ни ча ри ни су
по слу ша ли и што ни су устук ну ли. Са да је
и ја сно да нам је то што смо оста ли на гра -
ни ци и спа си ло жи вот. 

О мо рал ним вред но сти ма бра ни ла ца
да нас је из ли шно го во ри ти, ка же за став -
ник Ра до је вић, ко ји је са да при пад ник Вој -
но о ба ве штај не аген ци је. 

– У нај те жим тре ну ци ма Ал бан ци су нас
по зи ва ли на пре да ју. Не да ни ко ни је ни
по ми шљао, већ смо као је дан би ли спрем -
ни да пре иде мо у смрт не го у по вла че ње
или пре да ју. Сва ки чо век је био брат. На
Ко ша ра ма су се бо ри ли вој ни ци свих на -
ци ја, при пад ни ци гра нич них спе ци јал них
је ди ни ца, ко ји су пр ви би ли на уда ру. Тај
ци ни зам и не прав да ме ђу на род не за јед -
ни це и се лек тив на при ме на пра ва хо мо ге -
ни зо ва ли су нас и до дат но мо ти ви са ли.
Џа бе су ба ца ли лет ке са по ру ком да на пу -
сти мо по ло жа је. За раз ли ку од не при ја те -
ља, ра то ва ли смо чи сто као су за, по ме ђу -
на род ном пра ву. Са мо смо се бра ни ли.
Да нас и Ал бан ци по шту ју бит ку на Ко ша -
ра ма. Ка жу да је с на ше стра не би ла „фер
плеј”, што ми не би смо мо гли ре ћи за њих,
јер је са те ри то ри је Ре пу бли ке Ал ба ни је
из вр ше на агре си ја на јед ну су ве ре ну зе -
мљу. Ми смо са мо бра ни ли сво је. Упра во
за то нам је те шко па да ла ме диј ска цен зу -
ра на кон бит ке, јер о то ме го то во ни је сме -
ло да се го во ри. Тек је филм Сла ђа не За -
рић „Рат не при че са Ко ша ра” до нео исти -
ну за ши ри ауди то ри јум. 

Ко ша ре да нас
Да нас хра бри уче сни ци бит ке за Ко ша -

ре ужи ва ју по што ва ње. Ску пља ју се, дру -
же и ево ци ра ју успо ме не на да не ко је ни -
ка да не ће за бо ра ви ти. 

– Ску пи ли смо се про шле го ди не, и ове
ће мо, на Зла ти бо ру. Јан ко Илић нас оку -
пља у сво јој ку ћи. До ђе 70–80 љу ди. До ђу
и по ро ди це по ги ну лих. Ина че ја сам већ
три го ди не при пад ник ВОА. По сле 1999.
го ди не до био сам пре ко ман ду, за јед но са
пот пу ков ни ком Дим чев ским, ни ма ње ни
ви ше у 57. гра нич ни ба та љон. Пре ше во.
То ком ору жа не по бу не на ју гу Ср би је био
сам на ду жно сти ко ман ди ра во да за ин -
тер вен ци је, све до 2002. го ди не, ка да смо
је успе шно угу ши ли. По сле Пре ше ва пре -
ко ман до ван сам у Ле ско вац, у Ко ман ду
При штин ског кор пу са, све до ње го вог рас -
фор ми ра ња. На кон то га био сам при пад -
ник 252. оклоп не бри га де у Кра ље ву, Дру -
ге бри га де, а 2012. го ди не сам пре шао у
Ми ни стар ство од бра не Сек тор за по ли ти -
ку од бра не, па у Упра ву за ор га ни за ци ју. 

Сре ћан сам што сам сво је вр сну ини ци -
ја ци ју за све ду жно сти ко је сам ка сни је
оба вљао до жи вео на Ко ша ра ма, на јед ном
од оних ме ста где се ка ли ва тре на искра у
чо ве ку, ко ја га др жи ус прав ним, ја ким и по -
све ће ним нај у зви ше ни јим вред но сти ма
на ро да ко ме при па да, за ко ји је спре ман
да, као у вој нич кој за кле тви, да оно нај -
вред ни је што има.

Вла ди мир ВЈЕ ШТИЋ
Из вор: Од бра на
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ПОВОДИ

Са ша Ра до је вић на ка ра у ли ,,Ко ша ре“



У
Атри ју му До ма
Вој ске Ср би је
јав но сти је пред -

ста вље на књи га
ауто ра Жи во ми ра
Нин ко ви ћа, ге не рал-
ма јо ра у пен зи ји, „Ва -
зду хо плов ство и про -
тив ва зду шна од бра -
на Вој ске Ре пу бли ке
Срп ске 1992–1995.
го ди не”, чи ји је из да -
вач Срп ско про свјет -
но и кул тур но дру -
штво „Про свје та” из
Звор ни ка.

На про мо ци ји, ко ја
је ор га ни зо ва на у са -
рад њи Пред став ни -
штва Ре пу бли ке Срп -
ске у Ср би ји и Ме ди ја
цен тра „Од бра на” Упра ве за од но се са јав -
но шћу Ми ни стар ства од бра не, го во ри ли
су ре цен зен ти др Би ља на Стој ко вић, мр
Зла то мир Гру јић и аутор књи ге.

Књи га све до чи о бор би за сло бо ду Ре -
пу бли ке Срп ске и ње ног не ба, што је у пи -
са ну реч, а на осно ву не по сред ног ис ку -
ства, пре то чио рат ни ко ман дант В и ПВО
Вој ске РС ге не рал Жи во мир Нин ко вић. 

Књи га има на ци о нал но-исто риј ски кон -
текст јер об у хва та пе ри од но ви је срп ске
исто ри је, рат у БиХ од 1992. до 1995. го ди -
не, чи је су по сле ди це ви дљи ве и да нас.
Ње ни ју на ци су бор ци Вој ске РС ко ји су
бра ни ли не бо и би ли бит ку за од бра ну
срп ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни, до -
при но се ћи та ко оп стан ку Ре пу бли ке Срп -
ске. 

Ре цен зент, др Би ља на Стој ко вић ис та -
кла је да аутор све де ним на ра тор ским сти -
лом, го то во у фор ми ра пор та ко ман дан та
или рат ног днев ни ка, уве ра ва чи та о ца у
аутен тич ност свог све до че ња, по зи ва ју ћи
се на лич ну ар хи ву и ар хи ву В и ПВО, али
и на из ве шта је Ко ман де Вој ске Ре пу бли ке
Срп ске, те на ин тер вјуе и члан ке об ја вље -
не у до ма ћим и стра ним ме ди ји ма.

– По зна ва о ци рат них при ли ка на про -
сто ру бив ше Ју го сла ви је ду го су оче ки ва -
ли ово де ло јер су не до ста ја ла лич на све -
до че ња и чи ње ни це оних ко ји су у ве ли кој
ме ри би ли упу ће ни у пр ви рат ни окр шај
Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни са Се вер но а -
тлант ским пак том, а ко ји се збио де ве де -
се тих го ди на про шлог ве ка – за кљу чи ла је
др Стој ко вић.

Ре цен зент мр Зла то мир Гру јић ре као је
да је књи га ге не ра ла Нин ко ви ћа веч но пис
о епо пе ји срп ског на ро да у БиХ ко ји је у на -
мет ну том ра ту од 1992. до 1995. го ди не,
не жа ле ћи жр тве, са чу вао сло бо ду, оп стао
на ве ков ним про сто ри ма и из гра дио сво ју
Ре пу бли ку Срп ску.

– Имао је сво је не бе ске ви те зо ве – при -
пад ни ке В и ПВО, бор це без стра ха и ма -
не, ко ји у не рав но прав ној бор би са нај ве -
ћом вој ном си лом ни су устук ну ли, иако су
зна ли да ће би ти пр ви на ме ти ка да от поч -
ну на па ди. Пу ни ела на, хра бри, од луч ни,
спо соб ни и спрем ни, би ли су све сни да ни -
ко дру ги не мо же да бра ни Ре пу бли ку Срп -
ску од на па да из ва зду шног про сто ра и
пре у зе ли су ту огром ну од го вор ност. Има -
ли су од лич не ста ре ши не, ко ман ди ре и ко -
ман дан те, пред во ђе не ге не ра лом Нин ко -
ви ћем, ко ји о њи ма пи ше са нај ве ћом љу -
ба вљу и по што ва њем – ре као је мр Гру јић
и за кљу чио:

– У су шти ни ова књи га је кра ћи ко ман -
дант ски ра порт о ра ту од 1992. до 1995. го -
ди не са опе ра тив но-стра те гиј ског ни воа,
чи ме је ге не рал, ка ко је на пи сао „из вр шио
и свој по след њи дуг пре ма В и ПВО Вој ске
Ре пу бли ке Срп ске”.

Аутор књи ге ге не рал-ма јор Жи во мир
Нин ко вић ис та као је да В и ПВО из вр ши ло
све по ста вље не за дат ке. Ви со ким сте пе -
ном про фе си о на ли зма, од го вор но сти, па -
три о ти зма, хра бро сти, ње го ви при пад ни -
ци сво јим де ли ма и жр тва ма у ра ту ис пи -
са ли су нај зна чај ни је стра ни це слав не
исто ри је срп ског и ју го сло вен ског ва зду хо -
плов ства. Њих са раз ло гом тре ба „уко ри -
чи ти“ и од ли ко ва ти.
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КУЛТУРА

OBA KO ЈЕ  БИ ЛО...
Да на 13. ма ја 1992. го ди не пре ле тео

сам са аеро дро ма Мо стар на аеро дром
Под го ри ца као ко ман дант 97. ави ја циј ске
бри га де (абр) и во ђа по след ње че твор ке
ави о на Ј-21, у окви ру на ре ђе ња за по вла -
че ње је ди ни ца ЈНА из БиХ до 20. ма ја
1992. го ди не. Ha аеро дром Под го ри ца
сам сле тео око 12.30 ча со ва. По сле та њу
сам оти шао у кан це ла ри ју ко ман дан та
аеро дро ма, пот пу ков ни ка Јо ва на Стру га -
ра. Са мо што сам ушао у кан це ла ри ју на -
звао je те ле фо ном ге не рал Бо жи дар Сте -
ва но вић, ко ман дант PB и ПВО СРЈ, и пи -
тао пот пу ков ни ка Стру га ра да ли сам сле -
тео. Стру гар je из ве стио да сам упра во
ушао у ње го ву кан це ла ри ју. Ге не рал Сте -
ва но вић, по том, ка же: „Дај ми га на ве зу“.
Пре у зео сам ве зу и чуо сле де ће на ре ђе -
ње: „Нин ко ви ћу се ди од мах у спра ву и до -
ђи код ме не, во зи ло ће те че ка ти на Ба тај -
ни ци“. Од мах сам на ја вио лет и на кон кра -
ће при пре ме ле та, по ле тео за Ба тај ни цу.
На кон сле та ња на аеро дром Ба тај ни ца
око 15.00 ча со ва че ка ло ме je во зи ло и
оти шао сам у Ко ман ду PB и ПВО СРЈ у
Зе му ну, где ме je у свом ка би не ту че као
ге не рал Сте ва но вић. 

Ге не рал Сте ва но вић ме упи тао: „Ма ли,
шта ти ми слиш са со бом“? Од го во рио сам
да сам за су тра пла ни рао да оби ђем
аеро дром Ниш и Кра ље во и да стек нем
увид у раз ме шта ње бри га де, ко јом сам до
та да ко ман до вао, на но ве аеро дро ме. „Ма
не пи там те, бре, то“, ре че ге не рал, не го
шта лич но ми слиш са со бом“? Ре као сам
ге не ра лу да ме до та да у вој сци ни је ни -
кад ни ко пи тао шта ми слим са со бом и да
сам из не на ђен, али ако je та ко, чуо сам за
не ког ге не ра ла Та ли ћа да у Бо сан ској

Кра ји ни и Сла во ни ји успе шно во ди бор бе,
те ве ру јем да за пу ков ни ка са шко лом
опе ра ти ке, по пут ме не, има ме ста не где у
ро ву. Тад je ге не рал Сте ва но вић, вид но
за до во љан мо јим од го во ром, ре као сле -
де ће: „Го спо ди не ге не ра ле, ти си од да нас
на но вој ду жно сти ко ман дан та Ва зду хо -
плов ног кор пу са у Ба њој Лу ци.“ Од го во -
рио сам: „Го спо ди не ге не ра ле, не што сте
по гре ши ли, ja сам пу ков ник, a у Ба њој Лу -
ци не по сто ји ва зду хо плов ни кор пус“. Ге -
не рал Сте ва но вић на то ка же: „Не, ни сам
по гре шио, ти си да нас на са стан ку Ка ра -
џи ћа, Мла ди ћа и ме не, ко ји je одр жан код
Ми ло ше ви ћа уна пре ђен у чин ге не ра ла и
по ста вљен на но ву ду жност и ja ти че сти -
там... Сад пра вац Ба ња Лу ка и да та мо у
на ред ном пе ри о ду од тех ни ке ко ју за тек -
неш и од људ ства ко је би оста ло - фор ми -
рај те Ва зду хо плов ни кор пус...“

При зна јем, био сам из не на ђен и по ма -
ло збу њен та ко бр зим раз во јем до га ђа ја.
У да љем на шем раз го во ру, уз ка фу, ре као
сам ге не ра лу да ми мо ра мо фор ми ра ти
ва зду хо плов ство уме сто кор пу са, јер кор -
пус бра ни део зо не те ри то ри је до тич не
др жа ве, a ja же лим да кон тро ли ше мо це -
ло не бо бу ду ће др жа ве. Та ко ђе сам ис та -
као да пo ме ђу на род ном пра ву ва зду хо -
плов ство има као вид ору жа них сна га пра -
во да пред ста вља до тич ну др жа ву и за -
сту па ње не ин те ре се у кон тро ли ва зду -
шног про сто ра, као са став ног де ла те ри -
то ри је сва ке др жа ве. Ре као сам та да до -
слов це: „Ми мо ра мо фор ми ра ти из на ве -
де них раз ло га вид ору жа них сна га, ма кар
има ли са мо је дан хе ли коп тер“.

Ге не рал Сте ва но вић се сло жио са та -
квим мо јим раз ми шља њем и ре као: „Ра -
ди те та ко“.

Живомир Нинковић

Промоција књиге „Ваздухопловство и ПВО
Војске Републике Српске 1992–1995. године”

ИЗ ПРВЕ РУКЕ
Књига сведочи о борби за слободу Републике Српске и њеног
неба, што је у писану реч, а на основу непосредног искуства,

преточио ратни командант В и ПВО Војске РС генерал Живомир
Нинковић

Уче сни ци про мо ци је



У
Све ча ној са ли До ма Вој ске Ср би је јав -
но сти је пред ста вље на књи га ге не ра ла
ар ми је Дра го љу ба Ој да ни ћа „Ре жи ра -

ње ху ма ни тар не ка та стро фе – При вре мен
од ла зак Ал ба на ца с Ко со ва и Ме то хи је
1999. го ди не“, у ко јој аутор да је сво је ви ђе -
ње ра та 1999. го ди не.

Но во из да ње Ме ди ја цен тра „Од бра на“
за сно ва но је на хи ља да ма до ку ме на та и
обо га ће но са 184 ка ра та деј ста ва сна га Вој -
ске Ју го сла ви је и не при ја те ље вих сна га.

На про мо ци ји књи ге го во ри ли су проф. др
Бран ко Кр га, ге не рал-пу ков ник у пен зи ји и
бив ши на чел ник ГШ ВЈ; мр Ни ко ла Ша и но -
вић, у вре ме агре си је пот пред сед ник Са ве -
зне вла де; ре цен зент др Ра до ван То ма но -
вић, ге не рал-пот пу ков ник у пен зи ји; Дра ган
Жи ва но вић, ге не рал-ма јор у пен зи ји, то ком
агре си је ко ман дант 125. мо то ри зо ва не бри -
га де; ре дак тор књи ге Зво ни мир Пе шић, пу -

ков ник у пен зи ји и уред ник књи ге мр Сне жа -
на Ђо кић.

Уред ник из да ња мр Сне жа на Ђо кић ре -
кла је да су аутор и ње гов тим уло жи ли из у -
зе тан на пор ства ра ју ћи књи гу не за о би ла -
зних по да та ка за сва ког ко же ли да зна шта
се де ша ва ло на ра ти шту то ком НА ТО бом -
бар до ва ња СРЈ 1999. го ди не.

Ауто ров  глав ни мо тив при овом ис тра жи -
ва њу, по про це ни ге не рал-пу ков ни ка у пен -
зи ји проф. др Бран ка Кр ге, био је да од бра -
ни исти ну и част на ше вој ске, др жа ве и на -
ро да, за сно ва ну на пре ци зним чи ње ни ца ма
из ре ле вант них до ку ме на та.

Сту ди ја, по ми шље њу мр Ни ко ле Ша и но -
ви ћа, омо гу ћа ва да се уви ди ин тен зи тет су -
ко ба у сва кој оп шти ни и ве ћем ме сту на Ко -
со ву и Ме то хи ји. За слу га ауто ра је што је
упо ре ђи ва њем ин тен зи те та су ко ба, бом бар -
до ва ња, ин тен зи те та на ше од бра не, пре ма

бро ју ста нов ни ка и ве ли чи ни оп шти не, по -
ка зао ре ал ну ве ли чи ну дра ме ко ја се од ви -
ла на те ри то ри ји КиМ.

Ве ли ки труд ауто ра и ње го вих са рад ни ка
уло жен у де таљ но ана ли зи ра ње до га ђа ја
1999. го ди не уви део је и ге не рал-ма јор у
пен зи ји Дра ган Жи ва но вић. Сто га је за кљу -
чио да ова књи га пред ста вља до бру по чет -
ну тач ку за про у ча ва ње те те ма ти ке.

Сва ки део ове сту ди је има ста ти стич ку и
вој ну ме ру, за о кру же ну и ком пакт ну. Ли ше -
на ба нал но сти и па те ти ке, она са др жи зна -
чај не по дат ке из из вор не бор бе не до ку мен -
та ци је, на гла сио је ре цен зент књи ге др Ра -
до ван То ма но вић.

„Ре жи ра ње ху ма ни тар не ка та стро фе...“ је
из у зет на сту ди ја, за ко јом се осе ћа ла по тре -
ба ра ди све стра ног са гле да ва ња узро ка, то -
ка и по сле ди ца агре си је НА ТО-а на СРЈ, за -
кљу чио је ре дак тор књи ге пу ков ник у пен зи -
ји Зво ни мир Пе шић.

Књи га је об ја вље на у окви ру еди ци је
„Рат ник“, ко ја на сто ји да са чу ва, као при лог
кул ту ри се ћа ња, ис ку ства на ших рат них ко -
ман да на та то ком агре си је 1999. го ди не, њи -
хо ву рат ну ве шти ну, на чин до но ше ња од лу -
ка, рас по ред је ди ни ца. Ја сна нит ко ја по ве -
зу је стра ни це свих књи га еди ци је „Рат ник“
је сте чи ње ни ца да су офи ци ри, под о фи ци -
ри, вој ска и ре зер ви сти те 1999, из вр ша ва -
ју ћи сво ју ду жност, учи ни ли све што је би ло
у њи хо вој мо ћи да од бра не зе мљу од агре -
си је.

За исто ри о гра фи ју се ћа ња све до ка и уче -
сни ка пре лом них до га ђа ја има ју по себ ну
вред ност, као исто риј ски из вор пр вог ре да.
Са ку пље на у еди ци ји „Рат ник“, све до чан -
ства на ших рат них ко ман да на та, уче сни ка у
од бра ни зе мље од агре си је НА ТО-а, при лог
су сва ком бу ду ћем и са да шњем са гле да ва -
њу исти не.
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КУЛТУРА

Представљање књиге
„Режирање хуманитарне катастрофе – 

Привремен одлазак Албанаца с Косова 
и Метохије 1999. године”

ПРИЛОГ ИСТИНИ И ЧАСТИ
Књига је објављена у оквиру едиције „Ратник“, која настоји да сачу-
ва, као прилог култури сећања, искуства наших ратних командана-
та током агресије 1999. године, њихову ратну вештину, начин доно-

шења одлука, распоред јединица.

Дра го љуб Ој да нић

КА КО ЈЕ 
НА СТА ЛА 
СТУ ДИ ЈА

Из ве штај Па три ка Ба ла (Pa trick Ba li),
екс пер та Ту жи ла штва Ха шког три бу на ла,
под на зи вом „Уби ства и кре та ње из бе гли -
ца на Ко со ву од мар та до ју на 1999“, ко ји
je у пр вој ва ри јан ти об зна њен при су ђе њу
пред сед ни ку Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла -
ви је Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу, био je на не -
до пу сти во ни ском ни воу, пa je Ту жи ла штво
од гру пе ауто ра за тра жи ло да ура де но ви,
са ко јим je на сту пи ло у да љем про це су
про тив пред сед ни ка. И та ва ри јан та je
има ла не до стат ке, пa je Ми ло ше вић, на
раз о ча ре ње Ту жи ла штва, у до број ме ри
уз др мао ва лид ност из ве шта ја. До по чет ка
су ђе ња тзв. Ко сов ској гру пи (пред сед ник
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је Сло бо дан
Ми ло ше вић, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би -
је Ми лан Ми лу ти но вић, пот пред сед ник ју -
го сло вен ске Вла де Ни ко ла Ша и но вић, на -
чел ник Ге не рал шта ба Вој ске Ју го сла ви је
Дра го љуб Ој да нић и ми ни стар по ли ци је
Ре пу бли ке Ср би је Влај ко Сто јиљ ко вић) Ту -
жи ла штво je ура ди ло тре ћу ва ри јан ту, на
ко јој je за сно ва на ова књи га. Kao је дан од
оп ту же них сма трао сам да je јед на од нај -
те жих оп ту жби про тив нас тврд ња са др жа -
на у из ве шта ју Па три ка Ба ла (у хи по те зи

О књи зи су го во ри ли ве о ма ком пе темт ми про мо те ри

Пред ста вља њу књи ге при су ство ва ла је и по ро ди ца ге не ра ла Ој да ни ћа



2.3): „Си сте мат ска кам па ња ју го сло вен ских сна га ис -
те ра ла je ста нов ни ке Ко со ва из њи хо вих до мо ва.
Уби ства су ко ри шће на за то да се љу ди под стак ну на
од ла зак, или су би ла ре зул тат кам па ње“.

Да кле, пo Ба лу, по сто ја ла je план ска и си сте мат -
ска кам па ња, ко ју je Ту жи ла штво пре тво ри ло у по -
сто ја ње за јед нич ког зло чи нач ког по ду хва та са за дат -
ком про те ри ва ња ко смет ских Ал ба на ца, у ци љу
ства ра ња ет нич ке рав но те же на Ко со ву и Ме то хи ји
(КиМ). Та кав план за пра во уоп ште ни је по сто јао и ни -
је се по ја вио ни у про це су про тив пред сед ни ка Ми -
ло ше ви ћа, ни ти ка сни је, код нас из тзв. Ко сов ске гру -
пе. У по ме ну том из ве шта ју крај ње не и сти ни та, a још
ви ше не ло гич на, би ла je и тврд ња Ту жи ла штва и суд -
ског екс пер та да je основ ни узрок из ла ска ста нов ни -
штва са Ко со ва и Ме то хи је про те ри ва ње Ал ба на ца
од, ка ко су они го во ри ли, срп ских сна га, a не деј ства
НА ТО-а пo тим про сто ри ма и бор би из ме ђу је ди ни ца
Вој ске Ју го сла ви је и МУП-а, с јед не и ОВК, с дру ге
стра не. Та кву те зу по твр ђи ва ли су сви до јед ног све -
до ци ал бан ске на род но сти. Чак су мно ги од њих твр -
ди ли да деј ство НА ТО-а пo њи ма и пo објек ти ма на
те ри то ри ји ко ју на се ља ва ју ни су при ме ти ли. Био сам
из не на ђен ла жи ма лан си ра ним у том про це су. Ка -
сни је, ка да сам до шао у Хаг и до био од Ту жи ла штва
503 из ја ве све до ка Ал ба на ца, уви део сам да су све
дик ти ра не са јед ног ме ста. Сма трам да су те из ја ве
по те кле из Ту жи ла штва, бу ду ћи да су би ле пи са не
истим ре до сле дом, истим сти лом, без об зи ра да ли
се ра ди о се ља ку, рад ни ку или ин те лек ту ал цу; по -
том, сви све до ци у тим из ја ва ма твр де да са КиМ ни -
су иза шли због деј ства НА ТО-а, већ због на вод ног
те ро ра ко је су спро во ди ле срп ске сна ге; сви су на ис-
ти на чин по сма тра ли ме сто зло чи на; сви ко ји су уби -
је ни га ђа ни су у гла ву, и то у по ти љак. И да не на бра -
јам да ље.

Кад je на ја вље но да ће се, у про це су про тив пред -
сед ни ка Ми ло ше ви ћа, као екс перт Ту жи ла штва по ја -
ви ти Па трик Бал, из у чио сам ње гов из ве штај и утвр -
дио сил не не и сти не, ко је ни су мо гле из др жа ти ни јед -
ну струч ну, a на ро чи то на уч ну кри ти ку. При пре мао
сам од бра ну, под се тио се не ких на уч них ме то да ко је
je аутор при ме нио у из ра ди ана ли зе и при сту пио из -
ра ди ми ни кон тра а на ли зе, ка ко бих по сред ством
прав ног са вет ни ка пред сед ни ка по ку шао да je до ста -
вим Ми ло ше ви ћу. 

По ла зе ћи од про це не те жи не оп ту жни це ко ја се
од но си на де пор та ци ју и из ла зак ста нов ни штва са
КиМ, том пи та њу, пo до ла ску у Хаг, при си љен сам да
и да ље при да јем по се бан зна чај. Ha осно ву рас по -
ло жи вих бор бе них из ве шта ја Тре ће ар ми је (З.А) био
сам убе ђен да ци фра у Оп ту жни ци од око при бли -
жно 800.000 Ал ба на ца ко ји су иза шли у Ал ба ни ју,
Ма ке до ни ју и де ло ве CP Ју го сла ви је (Цр на Го ра ) ни -
је тач на. У до ку мен та ци ји Ту жи ла штва про на шао сам
два из ве шта ја Шта ба МУП-а из При шти не Ми ни стар -
ству уну тра шњих по сло ва Ср би је, у ко ји ма сто ји ка -
да je и ко ли ко Ал ба на ца на по сто је ћим гра нич ним
пре ла зи ма пре шло у су сед ну Ал ба ни ју и Ма ке до ни ју,
пa и у Цр ну Го ру.  Mo je из не на ђе ње je би ло тим ве ће
што та квих пре у зе тих по да та ка не ма у бор бе ним из -
ве шта ји ма Тре ће ар ми је. Са чу ђе њем сам се би по -
ста вио пи та ње ка ква je то са рад ња из ме ђу При штин -
ског кор пу са (ПрК) и Тре ће ар ми је са Шта бом МУП-а
чи је je се ди ште у При шти ни? To ме je, као на чел ни ка
Шта ба Вр хов не ко ман де (НШ BK), учи ни ло не до вољ -
но ин фор ми са ним. У бор бе ним из ве шта ји ма 3. А ни -
је би ло ових по да та ка, већ је би ло са мо из ве шта ја о
по је ди нач ним слу ча је ви ма из ла ска са про сто ра Ко -
со ва и Ме то хи је, о кре та њу ста нов ни штва, а исти на
је да су се то ли ке хи ља де ста нов ни ка кре та ле кроз
од ре ђе не зо не од го вор но сти ПрК, од но сно 3. А... 

Из рада ОпОд УВП Звездаре

И ДАЉЕ ИСТИМ ПУТЕМ
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СА СВИХ СТРАНА

У
про сто ри ја ма оп штин ске ор га ни -
за ци је УВПС Зве зда ра 28. апри -
ла одр жа на је сед ни ца из бор не

Скуп шти не оп штин ске ор га ни за ци је
УВПС. Пред став ни ци вој но пен зи о -
нер ске по пу ла ци је и го сти су са гле -
да ли до са да шњи рад, оце нив ши га
успе шним. Глав на тач ка днев ног ре -
да је би ла из бор но вог ру ко вод ства
Оп штин ске ор га ни за ци је, од но сно
чла на за Глав ни Од бор УВПС и за
де ле га те за сед ни цу Из бор не Скуп -
шти не УВПС.

По сле из бо ра Рад ног пред сед ни -
штва усво јен је По слов ник о ра ду
Скуп шти не. У скла ду са Ста ту том
иза бра ни су и:Ве ри фи ка ци о на ко ми -
си ја, за пи сни чар, ове ри ва чи за пи -
сни ка и Кан ди да ци о на ко ми си ја.
Пред сед ник ве ри фи ка ци о не ко ми си -
је Ми ла дин Бо дру жић под нео је из -
ве штај да скуп шти на има кво рум и да
мо же пу но прав но да од лу чу је.

До са да шњи пред сед ник Ми ло ван
Ла лић је под нео из ве штај о ра ду оп -
штин ске ор га ни за ци је Зве зда ра у
про те клом пе ри о ду. У из ве шта ју су
по тен ци ра ни ре зул та ти ко је је оп -
штин ска ор га ни за ци ја по сти гла у
раз гра на тим ак тив но сти ма. 

Ме ђу нај зна чај ни је ре зул та те
убра ја се ан га жо ва ње на оства ри ва -
њу пра ва КВП из до ме на ста ту сних и
дру гих пра ва. Мо гло је и ви ше, али у
ова квим окол но сти ма, са ви ше не го
скром ним фи нан сиј ским сред стви ма,
сма тра се да су ре зул та ти са свим со -
лид ни.

Пред сед ник Над зор ног од бо ра
под нео је из ве штај о фи нан сиј ском
по сло ва њу, за пе ри од од 2018. до
2022. го ди на. За кљу чио је да су
скром ним фи нан сиј ским сред стви ма
(од ко јих чак 97% „од ла зи“ на пла ћа -
ње ко му на ли ја, за ку па и дру гих ре -
жиј ских тро шко ва) оства ре ни сви
пла ни ра ни ци ље ви. У та квим окол -
но сти ма до ма ћин ско и скром но по -
сло ва ње се про сто на ме ће као нео п -
ход ност.

Ди ску си ја по на ве де ним из ве шта -
ји ма је би ла, вој нич ки ре че но, крат -
ка, пре ци зна и кон струк тив на. Да та
је пу на по др шка из ве шта ји ма и за -
кљу че но је да су они осли ка ли ре ал -
ност у Оп штин ској ор га ни за ци ји Зве -
зда ра.

Члан Из вр шног од бо ра Глав ног од -
бо ра УВПС Осто ја По по вић го во рио
је о ак ту ел но сти ма ве за ним за пен -
зи је, стам бе ну про бле ма ти ку, здрав -
стве но оси гу ра ње, ин фор ми са ње и
дру ге обла сти зна чај не за ста тус вој -
них пен зи о не ра. 

На кон пре до ча ва ња ли сте кан ди -
да та за функ ци је у ор га ни за ци ји, при -
сту пи ло се гла са њу. Сви пред ло же -
ни кан ди да ти су јед но гла сно иза бра -
ни. У скла ду са из не тим оце на ма о
ра ду у про те клом пе ри о ду, пу но по -
ве ре ње је ис ка за но до са да шњем ру -
ко вод ству са Ми ло ва ном Ла ли ћем на
че лу, ко ји је по но во иза бран за пред -
сед ни ка Оп штин ске ор га ни за ци је. 

За пот пред сед ни ка је иза бра на
Мил ка Шо ла ја.

Но во и за бра ни пред сед ник је пред -
ло жио те жи шне за дат ке за на ред ни
пе ри од, ко ји су јед но гла сно и усво је -
ни. Тим до ку мен том пред ви ђе но је
по ма га ње чла но ви ма Удру же ња у
оства ри ва њу за кон ских пра ва ве за -
них, пре све га, за со ли дар ну и ху ма -
ни тар ну по моћ, стам бе ну про бле ма -
ти ку и оби ла зак ста рих и бо ле сних
чла но ва. Има ју ћи у ви ду те шку ма те -
ри јал ну си ту а ци ју, је дан од при о ри -
те та би сва ка ко био и до ма ћин ски од -
нос и крај ња ште дљи вост у од но су
на рас по ла жу ћа, ина че не до вољ на
фи нан сиј ска сред ства.

На кра ју сед ни це да та је по зи тив -
на оце на ра да и по др шка до са да -
шњем ру ко вод ства УВП Ср би је, са
пред ло гом да и да ље во ди Удру же -
ње.

Дру же ње је на ста вље но уз скро -
ман кок тел.

М. Ма то ше вић

Зве здар ским вој ним пен зи о не ри ма у по след ње две го ди не 
нај ви ше је не до ста ја ло дру же ње



И
з ве штај о ра ду Оп штин ског од бо ра
УВП Ра ко ви ца за че тво ро го ди шњи
пе ри од под нет је на сед ни ци из бор -

не Скуп шти не одр жа не 17. апри ла у До -
му пен зи о не ра те град ске оп шти не. Реч
је о ма те ри ја лу ко ји тре ба да по слу жи за
кри тич ки осврт на до са да шњи рад, ка ко
би се де фи ни са ли за да ци за на ред ни
че тво ро го ди шњи пе ри од и иза бра ло но -
во ру ко вод ство. Ску пу је при су тво вао
пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац.

Оп штин ски од бор је то ком из ве штај -
ног пе ри о да ( 2018. – 2022) спро во дио
ак тив но сти и за дат ке ко ји су по ста вље -
ни на на прет ход ној из бор ној сед ни ци са
те жи штем на бор би за оства ри ва ње за -
ки ну тих пра ва вој них пен зи о не ра, по мо -
ћи нај у гро же ни јим чла но ви ма удру же ња
и бор би за оства ри ва ње про сто ра за бо -
ље усло ве жи во та и ра да удру же ња.

Рад ОпОд се углав ном од ви јао пу тем
одр жа ва ња ре дов них сед ни ца, а по по -
тре би и ван ред них, а и оку пља њи ма
чла но ва УВПС че тврт ком од де вет до 12
ча со ва. У про се ку је до ла зи ло од 10 до
20 чла но ва за ин те ре со ва них за до га ђа -
ње у удру же њу. Ин фор ми са ли су се о
ста њу у Удру же њу и оства ри ва ли пра ва.

Нај ви ше ин те ре со ва ња ис по ље но је
за под но ше ње ту жби по во дом за ки ну тих
пен зи ја од 2014 до 2018. го ди не. 

Жи вот и рад Удру же ња од ви јао се у
из у зет но сло же ним и те шким по ли тич -
ким и еко ном ским усло ви ма ко ји су по -
го ди ли све на ше гра ђа не. Си ту а ци ју је
до дат но оте жа ла по ја ва ви ру са ко ро не
ко ји је огра ни чио сло бо ду кре та ња и де -
ло ва ња. Оп штин ски од бор је ре дов но је
пра тио си ту а ци ју и имао до бру ко му ни -
ка ци ју са члан ством, упр кос свим по те -
шко ћа ма ве за ним за пан де ми ју. 

Раст вој них пен зи ја не пра ти раст пла -
та ста ре ши на у ак тив ној слу жби, па се
сма тра да и у на ред ном пе ри о ду тре ба
ин си сти ра ти на вра ћа њу ис пла те вој них
пен зи ја у над ле жност фон да СО ВО и
њи хо во ускла ђи ва ње са пла та ма ак тив -
них офи ци ра и под о фи ци ра. 

На чи ном и ди на ми ком стам бе ног
збри ња ва ња вој ни пен зи о не ри ни су за -
до вољ ни. Број ста но ва ко ји се до де љу је
вој ним пен зи о не ри ма је ми ни ма лан.
Исти на је да по сто ји мо гућ ност до би ја -
ња 20.000 евра бес по врат них сред ста -
ва. али тај из нос, с об зи ром на це не не -
крет ни на, не омо гу ћа ва ре ше ње стам -
бе ног пи та ња.

По де ла ста но ва у про гра му др жав не
ста но град ње те кла је по прин ци пу „бр зи
пр сти“, што је до ве ло до то га да по је ди -
на ли ца са ми ни мал ним ста жом до би ју
ста но ве, а ли ца са да ле ко ви ше ста жа и
да ље оста ну на ли сти че ка ња без ре ше -
ног стам бе ног пи та ња. Ова ква по де ла је
не пра вед на, па је по треб но из вр ши ти
при ти сак на др жав не ор га не да се та кве
по де ле вр ше по уна пред утвр ђе ном кри -
те ри ју му, уз узи ма ње у об зир го ди на ста -
жа, ду жи не че ка ња на ре ше ње стам бе -
ног пи та ња и дру го.

То ком ман дат ног пе ри о да нај бо ља са -
рад ња је оства ре на са вој ном ам бу лан -
том Це рак кроз пру жа ње здрав стве них
услу га чла но ви ма Удру же ња, за тим бо -
рач ком ор га ни за ци јом, а по себ но је на -
пре до ва ла са рад ња са удру же њем ци -
вил них пен зи о не ра, без чи је по мо ћи не
би има ли ова ко до бре про сто ри је и
усло ве за рад. За јед нич ке про сто ри је су
де ло по кој ног Ми ло ра да Ко ла шин ца и
Мар ја на Шим ши ћа, пред сед ни ка ци вил -

них пен зи о не ра. Иако ове про сто ри је
пру жа ју бо ље усло ве за жи вот и рад гра -
ђа на тре ћег до ба, оне још увек ни су у
пот пу но сти услов не јер то ком зим ског
пе ри о да не ма ју гре ја ње. 

Са рад ња са је ди ни ца ма Вој ске Ср би -
је оства ри ва на је обе ле жа ва њем зна чај -
них да ту ма из исто ри је и по ла га њем ве -
на ца на спо ме ник па лим бра ни о ци ма.

Нај зна чај ни је ху ма ни тар не ак тив но -
сти су се огле да ле у: по се та ма те шко
бо ле сним и не по крет ним чла но ви ма, у
ста но ви ма и у бол ни ца ма, до мо мен та
из би ја ња пан де ми је, за тим при су ство -
ва ње са хра на ма и из ја вљи ва њем са у -
че шћа по ро ди ца ма пре ми ну лих чла но -
ва, као и упу ћи ва њем на оства ри ва ње
пра ва на по ро дич ну пен зи ју, по смрт ну
по моћ и спро во ђе ње оста вин ске рас -
пра ве. Нов ча на по моћ ма те ри јал но
угро же ним чла но ви ма, у скла ду са пра -
вил ни ком, укуп но је до де ље на за 11 ли -
ца. Нов ча на по моћ чла но ви ма по ро ди -
ца пре ми ну лих од ко ро на ви ру са до де -
ље не је у три на вра та.

Тренд опа да ња чла но ва на ста вљен
је. Про шле го ди не сма њен је за 30 чла -
но ва или шест од сто. Ова ква стаг на ци ја
је по сле ди ца при род ног од ли ва и пан де -
ми је ко ро на ви ру са. На ини ци ја ти ву по -
кој ног пред сед ни ка Ко ла шин ца на пи са -
но је оба ве ште ње о ра ду Удру же ња ко је
је до ста вље но на адре се вој них пен зи о -
не ра ко ји ни су чла но ви, али ово ни је да -
ло ве ћи ефе кат. При мет но је да по је ди -
ни чла но ви исту па ју из удру же ња или
уоп ште ни су за ин те ре со ва ни за ње гов
рад чим оства ре сво ја пра ва, а да се по -
но во вра ћа ју он да ка да им је то по трб -
но. 

У ми ну лом пе ри о ду до де ље не су јед -
на по ве ља УВПС, две пла ке те УВПС,
две нов ча не на гра де, две за хвал ни це и
три књи ге.

,,У про те клом пе ри о ду има ли смо све -
срд ну и не се бич ну по моћ ру ко вод ства
УВПС, пред сед ни ка УВПС и ве ћи не чла -
но ва ИзОд. До зво ли те ми да на кра ју
пред ло жим не ко ли ко те жи шних за да та -
ка, на че му ће но во и за бра ни  ОпОд за -
сни ва ти свој бу ду ћи рад: (1) Ома со вље -
ње члан ства – пер ма нент ни за да так; (2)
Оства ри ва ње ста ту тар них пи та ња; (3) У
са рад њи са ци вил ним удру же њем пен -
зи о не ра и ор га ни ма ло кал не са мо у пра -
ве по бољ ша ти усло ве оку пља ња чла но -
ва, пре све га обез бе ђе ње гре ја ња у до -
би је ним про сто ри ја ма; (4) На ста вак пру -
жа ња по мо ћи сва ком чла ну и оства ри -
ва ње пра ва на ни воу ПИО, на ро чи то
вра ћа ње де ла пен зи ја ко је су ума ње не
у пе ри о ду од 2014 до 2018. го ди не.

Оп штин ска ор га ни за ци ја УВП Ра ко ви -
ца по др жа ва зах те ве за: вра ћа ње де ла
ума ње них пен зи ја у пе ри о ду од 2014 до
2018. го ди не, уво ђе ње ре дов ног слу же -
ња вој ног ро ка, вра ћа ње ис пла те вој них
пен зи ја у над ле жност фон да за СО ВО,
да пен зи је пра те раст пла та.

На кра ју вам же лим до бро здра вље,
дуг жи вот, лич ну и по ро дич ну сре ћу као
и да на ша дру же ња убу ду ће бу ду окре -
ну та кул тур но-за бав ним ак тив но сти ма,
а не бор би за очу ва ње пра ва ко ја су
уста вом и за ко ни ма га ран то ва на и бор -
би са ко ро ном“, ре као је из ме ђу оста лог
но во и за бра ни пред сед ник Оп штин ског
од бо ра Ра ко ви ца Вла дан Ма то вић.
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СА СВИХ СТРАНА

Раковица

У НОВИМ 
ПРОСТОРИЈАМА

Новоадаптирани Дом пензионера у Раковици, пружа
значајно боље услове за рад, али у зимско време није

решено питање грејања

Све од лу ке до не те су јед но гла сно
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СА СВИХ СТРАНА

Седница Скупштине УВП
Републике Српске

О РЕШАВАЊУ
ПОРОДИЧНИХ

ПЕНЗИЈА

У
но во са гра ђе ној згра ди Фа кул те та по -
ли тич ких на у ка у Ба ња лу ци 7. апри ла
одр жа на je ре дов на сед ни ца го ди -

шње Скуп шти ни Удру же ња вој них пен зи -
о не ра Ре пу бли ке Срп ске. По ред де ле га -

та Скуп шти ни су при су ство ва ли и пред -
сед ник УВП Ср би је Љу бо мир Дра га њац,
члан ИзОд ГлОд УВПС Осто ја По по вић и
на чел ник Оде ље ња бо рач ко-ин ва лид ске
за шти те Град ске упра ве Ба ња лу ке Лу ка
Мај сто ро вић.

Сед ни ца je от по че ла ода ва њем по ште
пре ми ну лим чла но ви ма Удру же ња од
про шле сед ни це.

Скуп шти ном je ру ко во ди ло тро чла но
рад но пред сед ни штво у са ста ву: Ра де
Ву ко вић пред сед ник удру же ња, Ни ко ла
Ћет ко вић, за ме ник пред сед ни ка и Зо ра
Ву че но вић, пред сед ни ца Сек ци је же на
ужи ва ла ца по ро дич них вој них пен зи ја.

Сомбор
УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА

У
До му уче ни ка у Сом бо ру 20. апри ла одр жа на је сед ни ца Скуп шти не Град ске ор га -
ни за ци је УВПС Сом бор. Под нет је из ве штај о ра ду ор га ни за ци је за 2020. и 2021.
го ди ну. Рад је био оте жан због по зна тих раз ло га, а те жи ште је би ло на ре ша ва њу

ста ту сних пи та ња вој них пен зи о не ра, здрав стве ној за шти ти, по мо ћи по ро ди ца ма умр -
лих чла но ва, стам бе но обез бе ђе ње, не го ва ње сло бо дар ских тра ди ци ја и обе ле жа ва -
ње историjских до га ђа ја. 

Број чла но ва се стал но сма њу је, што ће се од ра зи ти на да љи рад Удру же ња, ре че -
но је на ску пу. За но вог пред сед ни ка ГрОр. УВПС Сом бор иза бран је Ла зо Бу ло вић, а
за пот пред сед ни ка је Жељ ко Ла зић. Уз пред сед ни ка и пот пред сед ни ка ко ји су по функ -
ци ји чла но ви Град ског од бо ра, иза бра но је још се дам чла но ва. За чла на Глав ног од -
бо ра УВПС иза бран је Си ни ша Ве сић, ко ји ће пред ста вља ти ор га ни за ци је Бач ке То -
по ле, Су бо ти це и Сом бо ра. 

Зо ран Вуч ко вић, пред сед ник ИзОд ГлОд је уру чио за хвал ни це за слу жним чла но ви -
ма Град ске ор га ни за ци је Сом бор. У име сом бор ских вој них пен зи о не ра Жељ ко Ла зић
до де лио је за хвал ни це за слу жним удру же њи ма и ор га ни за ци ја ма, ме ђу ко ји ма и Гар -
ни зон ској ам бу лан ти.                                                                                                  Л. Б. 

У окви ру дру ге тач ке днев ног ре да
пред сед ник УВП PC je под нео го ди шњи
из ве штај о ра ду Управ ног од бо ра Удру -
же ња, a за тим je књи го во ђа Бо жа на Ле -
пир под не ла је из вје штај о ма те ри јал но-
фи нан сиј ском по сло ва њу Удру же ња.

Усле ди ла je рас пра ва пo под не тим из -
вје шта ји ма.

Мар ко Мр ђа бив ши на чел ник ВРЦ-а
ВРС ис та ко je да су из ве шта ји све о бу -
хват ни и до бри. 

На кон усва ја ња оба из вје шта ја пре -
шло се на раз ма тра ња из ве штај са са -
стан ка у Фон ду ПИО Ср би је и ре ша ва ња
на го ми ла них про бле ма у ве зи са по ро -
дич ним пен зи ја ма, сра змер ног де ла пен -
зи је у Ре пу бли ци Срп ској и спи ска вој них
пен зи о не ра из Ре пу бли ке Срп ске.

Скуп шти ни се обра тио пред сед ник
УВП Ср би је ге не рал Љу бо мир Дра га њац
ко ји je ин фор ми сао де ле га те о свим про -
бле ми ма ко ји пра те вој не пен зи о не ре.
По себ но је на гла сио про бле ме у ве зи са
здрав стве ним оси гу ра њем и про бле ми -
ма ле че ња у вој ним здрав стве ним уста -
но ва ма, за тим о пен зи ја ма ко је из но се
60 од сто од пла та про фе си о нал них офи -
ци ра и под о фи ци ра Вој ске Ср би је.

У за вр шни ци сед ни це уру че на су при -
зна ња. Нај пре је пред сед ник Дра га њац
уру чио при зна ња УВПС, а он да је ра де
Ву ко вић до де лио при зна ња ор га ни за ци -
је УВП у Ре пу бли ци Срп ској. Књи гом су
на гра ђе ни: Љу бо мир Дра га њац, Ни ко ла
Ћет ко вић, Осто ја По по вић, Зо ра Ву че но -
вић и Ми лан Кле ут.

Усле ди ло je не фор мал но дру же ње уз
ру чак и пи ће.                    С. Ко ва че вић

МО ,,Стари аеродром“

ПЕНЗИЈЕ 
У ФОНДУ 
ЗА СОВО

С
ед ни ца из бор не Скуп шти не МО
,,Ста ри аеро дром“ одр жа на је
24. мар та уз при су ству пот пред -

сед ни ка ОО УВПС Но ви Бе о град Си -
ме о на Ту ма но ва. Усво јен је пред ло -
же ни днев ни ред, ко ме је до да та тач -
ка ра зно.

Пре гла са ња на из бор ној Скуп шти -
ни ми ну том ћу та ња ода та је по шта
чла но ви ма ко ји су се пре се ли ли у
веч ност, а и жр тва ма агре си је НА ТО-
а 1999. го ди не.

Гла са ње је оба вље но пред ви ђе -
ном про це ду ром, а на кон пре гле да
гла сач ких ли сти ћа кон ста то ва но је
да су сви чла но ви јед но гла сно по др -
жа ли пред ло ге за из бор ор га на
УВПС.

У окви ру тач ке ра зно би ло је ре чи
шта то де мо ти ви ше члан ство за ква -
ли тет ни ји рад, а у ве ли кој ме ри ути -
че на ма сов ни је учла ње ње у УВПС.
Кон ста то ва на је не за мен љи ва уло га
ор га на УВПС и ли ста „Вој ни ве те ран“

Још јед ном је под ву че но да је нео -
п ход но да се пен зи је вра те  у Фонд
за СО ВО, за тим да се што пре до не -
се За кон о вој ном здрав ству, и да
тре ба обез бе ди ти про стор за ак тив -
но сти вој них пен зи о не ра.

Д. Штр каљ
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СА СВИХ СТРАНА

Из рада УВП 
Црне Горе

ИСПУНИТИ
ПЛАН

У
Под го ри ци је одр жа на
сјед ни ца Управ ног од бо ра
УВП Цр не Го ре. Сјед ни цу

је отво рио пред сјед ник Жељ -
ко Ву кић. 

На ску пу је име но ва на је ко -
ми си ја за рад на рје ша ва њу
стам бе не про бле ма ти ке ко ја
ће са гле да ти све до са да шње
ак тив но сти по овом пи та њу и
Управ ном од бо ру пред ло жи ти
на ред не ко ра ке. 

При сут ни су упо зна ти са
пла ном ко ри шће ња од ма ра -
ли шта у Ул ци њу и Жа бља ку и
на чи ном при ја вљи ва ња. 

По во дом 30 го ди на по сто ја -
ња и ра да, иду ће го ди не Удру -

же ње ће об ја ви ти до пу ње но
из да ње Мо но гра фи је УВП Цр -
не Го ре.

У овој го ди ни пла ни ра на су
три из ле та и оби ла зак исто риј -
ских спо ме ни ка. Је дан од из -
ле та за цр тан је за Ти ват и оби -
ла зак Бо ко ко тор ског за ли ва

бро дом ,,Га леб“. Тог да на ће
би ти ор га ни зо ван и су срет вој -
них пен зи о не ра Под го ри це,
Хер цег Но вог и Тив та.

На Дан по бе де бор ци ма ко -
ји су да ли жи во те за сло бо ду
би ће ода та по шта. 

Чла но ви Спорт ског дру штва

УВП Цр не Го ре ,,Вој ни ве те ра -
ни“ су у овој го ди ни, по сли је
ду же па у зе, због ко ро не ви ру -
са, на сту пи ли на так ми че ње у
мар ту и осво ји ли пр во мје сто
у укуп ном пла сма ну, пе хар и
14 ме да ља. 

Р. Здрав ко вић

Седница изборне Скупштине УВПС 
Стара Пазова – Инђија

СЛОГА КУЋУ ГРАДИ

У
са ли Скуп шти не оп шти не Ста ра Па зо -
ва 5. апри ла одр жа на је сед ни ца го ди -
шње Скуп шти не УВП Ста ра Па зо ва –

Ин ђи ја. У ра ду тог ску па уче ство ва ли су
пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац и
пред сед ник ИзОд ГлОд УВПС Зо ран Вуч -
ко вић. Ово га пу та из ве штај је об у хва тио
че тво ро го ди шњи пе ри од, а Скуп шти на је
још би ла из бор на, чи ме је зна чај ску па по -
диг нут на ви ши ни во.

Пред сед ник ор га ни за ци је вој них пен зи о -
не ра у Ста рој Па зо ви и Ин ђи ји Стан ко Ца -
рић под нео је из ве штај ко јим су об у хва ће -
на сва пи та ња из ак тив но сти та мо шњих
чла но ва. Већ на са мом по чет ку из ла га ња
Ца рић је ре као да су фо ру ми УВПС чи ни -
ли све што је део прав не и ад ми ни стра тив -
не бор бе да се за ки ну ти део пен зи је од
2014. до 2018. го ди не вра ти вој ним пен зи о -
не ри ма и да се и да ље упо р но обра ћа над -
ле жним др жав ним ор га ни ма.

,,Мо гу јав но да вам са оп штим да се го то -
во на сва кој сед ни ци Глав ног од бо ра рас -
пра вља о овом про бле му и да се до но се

од лу ке и сме р ни це пре ма оп штин ским и
град ским ор га ни за ци ја ма шта ру ко вод ство
УВПС чи ни да се овај про блем ре ши. Не
ма ли број до пи са је упу ћи ван Ми ни стар -
ству од бра не, Вла ди, Скуп шти ни и пред -
сед ни ку др жа ве, али ни је би ло слу ха да тај
про блем ре ши. Има по је ди на ца, на ших ко -
ле га, ко је сма тра ју да се тре ба ви ше бо ри -
ти, али они не ну де ре ше ња за на ста ли
про блем, већ се ба ве кри ти зер ством и ми -
шљу да се не до вољ но чи ни... Зна мо да се
до ста те шко жи ви, али УВПС је за нај у гро -
же ни је из дво ји ла зна чај на сред ства од на -
ше чла на ри не и сва ком зах те ву удо во љи -
ла. У скла ду са Пра вил ни ком о до де ли јед -
но крат не нов ча не по мо ћи, мно ги су ре ши -
ли го ру ће про бле ме“, на гла сио је Ца рић.

Ве ли ки број стам бе них про бле ма вој ни
пен зи о не ри су ре ши ли узи ма њем бес по -
врат них кре ди та од 20.000 евра у ди нар -
ској про тив вред но сти. Не ко ли ци ни су до -
де ље ни и ста но ви, док још од ре ђе ни број
че ка ре ше ње свог жи вот ног про бле ма. Нај -
ви ше не да ћа има ју оне по ро ди це вој них

пен зи о не ра где је пре ми нуо но си лац вој не
пен зи је, чи ме им је оте жа но ре ша ва ње
стам бе ног про бле ма. Углав ном се ра ди о
вој ним пен зи о не ри ма ко ји су слу жбо ва ли у
бив шим ре пу бли ка ма и ко ји су по сле рат -
них де ша ва ња оста ли без ста но ва.

Здрав стве но збри ња ва ње вој них пен зи -
о не ра и чла но ва њи хо вих по ро ди ца у оп -
шти на ма Ста ра Па зо ва - Ин ди ја, вр ши се
та ко да се при мар на здрав стве на за шти та
оба вља у до мо ви ма здра вља Ста ра Па зо -
ва и Ин ђи ја, док се спе ци ја ли стич ки пре -
гле ди од ви ја ју на ВМА.

Што се при мар не здрав стве не за шти те
ти че, не ма ве ћих про бле ма, а ако се по ја -
ве, ре ша ва ју се у хо ду, у скло пу до бре са -
рад ње Удру же ња и до мо ва здра вља. Ко ри -
сни ци вој них пен зи ја се жа ле на ду го че ка -
ње на спе ци ја ли стич ке пре гле де на ВМА,
по себ но у пе ри о ду ко ви да, ка да се по је ди -
ни пре гле ди ни су ни мо гли оба ви ти.

Је дан од оте жа ва ју ћих мо ме на та за вој -
не пен зи о не ре су ре цеп ти ко је до мо ви
здра вља из да ју за те ра пи ју хро нич них бо -
ле сни ка, а из да ју се са мо за ме сец да на, а
не за шест ме се ци што је слу чај код ци вил -
них оси гу ра ни ка. По треб но је да се про на -
ђе ре ше ње ка ко вој ни пен зи о не ри не би че -
ка ли у ре до ви ма сва ких ме сец да на. 

У про те клом пе ри о ду пре ми ну ло је 35
пен зи о не ра, од то га 14 од ко ро не, а 21 од
оста лих бо ле сти.

Због оште ће ног кро ва на кан це ла ри ји
вој них пен зи о не ра у Ста рој Па зо ви би ло је
не мо гу ће ра ди ти, па је ко ри шћен про стор
СУБ НОР-а. Оп шти на је, на зах тев вој них
пен зи о не ра, обез бе ди ла 400.000 ди на ра,
па се ових да на оче ку је усе ље ње у ре но -
ви ра ну кан це ла ри ју, ко ја на ста вља са ра -
дом у ре дов ним тер ми ни ма.

За пред сед ни ка ОпОд у на ред ном че тво -
ро го ди шњем ман да ту иза бран је Стан ко
Ца рић, за пот пред сед ни ка Бо ро Ба јић, се -
кре та ра Ши мо До мо њи и за бла гај ни ка На -
да До мо њи. Но ви чла но ви Над зор ног од -
бо ра су Ми лен ко Зе лић, Па јо Сла док и Ма -
ри ца Ар се но вић. 

Ор га ни за ци ја вој них пен зи о не ра у Ста рој
Па зо ви и Ин ђи ји по зна та је по дру гар ству и
сло зи ко ја се упо р но не гу је. По себ но су се
ис та кли у де фи леу ор га ни зо ва ном пре три
го ди не на аеро дро му Ба тај ни ца.           З. П.



П
ро ле ће и ле то че тр де сет пр ве мо -
гли би се ока рак те ри са ти као два
нај стра шни ја го ди шња до ба у но -

ви јој исто ри ји срп ског на ро да, бу ду ћи
да је тај пе ри од, не по сред но на кон ус -
по ста ве тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр -
ват ске, до нео са со бом ге но цид ни цу -
на ми и не за пам ће не по ко ље у уста -
шкој ре жи ји.

На род је у збе го ви ма ис пу нио шу ме
и го ре и та ко дао за ма јац устан ку ко ји
је по чео да плам ти ши ром НДХ, али
они Ср би ко ји су жи ве ли у ис точ ној Бо -
сни и Хер це го ви ни, на све на чи не су
по ку ша ва ли да се до мог ну си гур но сти
оно га што је оста ло од Ср би је, то јест
да пре ђу Дри ну.

Јед но од глав них из бе глич ких збо -
ри шта био је Ви ше град, ме сто ко је се
по но вој те ри то ри јал ној пре ра спо де ли
бал кан ског бу ре та ба ру та об ре ло у ок-
ви ру ен де ха зиј ске ве ли ке жу пе Врх бо -
сне, те ко је је же ле знич ком пру гом би -
ло по ве за но са Ужи ца ма и – ка квом
та квом сло бо дом, ба рем од уста шког
но жа.

По це лом гра ду, на све стра не ба у -
ља ле су из бе гли це, али је по себ на гу -
жва вла да ла на са мој же ле знич кој
ста ни ци, где су ма хом бес по моћ не же -
не са де цом, и стар ци, че ка ли да им
се ука же при ли ка да се укр ца ју на не -
ки воз ко ји иде на ис ток, ус пут на се да -
ли на пре ва ре не ких сво јих су на род -
ни ка-кри јум ча ра ко ји ма је са мо би ло
бит но да се око ри сте но во на ста лом
си ту а ци јом, а ко ји су им ну ди ли пре -
ба ци ва ње у Ср би ју, узи ма ли но вац и
не ста ја ли бес тра га. Ме ђу том не срећ -
ном ма сом на ла зио се и чо век по име -
ну Во јин Ни ки то вић.

Ни ки то вић, ме ђу тим, ни је био из бе -
гли ца. Ма ши но во ђа по за ни ма њу, ње -
га је Април ски рат за те као на слу жби
у Ви ше гра ду, во зио је на ре ла ци ји Ви -
ше град-Ужи це, а уста шке вла сти га
ни су ди ра ле, као ни мно ге дру ге ко ји
су би ли ва жни за не сме та но функ ци о -
ни са ње њи хо вог ,,др жав ног” апа ра та.

Ге ни јал на за ми сао
Био је ипак све стан да се ра ди о

крат ко роч ној без бед но сти од но жа;
ли кви да ци је струч ног осо бља већ су
би ле по че ле, он је био све стан да ће
ред до ћи и на ње га, и по чео је ју ла ме -
се ца да ку је пла но ве за ,,из ла зну
стра те ги ју”, па је до го во рио пре ба ци -
ва ње пре ко не ких, на вод но по у зда них,
кри јум чар ских ка на ла, али се убр зо
умо рио од че ка ња, при том му је би ло
жао на ро да на ста ни ци, па је у ње го -
вом уму по че ла да са зре ва ге ни јал на
за ми сао: укра шће ло ко мо ти ву, на ка -
чи ће ком по зи ци ју, на тр па ће у ва го не
ко ли ко год љу ди мо же и јед но став но
пре ћи гра ни цу.

По кре нуо се 10. ав гу ста уве че. По -
зна ни ке ме ђу из бе гли ца ма је оба ве -
стио о свом пла ну, дао им за да так да
оба ве сте оста ле и да им пре не су упут -
ство да са со бом по не су што ма ње
ства ри ка ко би што ви ше њих мо гло
да се сме сти у већ обра зо ва ну ком по -
зи ци ју ко ја се на ла зи ла на сед мом ко -
ло се ку; уз на по ме ну да се укр ца ју не -
по сред но пре сме не стра же, дао им је
и клин за при коп ча ва ње ком по зи ци је
на ло ко мо ти ву, ка ко би мо гли му ње ви -

то да ре а гу ју ка да се он по ја ви.
Пред по ноћ је украо ло ко мо ти ву

број 85009, на кон што је чу вар, са ко -
јим је имао прет ход ни до го вор, ухва -
тио ма глу ка ко по сле не би мо гли да
ка жу да је био са у че сник; слег нуо је
ра ме ни ма ка да је схва тио да у ло ко -
мо ти ви спа ва ло жач Ра гиб То ко, јер
ни је смео да га бу ди, по што ни је знао
ка ко ће овај да ре а гу је ка да схва ти
ње гов на ум, али ни је мо гао ни да од у -
ста не. Па зе ћи да га не про бу ди, на ста -
вио је са спро во ђе њем за ми сли у де -
ло.

Све оста ло што се де ша ва ло из гле -
да као сце на рио за не ки ак ци о ни
филм.

Ло ко мо ти ву је по ла ко од ве зао до
сед мог ко ло се ка, из вр шио ин спек ци ју
ва го на, схва тио да се у њи ма на ла зи
пре ко пет сто ти на љу ди, про ве рио да
ли је пра вил но скоп ча на, отр чао до
скрет ни це, на ме стио је у по ло жај за
из лаз из ста ни це, вра тио се у ло ко мо -
ти ву и пу ном па ром уда рио пут Ср би -
је. Утом се про бу дио То ко, али је, оба -
ве штен да хит но пре во зе тран спорт
до Шар га на, по чео да ло жи ни шта не
сум ња ју ћи, уоп ште не при ме ћу ју ћи за -
у став не сиг на ле на ста ни ци.

Ком по зи ци ју је за у ста вио на ста ни -
ци До брун, и иза шао на пе рон, где га
је же ле зни чар оба ве стио да шеф ста -
ни це и ко ман дант по са де у Ви ше гра -
ду зах те ва ју да се од мах вра ти, или
ша љу по те ру; Ни ки то вић на то ре а гу је
нео че ки ва но – бле фи ра: угу ра ва же -
ле зни ча ра у ста ни цу, узи ма те ле фон,
по зи ва све ста ни це из ме ђу До бру на и
Шар га на, упо зо ра ва их да са со бом
има пет сто на о ру жа них љу ди, ко ји ће
уз вра ти ти на сва ки по ку шај да их се
за у ста ви, би ло оруж јем би ло пре пре -

ка ма и од ро ни ма, ра чу на ју ћи на то да
су ус пут не по са де ма ле и да су ве ћи
гар ни зо ни до вољ но уда ље ни да им
по моћ не мо же сти ћи на вре ме. По том
се вра тио у ло ко мо ти ву и пу ном па ром
уда рио на пред.

Иг но ри сао за у став не 
сиг на ле
Про ле тео је кроз ста ни це Вар ди ште,

Мо кра Го ра и Ја та ре, иг но ри сао све
за у став не сиг на ле на њи ма, уви део
да су на о ру жа не по са де озбиљ но
схва ти ле ону ње го ву ни чим уте ме ље -
ну прет њу, и да су же ле зни ча ри, не
же ле ћи да се игра ју жи во ти ма, оста -
ви ли све скрет ни це отво ре не, те сти -
гао до ста ни це Шар ган Ви та си, где се
за у ста вио, стра ху ју ћи да му ко тао не
екс пло ди ра због ве ли ког при ти ска и
пре оп те ре ће ња.

Ту су га оба ве сти ли да је по те ра
кре ну ла, да је чи та ва пру га под уз бу -
ном, да га на пу ту до Ужи ца че ка ју за -
се де, ко зна ко ли ко њих; оглу шио се
на њи хо ве апе ле да по слу ша на ре ђе -
ње, са ве ту ју ћи их да ка жу да им је
пре тио оруж јем, ка ко не би са ми на -
стра да ли. На бр зу бр зи ну је пре гле -
дао те рет не ва го не у ко ји ма ни је би ло
сло бод ног про сто ра за из бе гли це, по -
што су већ би ли по пу ње ни раз ном ро -
бом, и у јед ном од њих от крио то вар
оруж ја, ко је је раз де лио љу ди ма, ре -
као им да их на пу не и др же на го товс,
за слу чај да на ле те на не ку за се ду, ка -
ко би ба рем ску по про да ли сво ју ко жу,
ако ни шта дру го. И сам је не што оруж -
ја узео за се бе. Би ла је то пу ка игра
слу ча ја, да баш та кву ком по зи ци ју
укра де, али је ка сни је по слу жи ло!

Ста ни це Крем на, Би о ска, Врут ци,
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Спасио је стотине људи, 
а пола Србије му име не зна 

УКРАО ОД 
УСТАША 

ВОЗ ПУН СРБА
Немци су наишли на празну локомотиву која се још пу-
шила, и на празне вагоне, а у једном од њих на празне

сандуке у којима су до скоро били пушке и муниција.
Вешто скривено оружје сачекало је слободну Ужичку

републику, и Железничку чету Радничког батаљона
Ужичког народноослободилачког одреда, у којој су се

обрела два локална железничара, комунисти које је
Војин Никитовић упознао са скровиштем, будући да их
је одраније познавао: Михајло Миливојевић Мињац, ко-

мандир чете, и Божо Радаковић, политички комесар
(Раднички батаљон је 29. новембра готово сав јуначки

погинуо на Кадињачи).



ни за ле су се јед на за дру гом, пу не за -
стра ше них же ле зни ча ра ко ји му сиг -
на ли зи ра ју да ста не, ко ји му ге сти ку -
ли ра ју да је по лу део, да ће их све оте -
ра ти у смрт. Али се Во јин Ни ки то вић
уоп ште ни је оба зи рао, ти љу ди ни су
има ли пред ста ву шта се ствар но де -
ша ва с дру ге стра не Дри не, ти љу ди
мо жда ни су би ли све сни ни сво је ко -
ла бо ра ци је са оку па то ром, они су „са -
мо ра ди ли свој по сао“, као нај о бич ни -
је ов це за кла ње. Ни ки то вић ни је био
та кав, али је у јед ном тре нут ку мо рао
да за у ста ви воз, што се де си ло ис -
пред ту не ла број 17, не да ле ко од ста -
ни це Ста па ри, не ко ли ко ки ло ме та ра
да ле ко од Ужи ца у ко јем је још увек

био сна жан не мач ки гар ни зон, ко ји је
си гур но већ по слао је ди ни це низ пру -
гу.

За све то вре ме ло жач Ра гиб ни је
имао пред ста ву да уче ству је у вр ше -
њу кри вич ног де ла, и при род но је по -
чео да па ни чи, али га је Ни ки то вић не -
ка ко уми рио, об ја снио му да по врат ка
у Бо сну за ње га не ма, а да му он га -
ран ту је жи вот. По том је об и шао ва го -
не, ре као љу ди ма да иза ђу на по ље,
да је све го то во, да су у Ср би ји, и упу -
тио их на окол на се ла по ко ји ма су се
убр зо раз ми ле ли. Прет ход но им је,
ме ђу тим, узео све оруж је и за јед но са
То ком га са крио у ту не лу, у отво ри ма
за ко је су зна ли углав ном са мо же ле -

зни ча ри, на ко је обич на вој ска не би
ни по ми сли ла, као и у пе ћи ни по ред
пру ге. По том су њих дво ји ца и са ми
збри са ли.

Тре ба ло би сни ми ти филм
Нем ци су на и шли на пра зну ло ко мо -

ти ву ко ја се још пу ши ла, и на пра зне
ва го не, а у јед ном од њих на пра зне
сан ду ке у ко ји ма су до ско ро би ли пу -
шке и му ни ци ја. По те ра и по тра га ни -
су уро ди ле пло дом, ни ко га и ни шта
ни су на шли. Ве што скри ве но оруж је
са че ка ло је сло бод ну Ужич ку ре пу бли -
ку, и Же ле знич ку че ту Рад нич ког ба та -
љо на Ужич ког на род но о сло бо ди лач -
ког од ре да, у ко јој су се об ре ла два ло -
кал на же ле зни ча ра, ко му ни сти ко је је
Ни ки то вић упо знао са скро ви штем,
бу ду ћи да их је од ра ни је по зна вао:
Ми хај ло Ми ли во је вић Ми њац, ко ман -
дир че те, и Бо жо Ра да ко вић, по ли тич -
ки ко ме сар (Рад нич ки ба та љон је 29.
но вем бра го то во сав ју нач ки по ги нуо
на Ка ди ња чи).

Не ко ли ко ме се ци на кон кра ђе во за,
уста ше су у Ста ром Бро ду не да ле ко
од Ви ше гра да по кла ле 6.000 срп ских
из бе гли ца, ма хом же на, де це и ста ра -
ца, док је ју нак ове при че и сам при -
сту пио Же ле знич кој че ти, био ра ња -
ван и три пу та за ро бља ван, му чен на
Ба њи ци, али увек успе вао да по бег не
и да пре жи ви рат, по сле ко је га је не ко
вре ме из гле да жи вео у Ужи цу.

Не мо же се ре ћи да је ње го во хе рој -
ство би ло оп ште по зна то у бив шој Ју -
го сла ви ји, не сум њи во због скром но -
сти ак те ра, ина че би ве ро ват но за вр -
шио на ве ли ком плат ну као глав ни лик
пар ти зан ског спек та кла; али су но ви -
не у СФРЈ мно го пу та пи са ле о ње му.

Извор: Стил
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Железнички јунак Војин Никитовић

Композиција је стигла пред Ужице, где су изашли путници 
и истоварен товар оружја



О
бич но по чи ње блaгим гре ба њем у
гр лу, су зе њем очи ју, осе ћа јем да
нам је нос за пу шен, а из ње га цу -

ри као из че сме. Алер ги ја je мно гим
љу ди ма ста ри „зна нац“ и се зон ска,
про ла зна по ја ва, али док тра је и те ка -
ко уме да на му чи чо ве ка.

Ра ни ји по че так 
због бла ге зи ме
У те жим слу ча је ви ма алер ги ја, по го -

то ву код осо ба с аст мом или ди јаг но -
зом дру гих плућ них бо ле сти, има мно -
го не по вољ ни ји ток и ис по ља ва се уз
на дра жај ни, сув ка шаљ, оте жа но ди -
са ње, гу ше ње, за це њи ва ње. На па ди
гу ше ња нај че шће се ја вља ју но ћу, ка -

да je осо ба то ком да на би ла из ло же -
на по ле ну у ва зду ху.

Зи ма je би ла бла га, a због нат про -
сеч но ви со ких тем пе ра ту ра у фе бру а -
ру, се зо на алер ги ја на по лен по че ла je
мно го ра ни је и би ће те жа, упо зо ри ли
су не дав но алер го ло зи у Аустри ји. И
на ши струч ња ци по сла ли су слич ну
по ру ку: се зо на по ле на по че ла je још у
фе бру а ру.

Ha по чет ку апри ла по да ци на ше
Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не
ука зу ју да, тре нут но, у ва зду ху по сто је
пре ко гра нич не вред но сти по ле на код
чем пре са и ти се, док се у на ред ном
пе ри о ду оче ку је цве та ње бре зе. По -
лен бре зе ина че je је дан од нај ве ћих

алер ге на и осо бе ко је зна ју да их у
овом пе ри о ду го ди не че ка ју му ке с
алер ги ја ма тре ба ло je да се при пре ме
и бла го вре ме но от поч ну те ра пи ју. Не -
ке осо бе има ју здрав стве не те го бе
због по ле на већ на пра гу про ле ћа, не -
ке алер ги ја мно го ви ше му чи то ком
лет њих ме се ци, по го то ву у пе ри о ду
цве та ња ам бро зи је. Го то во тре ћи на
ста нов ни ка Ср би је па ти од не ког об -
ли ка ди сај них алер ги ја, ме ђу ко ји ма
су и оне иза зва не по ле ном др ве ћа.

По лен се кре ће бр зи ном од сто ки -
ло ме та ра на сат и за ви си од ме те о ро -
ло шких фак то ра, a ме ри се од 1. фе -
бру а ра до 1. но вем бра. Ме ре ња по ма -
жу гра ђа ни ма да пра вил но и на вре ме
кре ну с те ра пи јом.

Мир ја на Ми тро вић, ру ко во ди лац
гру пе за мо ни то ринг и ста ње алер ген -
ског по ле на у Аген ци ји за за шти ту жи -
вот не сре ди не, не дав но je за Тан југ
ре кла ка ко се мно ги љу ди алер гич ни
на по лен у овом пе ри о ду го ди не нај -
ви ше рас пи ту ју о ре зул та ти ма ме ре -
ња алер ге на на Зла ти бо ру, јер бо рав -
ком на овој пла ни ни не ки по ку ша ва ју
да из бег ну пе ри о де цве та ња бре зе
или се та мо, уз те ра пи ју, при пре ма ју
за да не ка да ће алер ге на у ва зду ху у
гра до ви ма би ти мно го ви ше. Ме ре ња
по ле на на пла ни ни по чи њу ка да снег
окоп ни.

Због пан де ми је ви ру са ко ро на мно -
ги су и ове го ди не те ра пи ју за алер ги -
је од ло жи ли или су je за по че ли пре ка -
сно.

- Код осо ба ко је има ју пре о се тљи -
вост на по лен до ла зи до алер гиј ске
ки ја ви це, упа ле ро жња ча, a код од ре -
ђе ног бро ја па ци је на та ја вља се гу ше -
ње, оте жа но ди са ње, сви ра ње у гру -
ди ма - ре као je за Тан југ алер го лог, др
Ра до ји ца Сто шо вић с Кли ни ке за
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Алергијски проблеми

СУЗЕ ЗБОГ 
ПОЛЕНА БРЕЗА

Трећина становника Србије пати од неког облика
дисајних алергија чији су симптоми кијање, 

цурење из носа, пецкање у очима, сув кашаљ,
отежано дисање 

Про бле ми
на ста ју 
у вре ме 
цве та ња бре зе

Љу ди ко је му чи
алер ги ја, ка да
про ђе се зо на
тре ба да ура де
тест на 
алер ге не, 
на ко жи



алер го ло ги ју и иму но ло ги ју Кли нич ког цен тра
Ср би је.

Симп то ми по лен ске алер ги је су ки ја ње, цу -
ре ње из но са, пец ка ње у очи ма, сув ка шаљ,
сте за ње у гру ди ма, оте жа но ди са ње, a пocтo-
je и ин ди рект ни симп то ми алер ги је као што
су умор, ма лак са лост, ис цр пље ност и не и -
спа ва ност. Та кве осе тљи ве осо бе ни су спо -
соб не за фи зич ке ак тив но сти, рад на по слу, у
шко ли, та ко да je ква ли тет жи во та код њих
дра стич но на ру шен.

У шет њу тек уве че
Др Сто шо вић je скре нуо па жњу па ци јен ти -

ма да лек за алер ги је не тра же на ин тер не ту,
већ да, ако има ју те го бе, по моћ по тра же код
ле ка ра и да за поч ну про цес ле че ња алер ги -
је. Је дан од на чи на да се алер ги ја др жи под
кон тро лом је сте и да ови љу ди при ме иму но -
те ра пи ју или вак ци ну за ле че ње алер ги је, ка -
ко je зо ву па ци јен ти.

Ле ко ве ове осо бе мо ра ју да пи ју сва ки дан,
a ка да су кон цен тра ци је ви со ке, узи ма ју и
пум пи це, спре јо ве за нос или аст му. По ле на
нај ви ше има у гра до ви ма, за тим на ви шим
спра то ви ма, ују тру. Са вет je да се про зо ри за -
тва ра ју пред ју тро и TO KOM да на, да осе тљи -
ве осо бе кад год je то мо гу ће из бе га ва ју ди -
рек тан кон такт с алер ге ни ма, да но се на о ча -
ре, ка пе и кач ке те, јер по ле ни оста ју у ко си,
да пре свла че гар де ро бу чим уђу у за тво ре ни
про стор.

О. П.
Из вор: Ма га зин
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Како побољшати слух 

ТЕХНОЛОШКИ БУМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Адресе ото-аудиолошких центара Zo-
nex:

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

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

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

тел. 021 66 22 757

ЦЕ НА ЗИМ СКОГ 
ЗА НЕ МА РИ ВА ЊА 

ТЕ ЛА

Зва нич на ме ди ци на не при зна -
је ди јаг но зу про лећ ног умо ра, иа-
ко се мно го љу ди жа ли ка ко се
бу де умор ни, без вољ ни, те шког
ко ра ка се ву ку кроз пр ве оли ста -
ле пар ко ве. Има и оних ко ји се
жа ле на бол у вра ту, кич ми, ми -
ши ћи ма. Ha сре ћу, то ни је ни шта
дра ма тич но, ка жу ле ка ри, већ су
симп то ми за мо ра, бо ло ви не по -
зна тог узро ка, лош сан и од су -
ство ела на по сле ди ца за не ма ри -
ва ња те ла то ком зим ских ме се -
ци. Лек за про лећ ни умор су шет -
ња и до зи ра не ве жбе. Зна чи, не -
ће мо с пр вим сун цем из ју ри ти и
игра ти ма ли фуд бал и те нис, али
је добpo сва ког ју тра од ра ди ти,
по ред по сте ље и отво ре ног про -
зо ра, не ко ли ко ми ну та ве жби ис -
те за ња. 

МА ЊЕ АЛЕР ГИ ЈА 
ШТО СМО СТА РИ ЈИ

У ста ри јој до би има ма ње
алер ги ја, јер та да иму ни си стем
сла би је ре а гу је. Алер ги ја je акут -
на, пре те жно се зон ска бо лест. С

го ди на ма je све ма ње не при јат -
них се зо на. Љу ди та ко ђе раз ви -
ја ју при род ну то ле ран ци ју на
алер ге не или се то по сти же са -
вре ме ном спе ци фич ном иму но -
те ра пи јом. Ова те ра пи ја по чи ње
нај ма ње два ме се ца пре цве та -
ња биљ ке на чи ји по лен смо
алер гич ни, спро во ди се то ком
цве та ња и крат ко вре ме по сле
ње га.

ПРО ВЕ РИ ТЕ КРВ НУ
СЛИ КУ

Сви про ла зи мо кроз пе ри од
адап та ци је, a про ле ће у од но су
на дру га го ди шња до ба има спе -
ци фич но сти, јер по сле зи ме ор -
га ни зам ула зи у то пли пе ри од. И
за љу де ко ји жи ве у ур ба ној сре -
ди ни то je ипак про ме на, јер ипак
не из ла же мо те ло зим ским мра -
зе ви ма као наш пре дак.

Ипак, ако умор по тра је ви ше
да на и ка да шет ња, ве жбе и ви -
та ми ни из зе ле ног по вр ћа не по -
мог ну, ле ка ри пре по ру чу ју да се
ура ди ла бо ра то риј ска ана ли за
крв не сли ке. Осим то га, тре ба
про ве ри ти и крв ни при ти сак, јер
на ње га ути чу на гле про ме не
вре ме на.
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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 часова.

ПЕНЗИОНЕРСКО ЋОШЕ

Знате ли зашто је 
Ф 117 А пао близу 
Шапца?
Па, избијена му је чивија.

Космет је српска колевка 
у којој
не могу бити само 
беле капице.

Сва памет 
сверноатлантске алијансе
налази се у бојевим главама.

На Западу и Сунце нестаје.

И у рату и у љубави
дезертери су непожељни.

Раде Ђерговић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХХ. Број 219, АПРИЛ 2022.

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Звонимир Пешић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ УРЕДНИК

Милен Чуљић

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

ДОПИСНИЦИ

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

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

УНОС ТЕКСТОВА
Редакција

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

ШТАМПА
Пан-пласт, Београд

Адреса, Београд, Браће Југовића 19

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

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

Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарад-

њи закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београ-

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

„Иванијум“), тел. 011/2644384 и

064/1735395; Клијенте прима: утор-

ком: од 17.00-19.00 часова;

За потребе војних пензионера  оба-

вљаће следеће правне послове: да-

ваће бесплатне правне савете и пру-

жаће све остале адвокатске услуге уз

накнаду по важећој адвокатској тари-

фи умањеној за 30 одсто (адвокат

Ивана Јовановић). 

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧАСТИ 

ЗА САХРАНЕ
У београдском гарнизону

заказивање почасне јединице ради
одавања почасти преминулим
старешинама може се обавити

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

у ванрадно време: 011/206-4569

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

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

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

- организација и заказивање термина
за сахрану или кремацију,

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

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

-Умањење укупних трошкова за
висину рефундације

- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.

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

Снимио:
Звонимир 

Пешић
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