
3Војни ветеран ДЕЦЕМБАР  2021.

У
оби ча ји ли смо, а то је ујед но и ци ви -
ли за циј ски по сту пак да су ми ра мо
ре зул та те на кра ју сва ке го ди не, чи -

ме се ис пу ња ва ју усло ви за тра си ра ње
ра да за иду ћу го ди ну. Е па пр ва ми сао
ко ја се не у мит но ја вља је све оно што
нам је ко ро на ви рус учи нио. На и ме, у
мар ту ће две го ди не ка ко нам је смр ћу
за пре тио тај си ћу шни не при ја тељ и до -
при нео да се мно го то га у сва ко днев ном
жи во ту за ле ди у иш че ки ва њу бо љих
вре ме на. Ка ко ства ри сто је на хо ри зон -
ту ни је ја сно ка да ће мо да се ре ши мо
тог зла. 

П
ен зи је, ко је се по след њих го ди на
но ми нал но уве ћа ва ју, а ре ал но су
све ма ње, на ла зе се на сво је вр сној

низ бр ди ци, про из во де ћи све ве ћи те рет
у од но су на стан дард. На ро чи то се про -
ду бљу је јаз из ме ђу пла та про фе си о нал -
них при пад ни ка Вој ске Ср би је и пен зи ја
оних ко ји су де це ни ја ма ча сно, че сти то
и са зна чај ним успе хом оба вља ли те шке
ду жно сти у обла сти од бра не зе мље.

А
к тив ним при пад ни ци ма си сте ма од -
бра не, чак и три пу та го ди шње, уве -
ћа ва ју се пла те, док се пен зи је

ускла ђу ју са мо јед ном го ди шње и то у
знат но ма њем оби му.  Тре нут но ак тив ни
за став ник пр ве кла се (са за вр ше ном
сред њом шко лом) има ве ћу пла ту од
пен зи је пен зи о ни са ног пу ков ни ка, што
је при мер без пре се да на. Кон крет ни је,
пре ма зва нич ним по да ци ма Ми ни стар -
ства од бра не РС, у сеп тем бру ове го ди -
не пла та за став ни ка пр ве кла се из но си -
ла је 86.474 ди на ра. Пен зи ја пу ков ни ка
у ак ту ел но вре ме из но си 75.172 ди на ра.
Да кле раз ли ка је ви ше од 11.000 ди на -
ра. При то ме пу ков ник је, осим сред ње
шко ле, за вр шио Вој ну ака де ми ју, по том
Ко манд но-штаб ну ака де ми ју и оба вљао
да ле ко од го вор ни је и те же ду жно сти од
за став ни ка пр ве кла се. Све те не пра -
вил но сти про из во де не за до вољ ство код
вој них пен зи о не ра, па би тре ба ло учи -
ни ти оно што је по треб но ка ко би се не -
прав де от кло ни ле или ба рем дра стич но
убла жи ле. 

Н
и ве ли са ње вој них пен зи ја, пре ма
еле мен ти ма об ра чу на, ка ко би се
ис пра ви ле си стем ске гре шке, мо гло

би да се ре а ли зу је са мо ако би се пен -
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње про фе -
си о нал них при пад ни ка ВС вра ти ло у
Фонд за СО ВО, где ина че ег зи сти ра
здрав стве но оси гу ра ње вој них оси гу ра -
ни ка. У ак ту ел но вре ме, на при мер, ве -
ћи на пен зи о ни са них ге не рал-пу ков ни ка
има ма њу пен зи ју од пен зи је пу ков ни ка
ко ји су слу жбу окон ча ли у по след њих
де се так го ди на. Чак и да је реч о ,,си -
стем ској гре шци“ то је за и ста мно го. 

Пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
вој них ли ца го то во че ти ри де це ни је би -
ло је у са ста ву Фон да за СО ВО, ве о ма
ста бил ном и пра вед но кон ци пи ра ном.
Пре то га, јед но вре ме, пен зи је офи ци ра
и под о фи ци ра та ко ђе су би ле у са ста ву
ци вил ног фон да, што је ре зул ти ра ло ни -
зом не пра вил но сти и ап сур да.

П
о себ но је зна чај на чи ње ни ца да су
до пре не ко ли ко го ди на про фе си о -
нал ни при пад ни ци Вој ске Ср би је,

од но сно Ми ни стар ства од бра не, од ла -

зи ли са пен зи јом ко ја је из но си ла 85 од -
сто њи хо ве по след ње пла те. То сте че но
пра во је, ме ђу тим, нео д го ва ра ју ћим
ускла ђи ва њем знат но на ру ше но, па је
тре нут но про сеч на вој на пен зи ја на ни -
воу од око 55 од сто у од но су на пла те.
Раз ли ка је, да кле, чак 30 од сто.

У
ве ћи ни зе ма ља све та вој не пен зи је
по ви си ни (зна чај но ви ше од ци вил -
них) из ра жа ва ју спе ци фич но сти за -

ни ма ња под о фи ци ра и офи ци ра. Вој ни
по зив је ве о ма зах те ван, те жак и из и ску -
је мно га од ри ца ња, иште рад че сто ду -
жи од осмо ча сов ног  вре ме на у по себ -
ним усло ви ма (ни ске тем пе ра ту ре, ноћ,
те рен, пре но ћи ште под ша то ром или
под ве дрим не бом). Ста ре ши на је из ло -
жен број ним опа сно сти ма по жи вот и не -
га тив ним ути ца ји ма на здра вље. Ви си -
на пла та и пен зи ја про фе си о нал них
при пад ни ка вој ске ути че и на мла де да
ли ће да се опре де ле да рад ни век про -
ве ду на ду жно сти ма у си сте му од бра не.
Ми ни стар ство од бра не и Вој ска Ср би је
су су о че ни са ве ли ким бро јем де мо би -
ли са ња мла дих ста ре ши на. При ват ни
по сло дав ци пре по зна ли су вред но сти
офи ци ра ко ји за вр ше вој ну ака де ми ју,
па им да ју и до три пу та ве ћу пла ту и
под ми ре им нов ча не оба ве зе пре ма др -
жа ви, ка да пре ис те ка уго во ре ног ро ка
на пу сте рад но ме сто. 

О те жи ни вој ног по зи ва го во ри и њи -
хо ва ве ли ка од го вор ност за здра вље и
жи во те пот чи ње них. Стре сне си ту а ци је

у иза зо ви ма и прет ња ма ка кве вла да ју у
ак ту ел но вре ме, а на ро чи то ра то ви ко је
је во ди ла на ша вој ска, за ма шно су на -
ру ши ли здра вље под о фи ци ра и офи ци -
ра. При то ме тре ба под ву ћи чи ње ни цу
да су за сред ње вој не шко ле и ака де ми -
је, ка да је реч о здра вљу, фи зич ким и
мен тал ним спо соб но сти ма, бри жљи во
би ра ни уче ни ци и ка де ти. 

В
е о ма је ва жно да др жа ва од го во ри
на сло же ност и те жи ну вој не про -
фе си је, па да под о фи ци ри ма и

офи ци ри ма обез бе ди усло ве да мо гу
нор мал но да жи ве. То се исто, у пре не -
се ном сми слу, од но си и на вој не пен зи о -
не ре и њи хо ва ме сеч на при ма ња. Ма те -
ри јал на си гур ност при пад ни ка си сте ма
од бра не омо гу ћа ва да ре зул та ти у вр -
ше њу про фе си о нал не слу жбе бу ду на
ни воу по тре ба др жа ве, то јест ње не од -
бра не.

У
по след њих не ко ли ко го ди на, у ви ше
на вра та, зва нич ни ци Ре пу бли ке Ср -
би је ода ли су при зна ње пен зи о не -

ри ма због фи скал не ста би ли за ци је др -
жав них фи нан си ја. Tерет ста би ли за ци је
нај ви ше су на сво јим пле ћи ма под не ли
гра ђа ни тре ћег до ба, ме ђу њи ма го то во
сви вој ни пен зи о не ри (96 од сто). Уме сто
при зна ња за нај ве ћи до при нос ста би ли -
за ци ји др жав них фи нан си ја, пен зи о не -
ри се да нас осе ћа ју као ка жње ни за ве -
ли ко од ри ца ње, јер им за ки ну ти део
пен зи је од 2014. до 2018. го ди не ни је
вра ћен. У бу џе ту за 2022. го ди ну ни су
пла ни ра на сред ства ма кар за по сте пе -
но и по ступ но вра ћа ње за ки ну тог де ла
пен зи ја. То ком тра ја ња при вре ме ног за -
ко на по чи јим па ра гра фи ма је, за че ти -
ри го ди не, вој ним пен зи о не ри ма од у зе -
то од осам до де сет пен зи ја, ста вљен је
ван сна ге ре дов ни за кон о ПИО и ти ме,
ве ро ват но, трај но од у зе та сред ства ко ја
су за јам че на за ко ном. Исто вре ме но
пре ма Уста ву пен зи је су сте че но пра во
и пред ста вља ју при ват ну имо ви ну оних
ко ји су је сте кли. 

У
дру же ње вој них пен зи о не ра Ср би је
сма тра да би ума ње ни део пен зи ја
др жа ва мо гла да вра ти по ди на ми ци

ка ко су та сред ства од би ја на од пен зи ја
и да то не би био не под но шљи ви рас ход
за бу џет. Вра ћа њем за ки ну тог де ла пен -
зи ја др жа ва би још јед ном по ка за ла да
и те ка ко во ди ра чу на о гра ђа ни ма тре -
ћег до ба, ко ји су то ком де це ни ја ра да
ства ра ли ма те ри јал ну осно ву за са да -
шње ге не ра ци је за по сле них. Сма тра мо
да је до шло вре ме ка да др жа ва мо же да
се из ја сни ка да ће от по че ти да вра ћа
део пен зи ја ис ко ри шћен за фи скал ну
кон со ли да ци ју јав них фи нан си ја.

Н
е прав да ко ја је на не та вој ним пен -
зи о не ри ма све ви ше иза зи ва не га -
тив не ре ак ци је и ко мен та ре, па би

над ле жне ин сти ту ци је кон крет ним ак -
тив но сти ма мо гле да от кло не или убла -
же на го ми ла но не за до вољ ство вој них
пен зи о не ра. То су за слу жи ли љу ди па -
три от ски опре де ље ни, ода ти отаџ би ни
и сво ме на ро ду, спрем ни ако би за тре -
ба ло да по но во бра не и од бра не Ср би ју.

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

На размеђи 
две године

ОДА 
ПРОФЕСИЈИ

Нивелисање војних
пензија, према елементима

обрачуна, како би се
исправиле системске

грешке, могло би да се
реализује само ако би се
пензијско и инвалидско

осигурање
професионалних

припадника ВС вратило у
Фонд за СОВО, где иначе
егзистира здравствено

осигурање војних
осигураника. 
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ДОГАЂАЈИ

Новогодишња 
и ускрсна честитка 
председника УВПС

У ПРВОМ ПЛАНУ
ДОБРО ЗДРАВЉЕ

П
о во дом пред сто је ћих пра зни ка -
Но ве го ди не и Бо жи ћа пред сед ник
УВПС Љу бо мир Дра га њац упу тио

је че стит ку сле де ће са др жи не:
,,Већ го то во две го ди не на ше ак тив -

но сти у мно го че му ус кра ћу ју или ре -
ду ку је ви рус ко ро на. На да мо се да ће -
мо у на ред ном бли ском пе ри о ду ре -
ши ти се те пла не тар не по ша сти.

У на сту па ју ћој 2022. го ди ни на шим
чла но ви ма и њи хо вим нај бли жи ма
упу ћу јем че стит ке са же ља ма да их
слу жи до бро здра вље, да оства ре
пла ни ра не ци ље ве и да се у лич ној
сре ћи ра ду ју жи во ту.

Уве ре ни смо да ће мо за јед но вра ти -
ти део на ру ше них пра ва вој них пен зи -
о не ра и до сто јан ство ча сне и од го вор -
не про фе си је.

Срећ ни но во го ди шњи и бо жић ни
пра зни ци. 

Традиционално дружење генерала и адмирала

ДОБРЕ ЖЕЉЕ

У
хо те лу ,,Па лас“ у Бе о гра ду тра ди ци о нал но су се 27. де цем бра оку пи ли чла но ви Клу ба
ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би је да би дру же ћи се ис пра ти ли го ди ну. Оку пље ни ма се нај -
пре обра тио пред сед ник Скуп шти не Клу ба ге не рал-пот пу ков ник у пен зи ји Ми ло мир

Ми ла ди но вић, ко ји је у кра ћем обра ћа њу су ми рао про те клу го ди ну, на во де ћи да је она би -
ла у зна ку ви ру са ко ро на. Он је чла но ви ма Клу ба и пред став ни ци ма удру же ња с ко ји ма
Клуб са ра ђу је че сти тао пред сто је ће но во го ди шње и бо жић не пра зни ке.

Ге не ра ле и ад ми ра ле су по здра ви ли у име Бе о град ског фо ру ма за свет рав но прав них
ам ба са дор у пен зи ји Ра де Дро бац, а у име Дру штва срп ских до ма ћи на про фе сор док тор
Ми ла дин Ше вра лић. 

М
а да пан де ми ја ви ру са ко -
вид 19 огра ни ча ва ре дов -
не ак тив но сти у свим сфе -

ра ма жи во та, не са мо у Ср би ји,
већ и у це лом све ту, Град ски од -
бор Удру же ња вој них пен зи о не -
ра Ср би је и ове го ди не је, на
при го дан на чин, обе ле жио 28-
го ди шњи цу фор ми ра ња Град -
ске ор га ни за ци је УВПС у Ва ље -
ву, на рав но по шту ју ћи све про -
пи са не епи де миј ске ме ре. 

Обе ле жа ва ње 28-го ди шњи це
ре а ли зо ва но је уз при су ство чла -
но ва ГрОд удру же ња, ко ман дан -
та 2.ЦО пу ков ни ка Са ше Сто иљ -
ко ви ћа, пот пу ков ни ка Зо ра на Ко -
ла ре ви ћа ис пред РЦ МО, пот пу -
ков ни ка Ра до ји це Ра до ви ћа у
име Фон да за СО ВО, пот пу ков ни -
ка Ду ша на Јан ко ви ћа из ГА Ва -
ље во, пред сед ни ка Удру же ња
пен зи о не ра по ли ци је Вла да Ми -
ли во је ви ћа, Удру же ња ин ва ли да
ра да Ја сми не Бел кхли ри, чла на
Ини ци ја тив ног од бо ра за фор ми -
ра ње Град ске ор га ни за ци је
УВПС у Ва ље ву 1993.го ди не и
јед ног од пр вих пред сед ни ка
ОпОд УВПЈ у Ва ље ву, Све то за ра
Ми ло ше ви ћа и др.

На по чет ку ску па, при сут ни су
ми ну том ћу та ња ода ли по част
пре ми ну лим ко ри сни ци ма вој них
пен зи ја у про те клом пе ри о ду.

Пред сед ник ГрОд УВПС у Ва -
ље ву, Ми ро Ра дић, пу ков ник у

пен зи ји, пре до чио је кра так
осврт на фор ми ра ње ОпОр
УВПС у Ва ље ву:

,,Оп штин ска ор га ни за ци ја
УВПС у Ва ље ву фор ми ра на је
14. 12. 1993. го ди не, ра ди ре ша -
ва ња про бле ма ко ри сни ка вој -
них пен зи ја, да се њи хов жи вот
учи ни ква ли тет ни јим и бо га ти -
јим и за рад за шти те сте че них
пра ва.  УВП Ср би је фор ми ра но
је као  ван стра нач ко и не про фи -
та бил но удру же ње у ко је се
учла њу ју ко ри сни ци вој них пен -
зи ја, ра ди оства ре ња сво јих
пра ва. Оп штин ска ор га ни за ци ја

УВПЈ у Ва ље ву бо ри се за пра -
ва ко ри сни ка вој них пен зи ја ко -
ји жи ве на те ри то ри ји Ко лу бар -
ског окру га ( Ва ље во, Осе чи на,
Уб, Лај ко вац, Ми о ни ца и Љиг). 

У Ва ље ву је 1993. го ди не
фор ми ран Ини ци ја тив ни од бор
у са ста ву: Мом чи ло Тер зић, пу -
ков ник у пен зи ји, Све то зар Ми -
ло ше вић, пу ков ник у пен зи ји,
Или ја Пан те лић, ма јор у пен зи ји
и Све то мир Мо јић, за став ник
пр ве кла се у пен зи ји.

Да нас сва ком про бле му при -
сту па мо објек тив но, стр пљи во и
са раз у ме ва њем за сва ког чла -
на, без об зи ра на објек тив не и
су бјек тив не раз ли чи то сти. Очу -
ва но је је дин ство и не стра нач ка
опре де ље ност. 

Ми ко ри сни ци вој них пен зи ја
же ли мо сна жну, је дин стве ну, су -

ве ре ну и еко ном ски бо га ту Ср -
би ју за све ње не гра ђа не, без
об зи ра на вер ску и на ци о нал ну
при пад ност.

Град ска ор га ни за ци ја УВП у
Ва ље ву је отво ре на за сва ку са -
рад њу са слич ним ор га ни за ци -
ја ма и ор га ни ма вла сти, у Гра ду
Ва ље ву и Ср би ји, по себ но са
Вој ском Ср би је. При хва та мо
све су ге сти је и при мед бе ко је
во де ја ча њу и по бољ ша њу
усло ва жи во та ко ри сни ка вој них
пен зи ја. Убу ду ће ће мо се ја че и
од го вор ни је бо ри ти за за шти ту
и оства ри ва ње пра ва КВП“, на -
гла сио је Ра дић.

По за вр шет ку крат ког под се -
ћа ња на фор ми ра ње и рад
Град ске ор га ни за ци је УВПС Ва -
ље во, за успе шну са рад њу и ви -
ше го ди шњи до при нос раз во ју,
уна пре ђе њу де ло ва ња и афир -
ма ци ји Град ске ор га ни за ци је
Удру же ња вој них пен зи о не ра
Ср би је у Ва ље ву и ре зул та те у
ра ду, а у ци љу још чвр шће и
пло до но сни је са рад ње, пред -
сед ник ГрОд УВПС уру чио је за -
хвал ни це пред став ни ци ма Вој -
ске Ср би је и удру же њи ма из Ва -
ље ва са ко ји ма успе шно са ра -
ђу ју.

По том пред сед ник ГрОд
УВПС ко ри сни ци ма вој них пен -
зи ја че сти тао 28-го ди шњи цу и
срећ не на сту па ју ће но во го ди -
шње и бо жић не пра зни ке, уз же -
ље за  до бро здра вље и по ро -
дич ну сре ћу, по себ но са да у
усло ви ма пан де ми је.

М. Р.

Рапорт из Ваљева

ЗА БОЉЕ СУТРА
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Додела социјалне и 
хуманитарне помоћи у
новембру 2021. године

УБЛАЖАВАЊЕ 
ПРОБЛЕМА

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

А) Ма те ри јал но ста ње
На осно ву чла на 5. а у ве зи са

чла ном 4. став 1. тач ка 1. Пра вил -
ни ка

ОпОр Ниш ЈЗ: 34.000,00 – по чла -
ну 6.856,16 ди на ра;

ОпОр Чу ка ри ца ДН: 34.000,00 –
по чла ну 14.246,53 ди на ра;

ОпОр : Зе мун ТМ: 34.000,00 – по
чла ну 12.169,42 ди на ра;

ОпОр : Ра ко ви ца КЗ: 32.000,00 –
по чла ну 11.836,50 ди на ра;

ОпОр : Кра гу је вац ТС: 32.000,00 –
по чла ну 15.841,70 ди на ра;

ОпОр : За је чар ТЕ: 34.000,00 – по
чла ну 14.142,62 ди на ра;

ОпОр : Кра гу је вац ЧП: 32.000,00 –
по чла ну 17.021,72 ди на ра;

ОпОр : Зре ња нин СП: 34.000,00 –
по чла ну 5.236,44 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 Ниш АН: 20.000,00 –
ОпОр Но ви Сад ТР: 20.000,00 –
ОпОр Но ви Сад ПР: 10.000,00 –
ОпОр Сме де ре во МА: 20.000,00 –
ОпОр Срем ска Ми тро ви ца ЈЂ:

10.000,00 –
ОпОр Зе мун КП: 10.000,00 –
ОпОр Кра ље во ЋА: 25.000,00 –
ОпОр Ниш ПН: 25.000,00 –
ОпОр Ва ље во МА: 20.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град НС:

25.000,00 –
ОпОр Зре ња нин НВ: 25.000,00 –
ОпОр Зре ња нин ИЉ: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град ЖГ:

10.000,00 –
ОпОр Но ви Сад ШМ: 25.000,00 –
ОпОр Ниш ОЗ: 25.000,00 –
ОпОр Ниш СН: 25.000,00 –
ОпОр Ша бац ЂБ: 25.000,00 –
ОпОр Бач ка То по ла: 10.000,00 –
ОпОр Ша бац БМ: 15.000,00 –
Нов ча на сред ства ће се се упла -

ти ти на те ку ће ра чу не до 6. де цем -
бра 2021. го ди не.

Зах те ви ко ји бу ду до ста вље ни од
1. де цем бра до 31. де цем бра 2021.
го ди не би ће ре ша ва ни по чет ком ја -
ну а ра 2022. го ди не. 

Из вр шни од бор

П
от пред сед ник Вла де и ми ни стар од бра -
не др Не бој ша Сте фа но вић ис та као је
24. де цем бра, на Све ча ној ака де ми ји

по во дом Да на Рат ног ва зду хо плов ства и
про тив ва зду хо плов не од бра не, одр жа ној у
До му ва зду хо плов ства у Зе му ну, да ће већ
на ред не го ди не у је ди ни ца ма Вој ске мо ћи да
се ви ди још но ве тех ни ке и да ће се на ста ви -
ти са по ве ћа њи ма при ма ња за љу де у Вој -
сци.

- Рат но ва зду хо плов ство и про тив ва зду хо -
плов на од бра на су увек би ли не што че му
сви вој ни ци те же, не што што је увек би ло
пре сти жно у на шем дру штву. И ка да је би ло
нај те же, игра ли сте уло гу ко ја је увек би ла
нај зна чај ни ја и нај ва жни ја за од бра ну су ве -
ре ни те та на ше зе мље. Же лим да вам че сти -
там овај ве ли ки пра зник – по ру чио је ми ни -
стар Сте фа но вић.

Он до да је да су нај ва жни ји ре сурс ви да РВ
и ПВО упра во љу ди.

- По ред све га што на ба вља мо, нај ва жни ји
ре сурс овог ви да, али и це ле на ше вој ске, су
љу ди и на то ме мо ра мо да ра ди мо нај сна -

жни је. То зна ју и ге не ра ли Мој си ло вић  и
Жар ко вић и знам да на то ме ра де да но ноћ -
но и то је ствар на ко јој ћу ја ра ди ти сва ког
тре нут ка. На ма су бит ни и пи ло ти, на ма су
бит ни љу ди из ПВО-а, на ма су бит ни обра -
зо ва ни, шко ло ва ни љу ди. Ср би ја је би ла јед -
на од 15 зе ма ља ко ја је увр сти ла Рат но ва -
зду хо плов ство у сво ју вој ску, али да нас мо -
ра мо да раз ми шља мо шта ће о на ма да пи -
шу за сто го ди на, шта ће ре ћи за ову ге не ра -
ци ју – ис та као је ми ни стар Сте фа но вић.

Ова ге не ра ци ја, на гла ша ва ми ни стар Сте -
фа но вић, тре ба да раз ми шља о сле де ћим
фа за ма ва жним за на шу бу дућ ност.

- Да ли се то ра ди о бес пи лот ним ле те ли -
ца ма, да ли се ра ди о си сте му и ин те гра ци ји
свих си сте ма, да ли ће мо има ти АЛС са дру -
ге стра не аеро дро ма, да ли ће мо ин те гри са -
ти но ве ра дар ске си сте ме, да ли ће мо сли ку
са дро на, ави о на, ра да ра мо ћи да има мо на
јед ном ме сту, да ли ће мо све то мо ћи да упо -
тре би мо ко рак пре свих дру гих? То је по сао
ко ји је пред на ма – на ја вио је ми ни стар Сте -
фа но вић.

Ак тив ним и пен зи о ни са ним при пад ни ци -
ма РВ и ПВО ми ни стар Сте фа но вић је за хва -
лио за све што су учи ни ли за вој ску и за љу -
бав ко ју га је пре ма свом по зи ву.

Ко ман дант Рат ног ва зду хо плов ства и ПВО

ге не рал-пот пу ков ник Ду шко Жар ко вић под -
се тио је при сут не да фор ми ра ње Ва зду хо -
плов не ко ман де Срп ске вој ске са се ди штем
у Ни шу, на да на шњи дан да ле ке 1912. го ди -
не, пред ста вља за че так ви да РВ и ПВО, што
ујед но свр ста ва Ср би ју ме ђу пр вих 15 зе ма -
ља у све ту ко је су уве ле ва зду хо плов ство у
сво је ору жа не сна ге.

Су ми ра ју ћи ово го ди шње ре зул та те, ге не -
рал Жар ко вић је ис та као да је стал ни за да -
так кон тро ла и за шти та су ве ре ни те та ва зду -
шног про сто ра Ре пу бли ке Ср би је у пот пу но -
сти ре а ли зо ван.

- Ти мо ви и цен три за ко ман до ва ње, по слу -
ге на ра да ри ма, де жур не по са де ло вач ке
ави ја ци је и бор бе не по са де ра кет них ба те -
ри ја, по са де за тра га ње и спа ша ва ње, као и
сна ге за по др шку, 24 ча са 365 да на у го ди ни
па и у овом тре нут ку док све ча но обе ле жа -
ва мо пра зник, чу ва ју на ше не бо – на гла сио
је ко ман дант РВ и ПВО и до дао да ће се раз -
вој и успон ви да РВ и ПВО на ста ви ти, што
све до че и од лу ке др жав ног и вој ног ру ко вод -
ства од луч ног да обез бе ди усло ве ко ји ће

омо гу ћи ти да се аде кват но од го во ри иза зо -
ви ма вре ме на у ко ме жи ви мо.

Сим бо лич но, у знак се ћа ња на пе ри од ин -
тен зив ног опре ма ња РВ и ПВО ло вач ким и
школ ским ави о ни ма, ви ше на мен ским хе ли -
коп те ри ма, да љин ски пи ло ти ра ним ва зду хо -
пло ви ма и ар ти ље ри ско-ра кет ним си сте ми -
ма ПВО, као и уво ђе ња у опе ра тив ну упо тре -
бу че ти ри ре мон то ва на и део мо дер ни зо ва -
них ави о на  МиГ-29, ко ман дант РВ и ПВО ге -
не рал-пот пу ков ник Ду шко Жар ко вић уру чио
је ма ке ту ави о на МиГ-29 на чел ни ку Ге не рал -
шта ба Вој ске Ср би је ге не ра лу Ми ла ну Мој -
си ло ви ћу. У знак из у зет не са рад ње на ци -
вил но-вој ним аеро дро ми ма на ко ји ма ба зи -
ра ју је ди ни це РВ и ПВО, ге не рал Жар ко вић
уру чио је и Пла ке ту РВ и ПВО ге не рал ном
ди рек то ру ЈП „Аеро дро ми Ср би је“ Ми ха и лу
Здрав ко ви ћу.

Све ча ност по во дом Да на РВ и ПВО упот -
пу ни ло је еми то ва ње ре тро спек тив ног фил -
ма и кул тур но-умет нич ки про грам у ко јем су
на сту пи ли Умет нич ки ан самбл Ми ни стар -
ства од бра не „Ста ни слав Би нич ки“, Ме шо -
ви ти хор Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср -
би је, Ра дош Ба јић, Ха џи Ни ко ла Ми јо вић, Зо -
ра на Па вић, Све тла на Ву јић и На та ша Аран -
ђе ло вић.

Свечана академија поводом Дана РВ и ПВО

ЧУВАРИ СЛОБОДНОГ НЕБА

О постигнутим
резултатима
говорио је 
командант 
РВ и ПВО Душко
Жарковић



Ш
и ром Ср би је ни зом ма ни фе ста ци ја
обе ле жен је Дан вој них ве те ра на.
Пра зник ве те ра ни ма че сти та ли су

пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић и
ми ни стар од бра не др Не бој ша Сте фа но -
вић. 

У ве ћи ни до га ђа ја уче ство ва ли су и
пред став ни ци Удру же ња вој них пен зи о не -
ра Ср би је. Де ле га ци ја УВПС ко ју су са чи -
ња ва ли До бри во је Ди ми три је вић, Си ни ша
Ан тић и Дра ган По по вић по ло жи ла је ве -
нац на Спо ме ник на род ном хе ро ју Ми ла ну
Те пи ћу.

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, при ре ди ли су, по во дом
Да на вој них ве те ра на, при јем за пред став -
ни ке ве те ран ских и тра ди ци о нал них удру -
же ња у До му Гар де на Топ чи де ру. У име
Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је при -
је му је при су ство вао пред сед ник Љу бо мир
Дра га њац.

Ми ни стар од бра не је ис та као да му је
при ви ле ги ја и за до вољ ство што је, пр ви
пут у свој ству ми ни стра од бра не, имао при -
ли ку да при су ству је обе ле жа ва њу Да на
вој них ве те ра на. Он је под се тио да због
пан де ми је ко ви да про шло го ди шња све ча -
ност ни је одр жа на, али да Ми ни стар ство
од бра не и Вој ска Ср би је из у зет но це не све
оно што су ве те ра ни учи ни ли за Ср би ју. Он
је ис та као да су ве те ра ни при мер сви ма ка -
ко се во ли и бра ни на ша зе мља.

- Све што Ми ни стар ство од бра не бу де
мо гло у на ред ном пе ри о ду да учи ни, учи -
ни ће, иако фор мал но то ни је у на шој над -
ле жно сти. Да ли не што је сте или ни је у на -
шој над ле жно сти не зна чи да ми не мо же -
мо да се по тру ди мо и да се по му чи мо да
олак ша мо ма кар ваш жи вот, ако у тим вре -
ме ни ма ни је мо гло да бу де лак ше, ма кар
да бу де да нас. Хва ла на све му што сте
ура ди ли за на шу зе мљу. Жи ве ла Ср би ја! –
ре као је Сте фа но вић.

Ми ни стар Сте фа но вић и ге не рал Мој си -
ло вић, по сле све ча ног при је ма по во дом
Да на ве те ра на, са ста ли су се са по ро ди ца -
ма на род ног хе ро ја ма јо ра Ми ла на Те пи -
ћа, пот по руч ни ка Бор ка Ни ки то ви ћа и вој -
ни ка Сто ја ди на Мир ко ви ћа ко ји су 1991. го -
ди не хе рој ски по ги ну ли у бор ба ма у Хр ват -
ској. 

Све ча на ака де ми ја одр жа на је у До му
Гар де на Топ чи де ру. Све ча но сти су при су -
ство ва ли иза сла ник пред сед ни ка Ре пу бли -
ке Су за на Па у но вић, 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.
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Че стит ка пред сед ни ка Ре пу бли ке 
Алек сан дра Ву чи ћа по во дом Да на вој них ве те ра на

ЈЕ ДАН ОД НАЈ ВЕ ЋИХ ВОЈ НИХ ПРА ЗНИ КА

Пред сед ник Ре пу бли ке и вр хов ни ко ман дант Вој ске Ср би је Алек сан дар Ву чић упу -
тио је че стит ку по во дом Да на вој них ве те ра на, у ко јој се ка же:

„Свим вој ним ве те ра ни ма че сти там 4. де цем бар - Дан вој них ве те ра на.
У знак се ћа ња на 1912. го ди ну и пот пи си ва ње при мир ја у Пр вом бал кан ском ра ту,

ко ји пред ста вља ва жан исто риј ски до га ђај из осло бо ди лач ких и од брам бе них ра то ва
Ср би је, да нас тра ди ци о нал но про сла вља мо је дан од нај ве ћих вој них пра зни ка.

По бе ду за жи вот, сло бо ду, пра во гла са и род ну зе мљу, на ши пре ци, али и ви, осва ја -
ли сте без број пу та. Име на ве ли ких срп ских рат ни ка и хе ро ја ко ји су се бо ри ли за очу -
ва ње на ци о нал ног иден ти те та и кон ти ну и те та др жав но сти срп ског на ро да и Вој ске во -
ђе них ве ром у осло бо ђе ње Ср би је, упи са на су и то ком Пр вог свет ског ра та, Дру гог
свет ског ра та и ових по след њих, за нас ни шта ма ње те шких и бол них бор бе них деј -
ста ва.

Про сла вом да на шњег пра зни ка ми по ка зу је мо да вас не пре пу шта мо за бо ра ву, већ
по шту је мо као љу де, вред ну ју ћи сва ког по је дин ца ко ји чи ни јед ну др жа ву ја ком, као и
вој ску - је дан од основ них те ме ља ста бил но сти успе шне др жа ве.

По што ва ни ве те ра ни,
уз обе ћа ње да ће др жа ва на ста ви ти да ула же на по ре за по бољ ша ње жи во та вој них

ве те ра на ши ром Ре пу бли ке Ср би је, че сти там вам пра зник!“

Oбележавање Дана војних ветерана

ПРИМЕР КАКО СЕ ВОЛИ 
И БРАНИ ОТАЏБИНА

Све што Министарство одбране буде могло у наредном периоду да учини, учиниће, иако
формално то није у нашој надлежности. Да ли нешто јесте или није у нашој надлежности не
значи да ми не можемо да се потрудимо и да се помучимо да олакшамо макар ваш живот,
ако у тим временима није могло да буде лакше, макар да буде данас. Хвала на свему што

сте урадили за нашу земљу, поручио је између осталог министар одбране 
Небојша Стефановић ветеранима.



Ми ни стар Сте фа но вић је, на по чет ку
обра ћа ња, за хва лио по ро ди ца ма на род ног
хе ро ја ма јо ра Ми ла на Те пи ћа, пот по руч ни -
ка Бор ка Ни ки то ви ћа и вој ни ка Сто ја ди на
Мир ко ви ћа ко ји су 1991. го ди не хе рој ски

по ги ну ли у бор ба ма у Хр ват ској, што су
сво јим при су ством обе ле жи ли овај ве о ма
зна ча јан све ча ни дан у ко ме по но сно др -
жи мо по диг ну ту гла ву.

- Овај дан обе ле жа ва мо на спо мен из

1912. го ди не, ка да је го то во 400 хи ља да
вој ни ка на ше зе мље та да до би ло ста тус,
од но сно, зва ње ,,ста ри рат ник“, мо дер ним
је зи ком то би би ло оно што ми да нас на зи -
ва мо ве те ран. Ста тус, зва ње ко је се из не -
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Че стит ка ми ни стра 
од бра не по во дом 

Да на вој них ве те ра на

ДА ЋЕ МО СВЕ ОД СЕ БЕ
ЗА БО ЉЕ СУ ТРА

Пот пред сед ник Вла де и ми ни стар
од бра не др Не бој ша Сте фа но вић упу -
тио је по во дом 4. де цем бра – Да на вој -
них ве те ра на че стит ку у ко јој се ка же:

„Свим вој ним ве те ра ни ма упу ћу јем
ис кре не че стит ке по во дом 4. де цем -
бра – Да на вој них ве те ра на.

Дра ги на ши ве те ра ни,
с не по ко ле бљи вом ве ром и на дом,

на ста вља ју ћи тра ди ци ју ста рих рат ни -
ка Вој ске Кра ље ви не Ср би је, ју ри ша -
ли сте у од бра ну отаџ би не и бо ри ли се
да ми ва ши по том ци има мо си гур ну бу -
дућ ност и бо ље су тра. На то ме, али и
ва шој не из мер ној хра бро сти, ча сти и
ју на штву ко је сте не бро је но пу та ис ка -
за ли не из мер но вам хва ла.

Ми ни стар ство од бра не и Вој ска Ср -
би је, увек ће вам ода ва ти при зна ње за
учи ње на де ла и до при нос ко ји сте да -
ва ли и ко ји и да ље пру жа те про спе ри -
те ту на ше Вој ске не се бич но де ле ћи
ва ша сте че на зна ња и бо га то ис ку ство
са мла дим на ра шта ји ма на ших при -
пад ни ка.

Че сти там вам пра зник, уз обе ћа ње
да ће мо да ти све од се бе да ва ше су -
тра бу де ис пу ње но без бри жно шћу и
спо ко јем и да у бор би за на пре дак на -
ше Вој ске, али и чи та ве др жа ве на
свим по љи ма ни ка да не ће мо по су ста -
ти.

Сре ћан вам Дан вој них ве те ра на!“

Представни-
ци удружења
на пријему у
Дому гарде
на Топчидеру

Сусрет мини-
стра Небојше
Стефанови-
ћа са Зором,
мајком по-
тпоручника
Борка Ники-
товића

Размена миш-
љења: Милан
Јованов и
Љубомир
Драгањац



дри ло пр ви пут у то вре ме, у вре ме ка да је
на ша Ср би ја во ди ла ра то ве, не са мо за
сво ју сло бо ду већ ре као бих и за свој оп -
ста нак - ис та као је ми ни стар Сте фа но вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, упо ре до са ја -
ча њем Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср -
би је, ја ча ће мо и на ше мо гућ но сти да по -
пра ви мо по ло жај на ших ве те ра на ка ко би
за јед но убр за ним ко ра ци ма и до сто јан -
стве но гра ди ли бо љу бу дућ ност за на шу
де цу.

- Да ни ка да не ра ту је мо, али да ни кад не
за бо ра ви мо шта су љу ди ко ји то је су ура -
ди ли учи ни ли за сва ко га од нас. Жи ве ла
Ср би ја! - по ру чио је ми ни стар Сте фа но вић.

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, че сти та ла је пра зник Дан вој них
ве те ра на, ис ти чу ћи да је у сво јој ду гој и бо -
га тој исто ри ји Ср би ја про ла зи ла кроз раз -
ли чи те пе ри о де, ме ња ла се, ја ча ла и бо га -
ти ла.

- Са сво јом зе мљом ја ча ла је и ста са ва -
ла и ње на вој ска, ко ја је да нас, са по но сом
то мо же мо ис та ћи, пра во огле да ло ка ко се
тра ди ци ја мо же укло пи ти у са вре ме не то -
ко ве жи во та, а да се не из гу би су шти на. А
су шти на је љу бав пре ма отаџ би ни, по нос
на оно ко смо, ода кле смо и не по кор ност
ко ја је од у век би ла свој стве на на шем на -
ро ду – ис та кла је Па у но вић.

Сло бо ду, ка ко је до да ла, ни ка да ни смо
да ли, а те шком му ком и уз ве ли ке гу бит ке
до ла зи ли смо до да на по бе де, ми ра, ве се -
ља.

На чел ник Упра ве за тра ди ци ју, стан дард
и ве те ра не Сек то ра за људ ске ре сур се пу -
ков ник Дра ган Мил ко вић, го во ре ћи о зна -
ча ју обе ле жа ва ња Да на ве те ра на, под се -
тио је да је, на ви ше ме ста и ме мо ри ја ла
ода та по шта и по ло же ни вен ци у знак се -
ћа ња на бор це ко ји су по ло жи ли жи во те за
сло бо ду Ср би је, по чев од Срп ско-тур ских
ра то ва до су ко ба де ве де се тих го ди на два -
де се тог ве ка. Он је ис та као да се Дан ве те -
ра на, као је дан од нај ве ћих вој них пра зни -
ка, обе ле жа ва у ци љу очу ва ња кул ту ре се -
ћа ња на по ги ну ле са бор це и очу ва ња и не -
го ва ња тра ди ци ја у Ми ни стар ству од бра не
и Вој сци Ср би је.
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У До му гар де на Топ чи де ру одр жа на је Све ча на ака де ми ја на ко јој је из ве ден и
при го дан кул тур но-умет нич ки про грам

Делегација Војске Србије коју је предводио бригадни генерал Саво 
Иришкић положила је венац на Споменик народном хероју Милану Тепићу

Минут ћутања за све ветеране који су положили живот на олтар Отаџбине



У
До му Вој ске Ср би је у Бе о гра ду 21. де -
цем бра при ре ђе на је све ча ност по во -
дом 80-го ди шњи це од фор ми ра ња Пр -

ве про ле тер ске на род но о сло бо ди лач ке
удар не бри га де. Том до га ђа ју при су ство -
ва ли су пред сед ник Скуп шти не РС Иви ца
Да чић, пот пред сед ник Вла де и ми ни стар
од бра не Не бој ша Сте фа но вић, ми ни стар -
ка за рад, за по шља ва ње бо рач ка и со ци -
јал на пи та ња др Да ри ја Ки сић Те пав че вић,
ми ни стар уну тра шњих по сло ва Алек сан -
дар Ву лин и дру ге ви со ке др жав не зва ни -
це. Ску пу је при су ство вао и је ди ни жи ви
на род ни хе рој Пе тар Ма тић, ге не рал-пу -
ков ник у пен зи ји, за тим по след њи уче сни -
ци осло ба ђа ња Бе о гра да и Срем ског
фрон та, као и ку рир Са ве Ко ва че ви ћа –
Ми хај ло Мир ко вић Ми ша.

Пред сед ник На род не скуп шти не Ре пу -
бли ке Ср би је Иви ца Да чић на гла сио је да
је слав на Пр ва про ле тер ска бри га да и да -
нас сим бол нај ве ћег јунаш твa на шег на ро -
да.

- Тих 1200 му шка ра ца и же на ко ји су на
дан фор ми ра ња чи ни ли Пр ву про ле тер ску
бри га ду до бро су зна ли ку да иду и за шта
се бо ре. По ста ли су део хе рој ске бри га де
ко ја је до но си ла сло бо ду свом на ро ду где
год се по ја ви ла и бо ри ла, укљу чу ју ћи, на
са мом кра ју ра та, и Бе о град и За греб. За -
то је на ша ве ли ка оба ве за да сви ма ода -
мо по част, да се под се ти мо на ка кав пут
сла ве су кре ну ли пре осам де це ни ја и ка -
кво су нам на сле ђе оста ви ли - ре као је Да -
чић.

Ве ли ки бор ци за сло бо ду
Ми ни стар Сте фа но вић се, на по чет ку

обра ћа ња, освр нуо на успо ме ну на свог
де ду, уче сни ка На род но о сло бо ди лач ког
ра та.

- Као по то мак јед ног од уче сни ка На род -
но о сло бо ди лач ког ра та и не ко чи ји је де да
био при пад ник Осме цр но гор ске бри га де,
ко ја је осло ба ђа ла и овај град, увек ис ти -
чем да је то не што што не сме мо да за бо -
ра ви мо. Ка да по гле да те ову ма пу, где је
све про шла ова сјај на Пр ва про ле тер ска
бри га да, 22.000 ки ло ме та ра, 15.000 бо ра -
ца ко ли ко је про шло кроз њу! Ка да по гле -
да те где су све сти гли, шта су све осло бо -
ди ли, мо ра те има ти на уму да је наш за да -
так је да се увек тру ди мо да на ша де ца то
не за бо ра ве – ре као је ми ни стар Сте фа -
но вић. 

Он је на гла сио да те љу де, ве ли ке бор -
це за сло бо ду, не сме мо за бо ра ви ти.

- Не сме мо да за бо ра ви мо да смо ми да -
нас ов де, за то што су ти љу ди би ли див ни,
ве ли чан стве ни, го ро ста си... Истин ски хе -
ро ји. Ми се тру ди мо, као Ми ни стар ство од -
бра не у са рад њи са свим дру ги ма, да на -
ша де ца не оду у му зеј да са мо про ђу кроз
ње га, већ да то бу де ме сто где ће на у чи ти
да је на ша сло бо да, да је све оно што има -
мо у овој зе мљи ко ја се да нас раз ви ја, ко -
ја да нас на пре ду је, ко ја да нас мо же да
гра ди и пу те ве и шко ле и вр ти ће, да су то
би ли сно ви сва ког од на ших оче ва, де до -
ва, пра де до ва, сва ког од на ших пре да ка и
да то ни је до шло бес плат но, да је то ску по
ко шта ло – ре као је Сте фа но вић.

Сте фа но вић је за хва лио СУБ НОР-у што
сна жно и упор но чу ва исто ри ју и тру ди се
да очу ва дух ко ји на шу зе мљу чи ни оним
што је сте.

- Ми да нас има мо при ли ку да гра ди мо
на шу Ср би ју, сре ћом у ми ру. Има мо при -
ли ку да се бо ри мо, да гра ди мо зе мљу и да
се бо ри мо за бу дућ ност – на гла сио је ми -
ни стар од бра не.

Пред сед ник СУБ НОР-а ге не рал-ма јор у
пен зи ји Ви до сав Ко ва че вић уру чио је ми -
ни стру Сте фа но ви ћу нај ви ше при зна ње
СУБ НОР-а у знак за хвал но сти за по моћ
ко је Ми ни стар ство од бра не и Вој ска Ср би -

је пру жа ју тој ор га ни за ци ји.
Ми ни стар ка за рад, за по шља ва ње, бо -

рач ка и со ци јал на пи та ња Да ри ја Ки сић
Те пав че вић ис та кла је да јој част да по -
здра ви оку пље не по но сно, све сна хе рој -
ства, до след но сти и сло бо дар ског ду ха ко -
ји је у те ме љу и у ср жи на шег на ро да.

- Ср би ја је, бо ре ћи се за мир, јед на кост
и рав но прав ност у Дру гом свет ском ра ту,
по ка за ла да је та бор ба у ко ре ну ње ног на -

9Војни ветеран СЕПТЕМБАР  2021.

ДОГАЂАЈИ

Свечаност поводом осам деценија од
формирања Прве пролетерске бригаде

ПРЕЦИ НАМ ОСТАВИЛИ
ЧАСНО ИМЕ

Тих 1200 мушкараца и жена који су на дан формирања чинили
Прву пролетерску бригаду добро су знали куда иду и за шта се

боре. Постали су део херојске бригаде која је доносила слободу
свом народу где год се појавила и борила, укључујући, на самом
крају рата, и Београд и Загреб. Зато је наша велика обавеза да

свима одамо почаст, да се подсетимо на какав пут славе су
кренули пре осам деценија и какво су нам наслеђе оставили -

рекао је председник Скупштине РА Ивица Дачић.

Скуп посвећен Првој пролетерској бригади отпочео је државном химном 
,,Боже правде“

Свечана сала Дома ВС у Београду била је испуњена до последњег места



ро да. На ша зе мља је у том пе ри о ду има ла
је дан од нај ја чих ан ти фа ши стич ких по кре -
та у све ту. На ши пре ци су нам оста ви ли
ча сно име, ко је ми да нас по но сно но си мо
и пре но си мо на бу ду ће ге не ра ци је – ре кла
је Ки сић Те пав че вић.

Трај не вред но сти
Ми ни стар уну тра шњих по сло ва Алек -

сан дар Ву лин ис та као је да му је част што
сто ји пред на след ни ци ма јед не од, ка ко је
на вео, нај леп ших и нај по но сни јих ге не ра -
ци ја у исто ри ји на шег на ро да.

- Осам де сет го ди на је про шло, јед на ге -
не ра ци ја је оти шла у исто ри ју. Он да шње
тај не ви ше ни су тај не, он да шње пат ње су
за бо ра вље не. Про шло је вре ме, не у мит но
ка кво већ је сте до но си но ве тај не, вред но -
сти и бол, али ми се ето још увек се ћа мо.
Не за то што смо се оку пи ли да би би ли ко -
ме мо ра ци ја јед ном вре ме ну и ге не ра ци ји,
већ да би смо по но ви ли да вред но сти ко је
су ту ге не ра ци ју чи ни ле вред ном по на -
вља ња по сто је и да нас у срп ском на ро ду
и да су по треб не исто ко ли ко су то би ле и
пре осам де сет го ди на – ре као је Ву лин.

Пред сед ник СУБ НОР-а ге не рал-ма јор у
пен зи ји Ви до сав Ко ва че вић под се тио је на
исто риј ске окол но сти у ко ји ма је за че та

На род но о сло бо ди лач ка бор ба.
- Кра јем 1941. го ди не, устан ком је би ло

об у хва ће но око 40 од сто бив ше те ри то ри -
је, по себ но у за пад ној Ср би ји и Цр ној Го ри
где су по сто ја ле ве ли ке сло бод не те ри то -
ри је. Код нас у Ср би ји се бо ри ло 12 пар ти -
зан ских од ре да са око 15.000 бо ра ца, а у
Цр ној Го ри че ти ри ја ка пар ти зан ска од ре -
да – под се тио је Ко ва че вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма По лит би ро Цен -
трал ног ко ми те та ЦК Ју го сла ви је, 7. де -
цем бра 1941. до нео је од лу ку о фор ми ра -
њу Пр ва про ле тер ска на род но о сло бо ди -
лач ка удар на бри га да од од ре да из Ср би -
је и Цр не Го ре ко ја је има ла за да так да у
бор бе ним деј стви ма и по ли тич ким де ло -
ва њем ши ри ти пла мен устан ка и бор бе
про тив оку па то ра.

Највишa  признањa СУБ НОР-а урученa
су и пред сед ни ку На род не скуп шти не Ре -
пу бли ке Ср би је Иви ци Да чи ћу и ми ни стру
уну тра шњих по сло ва Алек сан дру Ву ли ну.

По сле све ча не ака де ми је, ми ни стар
Сте фа но вић и ми ни стар ка Ки сић Те пав че -
вић са ста ли су се са де ле га ци јом бо ра ца
НОР-а и СУБ НОР-а и пред став ни ци ма
Сек ци је Пр ве про ле тер ске на род но о сло -
бо ди лач ке удар не бри га де из Ср би је и ре -
ги о на.

У
усло ви ма пан де ми је одр жа на је че твр -
та до пи сна сед ни ца ГлОд Скуп шти не
УВПС. На днев ном ре ду је, из ме ђу

оста лог би ло до но ше ње од лу ке о рас пи -
си ва њу и спро во ђе њу ре дов них из бо ра у
Удру же њу вој них пен зи о не ра Ср би је у
2022. го ди ни. По том су пред ло же не и при -
хва ће не од лу ке о уки да њу оп штин ских ор -
га ни за ци ја у Сви лајн цу и Кња жев цу, ко је
ће би ти при по је не ор га ни за ци ја ма у Кра -
гу јев цу и За је ча ру. Чла но ви Глав ног од бо -
ра су има ли оба ве зу да се из ја сне у по гле -
ду пред ло же ног Го ди шњег пла на УВПС за
2022.го ди ну и Пла на фи нан си ра ња. Оба
до ку мен та су по др жа на. За сед ни цу је био
при пре мљен и ма те ри јал о ре а ли за ци ји
со ци јал не и ху ма ни тар не по мо ћи од
1.10.2020. до 1.11. 2021.го ди не. 

Из ве штај о ра ду из ме ђу две сед ни це са -
др жао је све зна чај не ак тив но сти то ком
пе ри о да за ко ји је под нет. Од 20. сеп тем -
бра до 15. но вем бра 2021. го ди не те жи ште
ра да ор га на Удру же ња би ло је на: (1) Ре -
ша ва њу ста ту сних пи та ња; (2) Раз ре ше њу
те ку ћих про бле ма у ор га ни ма Удру же ња;
(3) Пра ће њу ста ња члан ства и пред у зи ма -
њу ме ра за учла ње ње но вих чла но ва и (4)
Ре ша ва њу те ку ћих про бле ма здрав стве не
за шти те и стам бе ног обез бе ђе ња.

Упу ћен је до пис свим оп штин ским-град -
ским ор га ни за ци ја ма у ко јем је дат став
Удру же ња о по кре та њу по ступ ка, а на ос-
но ву пре по ру ка по је ди них адво ка та и ор -
га ни за ци ја, о по вра ћа ју не ис пла ће ног из -
но са пен зи је на осно ву чла на 161. За ко на
о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни
лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/01) и За ко на о
при вре ме ном уре ђи ва њу на чи на ис пла те
пен зи ја („Слу жбе ни гла сник“ РС, бр.
116/2014, и 99/2016 ко ји је пре стао да ва -
жи 30.  9. 2018. го ди не), и да то учи не нај -
ка сни је до 30. сеп тем бра 2021. го ди не. 

Са ве ти адво ка та
Ука зу је се, има ју ћи у ви ду прак су су до ва

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

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

Министарка
Дарија Кисић
Тепавчевић у
разговору са
борцем 
Љубишом 
Антонијевићем



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

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

У про те клом пе ри о ду ко ри сни ци ма вој -
не пен зи је Удру же ње је пру жа ло струч ну и

сва ку дру гу по моћ, не по сред но у Удру же -
њу и у Оп-ГрОр на ин фор ми са њу, пу тем
сај та Удру же ња и ли ста „Вој ни ве те ран“, о
свим ста ту сним и дру гим пи та њи ма од
зна ча ја за вој не пен зи о не ре.

Пред сед ник  УВПС и Пред сед ник ИзОд
об и шли су ви ше Оп-Гр ор га ни за ци ја УВПС
ин фор ми са ли Оп-ГрОд ор га ни за ци је
УВПС, сте кли увид у функ ци о ни са ње ор -
га ни за ци ја УВПС и до го во ри ли на чин ре -
ша ва ња про бле ма у ра ду Оп-ГрОрг УВПС.

Ра ди пра во вре ме ног ре ша ва ња вак ци -
на ци је про тив се зон ског гри па, УВП Ср би -
је се обра ти ло Упра ви за вој но здрав ство,
тра же ћи ин фор ма ци ју о тер ми ну вак ци на -
ци је. Упра ва за вој но здрав ство, до ста ви -
ла је ин фор ма ци ју (акт бр. 144-24 од
28.09.2021.г.) да ће вак ци не би ти до ступ не
у но вем бру ме се цу.

Због про бле ма у ре ша ва њу опе ра тив -
них зах те ва на ВМА, на наш зах тев, уз по -
моћ Фон да за СО ВО и Упра ве за вој но
здрав ство, ВМА је фор ми ра ла струч ну ко -
ми си ју, ко ја ра ди и ко ја тре ба да на пра ви
план ре ша ва ња при о ри тет них слу ча је ва
вој них оси гу ра ни ка.
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На осно ву чла на 16. тач ка 4. и 5. и чла на 43.
Став 2. Ста ту та Удру же ња вој них пен зи о не ра

Ср би је, Глав ни од бор Скуп шти не УВПС, до но си:

О Д Л У К У 
О РАС ПИ СИ ВА ЊУ И СПРО ВО ЂЕ ЊУ
РЕ ДОВ НИХ ИЗ БО РА У УДРУ ЖЕ ЊУ

ВОЈ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ
У 2022. ГО ДИ НИ

1. Ре дов не из бо ре у Удру же њу вој них пен зи о не ра Ср би је ор га -
ни зо ва ти и спро ве сти:

• у ме сним ор га ни за ци ја од 17.02 до 16.03.2022. го ди не.

• у оп штин ским - град ским ор га ни за ци ја од 22.03 до 06.05 2022.
го ди не.

• Скуп шти ну Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је одр жа ти
09.06.2022.го ди не, на ко јој иза бра ти пред сед ни ка и пот пред сед -
ни ка УВПС, чла но ве Глав ног од бо ра Скуп шти не УВПС и пред -
сед ни ка, пот пред сед ни ка и чла но ве Над зор ног од бо ра Скуп шти -
не УВПС,

2. Ме сна ор га ни за ци ја фор ми ра скуп шти ну у скла ду са чла ном
34. и 35. Ста ту та УВПС ко ја би ра пред сед ни ка, пот пред сед ни ка
ор га ни за ци је, чла но ве ме сног од бо ра, чла но ве скуп шти не оп -
штин ске – град ске ор га ни за ци је УВПС, по ве ре ни ке у из дво је ним
на се љи ма и ве ћим згра да ма. Пред ла же кан ди да те за ор га не на
ни воу сво је ор га ни за ци је, оп штин ске – град ске ор га ни за ци је и за
ор га не Удру же ња у це ли ни..

3. Оп штин ска – град ска ор га ни за ци ја фор ми ра скуп шти ну  у
скла ду са чла ном 25. Ста ту та УВПС ко ја би ра пред сед ни ка, пот -
пред сед ни ка ор га ни за ци је, чла но ве оп штин ског – град ског од бо -
ра, пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и чла но ве над зор ног од бо ра.
Скуп шти на оп штин ске – град ске ор га ни за ци је би ра чла но ве
Скуп шти на УВПС и пред ла же кан ди да те за пред сед ни ка, пот -
пред сед ни ка УВПС и пред сед ни ка Над зор ног од бо ра и чла но ве
Глав ног од бо ра и Над зор ног од бо ра Скуп шти не УВПС и Из вр -
шног од бо ра ГлОд.

4. Скуп шти на УВПС фор ми ра се од иза бра них чла но ва у оп -
штин ским – град ским ор га ни за ци ја ма у скла ду са утвр ђе ним кри -
те ри ју ми ма. Скуп шти на Удру же ња би ра пред сед ни ка, пот пред -
сед ни ка Удру же ња, чла но ве глав ног од бо ра, пред сед ни ка, пот -
пред сед ни ка и чла но ве над зор ног од бо ра.

5. Оп штин ске – град ске ор га ни за ци је до 01.03.2022.го ди не,
оба ве сти ће ИзОд Глав ног од бо ра о вре ме ну одр жа ва ња сед ни ца

из бор них скуп шти на. Из ве штај о спро ве де ним из бо ри ма до ста -
ви ти нај ка сни је де сет да на од да на одр жа ва ња из бо ра. Из ве штај
тре ба да са др жи:

по дат ке о иза бра ном пред сед ни ку, пот пред сед ни ку, чла но ви ма
скуп шти не УВПС и о име но ва ном се кре та ру и бла гај ни ку (име и
пре зи ме, ЈМБГ, да ту му и ме сту ро ђе ња, адре су ста но ва ња и број
те ле фо на),

пред ло ге кан ди да та за из бор: пред сед ни ка и пот пред сед ни ка
Удру же ња и пред сед ни ка НзОд, чла но ва глав ног и над зор ног од -
бо ра Скуп шти не УВПС.

6. Кри те ри ју мом за из бор чла но ва ор га на Удру же ња вој них
пен зи о не ра Ср би је (при лог бр. 1) од ре ђен је:

а) Број чла но ва Скуп шти не УВПС по оп штин ским-град ским ор -
га ни за ци ја ма ко ји је де фи ни сан пре ма кри те ри ју му да на сва ких
300 чла но ва УВПС би ра се по је дан члан скуп шти не. Ор га ни за -
ци је ко је има ју ма ње од 300 чла но ва би ра ју по јед ног чла на скуп -
шти не УВПС. Стру ков на Удру же ња ко ја има ју свој ство ко лек тив -
ног чла на УВПС, би ра ју по јед ног чла на Скуп шти не УВПС. 

б) Број кан ди да та за чла но ве ГлОд ко је ће иза бра ти Скуп шти -
на УВПС, од ре ђен је у кри те ри ју му (при лог бр. 1) под прет по став -
ком да бу ду ћи са став ГлОд има 24 чла на од че га су че ти ри чла на
по функ ци ји. Кри те ри ју мом је пред ви ђе но да се на сва ких 1.300
чла но ва пред ло жи по 1 кан ди дат па је у том сми слу из вр ше но и
гру пи са ње Оп-Гр ор га ни за ци ја УВПС на те ри то ри јал ном прин ци -
пу ка ко би пред ло же ни кан ди дат за сту пао ви ше ор га ни за ци ја
УВПС.

Кон сти ту и тив ну сед ни цу ГлОд Скуп шти не УВПС одр жа ти по за -
вр шет ку сед ни це Скуп шти не УВПС на ко јој иза бра ти пред сед ни -
ка, пот пред сед ни ка и чла но ве ИзОд ГлОд Скуп шти не УВПС. Кон -
сти у ту и тив ну сед ни цу НзОд одр жа ти та ко ђе по за вр шет ку сед ни -
це Скуп шти не УВПС на ко јој иза бра ти пот пред сед ни ка од бо ра

7. Оба ве зу је се ИзОд да не пре кид но пра ти ре а ли за ци ју ове од -
лу ке, да је по треб на оба ве ште ња и при ку пља из ве шта је са одр -
жа них скуп шти на оп штин ских – град ских ор га ни за ци ја УВПС као
и да при ку пља и об ра ђу је по дат ке о иза бра ним чла но ви ма Скуп -
шти не УВПС и по дат ке о кан ди да ти ма за пред сед ни ка и пот пред -
сед ни ка УВПС, чла но ве ГлОд, пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и
чла но ве Над зор ног од бо ра.

8. Уко ли ко епи де ми о ло шка си ту а ци ја не бу де до зво ља ва ла да
се из бо ри ор га ни зу ју и спро ве ду на уста љен на чин ГлОд ће до не -
ти по себ ну од лу ку о спро во ђе њу из бо ра на свим ни во и ма до пи -
сним пу тем.

При лог: Кри те ри јум за из бор чла но ва за ор га не УВПС.

ЉД/ПС                                                          П Р Е Д С Е Д Н И К
Љу бо мир Дра га њац

Четврта дописна седница Главног одбора Скупштине УВПС

ДОНЕТЕ ВАЖНЕ ОДЛУКЕ
Идуће године биће 

организовани избори од 
месних одбора до Скупштине
УВПС. Биће то нови импулс
организацији у реализацији
планираних активности и 
наставак вишегодишњег 

настојања да се нагомилани
проблеми војнопензионерске

организације реше.
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Не до во љан број ста но ва
У из ве штај ном пе ри о ду ре дов но су

ре ша ва ни оправ да ни и до ку мен то ва ни
зах те ви за здрав стве ну по моћ. На ста -
вље но је ре ша ва ње ма те ри јал не по мо -
ћи за пре ми ну ле чла но ви ма УВПС од
ко ви да 19.

У  пе ри о ду од по след ње до пи сне сед -
ни ца ГлОд, Стам бе ни ор ган Ми ни стар -
ства од бра не по де лио је укуп но три ста -
на, од че га су два до де ље на ак тив ном
са ста ву а је дан пен зи о ни са ном ци вил -
ном ли цу. 

Кра јем сеп тем бра до ја вље но је да ће
се у на ред ном пе ри о ду по де ли ти укуп -
но 12 ста но ва, од че га у Бе о гра ду пет, и
то по струк ту ри два јед но и по соб на, а по
је дан 2,0, 2,5 и 3,5; у Ве ли кој Пла ни три
тро и по соб на, у Ко ви ну је дан јед но и по -
со бан, у Па ра ћи ну је дан јед но и по со бан,
у Ста ни ши ћу је дан тро со бан и у Ужи цу
је дан че тво ро со бан.

На осно ву од лу ке о рас по де ли са да -
ном пре се ка 8. 10. 2021. опре де ље но је
да ће се од ових до ја вље них ста но ва, у
на ред ном пе ри о ду по де ли ти укуп но
шест ста но ва и то је дан 1,5 соб ни у гар -
ни зо ну Бе о град ко ји ће при па сти гру пи
пен зи о ни са них ци вил них ли ца и је дан
4,0 соб ни стан у Ужи цу ко ји ће при па сти
гру пи пен зи о ни са них офи ци ра, што из -
но си 33,3%.

У по гле ду на став ка из град ње јеф ти -
них ста но ва за при пад ни ке сна га без -
бед но сти ко ју спро во ди Вла да Ре пу бли -
ке Ср би је, за са да не ма ин фор ма ци ја
ка да ће се из град ња на ста ви ти.

До де ла бес по врат них сред ста ва у
нов ча ној про тив вред но сти од 20.000
евра пре ко Фон да за СО ВО за ко ри сни -
ке вој не пен зи је ко ји не ма ју стан и при -
ма ју уве ћа не тро шко ве ста но ва ња и да -
ље су у функ ци ји и на њих се че ка у про -
се ку 10 ме се ци од да на под но ше ња зах -
те ва.

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 ком 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 од ок то бра
2020. го ди не, чла но ви ма Удру же ња и
њи хо вим по ро ди ца ма, се ова по моћ
ван ред но до де љу је ка да уз зах тев до -
ста ве и ме ди цин ску до ку мен та ци ју из
ко је је ви дљи во да су пре ми ну ли од ви -
ру са ко ро на, с ци љем пре ва зи ла же ња
те те шке ма те ри јал не си ту а ци је. У том
сми слу по ред ре дов не до де ле по мо ћи,
она је у пе ри о ду од 31. мар та до до 31.
ок то бра до де ље на за 38 чла но ва Удру -
же ња, ко ри сни ке вој не пен зи је, и ис пла -
ће но у из но су од 882.000,00 ди на ра, од
то га за 14 по ро ди ца чла на Удру же ња
ко ји су пре ми ну ли од ко ви да19 и ис пла -
ће но је 350.000,00 ди на ра.

Зах те ви за до де лу јед но крат не со ци -
јал не и ху ма ни тар не по мо ћи до ста вље -
ни до 31. ок то бра 2021. го ди не су сви
ре ше ни. 

У из ве штај ном пе ри о ду (од 1. сеп тем -
бра до 31. ок то бра 2011. го ди не) се у
Удру же ње до бро вољ но учла ни ло 48
осо ба, а са мо стал но је ис ту пи ло осам
члановa. 

У
оп штин ској ор га ни -
за ци ји УВПС Но ви
Бе о град 22. де цем -

бра одр жа на је 11. сед -
ни ца Оп штин ског од бо -
ра. Сед ни цу је во дио
пред сед ник Бо жи дар
Ба бић, уз при ме ну
свих про пи са них епи -
де ми о ло шких ме ра.

По пред ло же ном
днев ном ре ду раз ма -
тра на су план ска до ку -
мен та са за да ци ма за
рад оп штин ске ор га ни -
за ци је у 2022. го ди ни,
као и пи та ње при пре ме
оп штин ске ор га ни за ци -
је за успе шно спро во -
ђе ње до не тих од лу ка
за одр жа ва ње ре дов -
них из бо ра у УВПС у 2022. го ди ни.

На по чет ку сед ни це ми ну том ћу та ња
ода та је по шта пре ми ну лим чла но ви ма оп -
штин ске ор га ни за ци је. Пред сед ник Ба бић
је на гла сио да је од по чет ка пан де ми је
пре ми ну ло 777 чла но ва, ме ђу ко ји ма и
шест пред сед ни ка ме сних ор га ни за ци ја.
Тренд сма њи ва ња члан ства по том осно -
ву се на ста вља, због че га се и струк ту ра
члан ства зна чај но ме ња у ко рист ко ри сни -
ка по ро дич них вој них пен зи ја.

,,При мар ни за да ци би ли су усме ре ни на
очу ва ње здра вља чла но ва ор га ни за ци је“,
ре као је пред сед ник Ба бић. У скла ду са
мо гућ но сти ма Удру же ња не пре кид но се
пру жа по моћ со ци јал но угро же ним чла но -
ви ма и на то ме су ор га ни зо ва но ра ди ли
пред сед ни ци ме сних ор га ни за ци ја. Од по -
чет ка тра ја ња пан де ми је по моћ је при ми -
ло 169 чла но ва оп штин ске ор га ни за ци је
од че га њих 58 су ста ри ји од 90 го ди на, са
пен зи ја ма ма њим од 35.000 ди на ра и 29
по ро ди ца чи ји су чла но ви пре ми ну ли од
ко ви да-19, на осно ву Пра вил ни ка УВПС.

,,То ком пан де ми је, у оп штин ској ор га ни -
за ци ји ни је дан пред лог за по моћ ни је од -
би јен. Она је до шла у пра ве ру ке, то јест
до де ље на је они ма ко ји ма је би ла нај по -
треб ни ја. Овај за да так ће и да ље оста ти
при ма ран у ра ду оп штин ске ор га ни за ци је
и УВПС у це ли ни“, на гла сио је Ба бић.

У рас пра ви по днев ном ре ду уче ство ва -
ло је ви ше чла но ва оп штин ског од бо ра
(Си ме он Ту ма нов, пот пред сед ник оп штин -
ске ор га ни за ци је; пред сед ни ци ме сних ор -
га ни за ци ја Ми лан Кал чић, Да вор Штр каљ
и Пу ни ша Вој во дић, а и члан Глав ног од -
бо ра УВПС Ко ста Но ва ко вић).

У ди ску си ја ма је на гла ше но да је оп -
штин ска ор га ни за ци ја успе шно при ла го ди -
ла са др жај свог ра да у усло ви ма пан де ми -
је и у хо ду спро ве ла ор га ни за циј ске про -
ме не у ра ду ме сних ор га ни за ци ја, па је та -
ко од 11 ме сних ор га ни за ци ја осам ор га ни -
зо ва но са при бли жно ујед на че ним бро јем
чла но ва; у овом пе ри о ду очу ва но је  је дин -
ство УВПС и Оп штин ске ор га ни за ци је и на

вре ме спро ве де не по треб не при пре ме за
одр жа ва ње ре дов них из бо ра у 2022. го ди -
ни.

Рад кан це ла ри је оп штин ског од бо ра на -
кон уки да ња ван ред ног ста ња је био у
функ ци ји пру жа ња сва ке вр сте по мо ћи
члан ству. Се кре тар оп штин ског од бо ра,
Ми ло рад Јо ва но вић, ни је дан рад ни дан
ни је из о стао са по сла, ни ти ко ри стио од -
мор (Ту ма нов). Ми лан Кал чић је на гла сио
зна чај ин фор ми са ња чла но ва ме сне ор га -
ни за ци је, из но се ћи ис ку ство да је то ре -
дов но чи нио пу тем те ле фо на, кроз по де лу
„Вој ног ве те ра на“ и кон так ти ма са чла но -
ви ма ме сног од бо ра. Тра жио је ве ће ан га -
жо ва ње за обез бе ђи ва ње прет пла те на
„Вој ни ве те ран“ и да у са др жа ју ли ста бу -
де што ви ше тек сто ва из ра да ме сних ор -
га ни за ци ја. Ко ста Но ва ко вић је из ра зио за -
хвал ност Оп штин ској ор га ни за ци ји, што је
де ло ва ла про ак тив но пре ма члан ству и
што је кан це ла ри ја Оп штин ског од бо ра би -
ла стал но отво ре на и у функ ци ји пру жа ња
сва ке вр сте по мо ћи, ин фор ми са ња и
усме ра ва ња ра да ме сних ор га ни за ци ја.

По во дом 28-го ди шњи це од фор ми ра ња
УВПС и оп штин ске ор га ни за ци је Но ви Бе -
о град (25.11.1993) пред сед ник Бо жи дар
Ба бић уру чио је при зна ња за слу жним чла -
но ви ма оп штин ске ор га ни за ци је. По ве љу
УВПС за вре дио је Гор дан Ма рић, пред сед -
ник ме сне ор га ни за ци је „Га зе ла“. Пла ке те
УВПС уру че не су Мир че ти Јо ка но ви ћу,
пред сед ни ку Ме сне ор га ни за ци је „Бе жа -
ниј ски бло ко ви 1“, Цве та ну Ко те ском из
Ме сне ор га ни за ци је „Па ри ска ко му на“, Бо -
ри во ју То до ро ву из Ме сне ор га ни за ци је
„Бе жа ниј ска ко са“ и Бог да ну Ћут ко ви ћу
(пост хум но) из Ме сне ор га ни за ци је „Ду -
нав ски кеј“. За хвал ни ца УВПС до де ље на
је Ран ку Спа ле ви ћу, пред сед ни ку Удру же -
ња бо ра ца НОР-а оп шти не Но ви Бе о град.

Сед ни цу је за кљу чио пред сед ник Бо жи -
дар Ба бић че стит ка ма по во дом пред сто је -
ћих пра зни ка, уз же љу за до бро здра вље
и успе хе у ра ду у 2022. го ди ни.

Си ме он Ту ма нов 

Са 11. седнице Општинског одбора УВПС 
Нови Београд

ПОМОЋ ДОШЛА 
У ПРАВЕ РУКЕ

На сед ни ци су за слу жним чла но ви ма 
уру че на при зна ња УВПС

12Војни ветеран ДЕЦЕМБАР 2021.
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ПОГЛЕДИ

Н
и јед на пан де ми ја ни је са мо би о ло шки
фе но мен. У ве ли кој ме ри оне ути чу на
дру штво иза зи ва ју ћи ду го трај не пси -

хо-со ци јал не им пли ка ци је, од ко јих мно ге
над жи ве са му пан де ми ју. У слу ча ју ак ту ел -
ног ви ру са ко вид 19, иако се он сма тра
гло бал ним јав но здрав стве ним про бле -
мом, за ста ри је гра ђа не je од по чет ка ја -
сно де фи ни сан по ве ћан ни во ри зи ка. Убр -
зо се по ка за ло да je осим ве ће под ло жно -
сти ви ру су, и изо ла ци ја би ла њи хов но ви
иза зов, онај за ко ји мно ги ко ји ра де са ста -
ри ји ма стра ху ју да би мо гао има ти озбиљ -
не и ду ге по сле ди це.

Мно ги од 1,3 ми ли о на ста нов ни ка аме -
рич ких до мо ва за ста ре, ка ко по ка зу ју пр -
ва ис тра жи ва ња, већ су из ло же ни ри зи ку
од уса мље но сти, што до дат но мо же угро -
зи ти њи хо во фи зич ко и мен тал но здра -
вље. Страх од за ра зе код њих je до дат но
по гор шан по што по др шка на ко ју су се
обич но осла ња ли, по пут ор га ни зо ва них
дру штве них ак тив но сти и по се та по ро ди -
це и при ја те ља, ни је би ла до ступ на.

Ис тра жи ва ње ко је je у ју лу и ав гу сту
про шле го ди не ме ђу ко ри сни ци ма до мо ва
за ста ре у 36 др жа ва спро вео не про фит ни
ин сти тут Ал та рум, по ка зу је да су огра ни -
че ња пан де ми је ути ца ла на ско ро сва ки
део њи хо вих жи во та, по себ но на њи хо во
мен тал но здра вље.

Ви ше од три че твр ти не (76 од сто) ис пи -
та ни ка ре кло je да се осе ћа уса мље ни је
под огра ни че њи ма, што ни је из не на ђу ју ће
јер je ско ро две тре ћи не њих (64 од сто) на -
ве ло да ви ше не на пу шта ју со бу да би се
дру жи ли са оста ли ма. Са мо 28 про це на та
je иза шло на по ље на те ра су, про стор за
се де ње или слич но ме сто ра ди све жег ва -
зду ха нај ма ње јед ном не дељ но, у по ре ђе -
њу са 83 од сто њих ко ји су то чи ни ли пре
ко ви да.

Ви ше од по ло ви не (54 од сто) не уче -
ству је у би ло ка квим ор га ни зо ва ним ак тив -
но сти ма, као што су ча со ви ве жба ња, са -
стан ци ко ри сни ка или вер ске слу жбе, док
je то пре мар та 2020. био слу чај са мо код
14 од сто ста нов ни ка до мо ва. Са мо 13 од -
сто ис пи та ни ка je ре кло да је де у за јед нич -
кој тр пе за ри ји, у по ре ђе њу са 69 про це на -
та оних ко ји су то чи ни ли пре пан де ми је.

Огра ни че ња ко ја су има ла за циљ да ко -
ри сни ци до мо ва оста ну си гур ни и здра ви,
зна чај но су ути ца ла на њи хов сва ко днев -
ни жи вот. A и по ред то га што су се и ко ри -
сни ци и за по сле ни бо ри ли са по ве ћа ним
стре сом, за шти та мен тал ног здра вља ни је
увек би ла до ступ на јер ни ко спо ља, пa ни
пси хо ло зи, ни је мо гао да уђе.

Пси хо лог Ка рен Фин гер ман, про фе сор -
ка ху ма ног раз во ја и по ро дич них на у ка на
уни вер зи те ту у Ости ну, Тек сас, ка же да вр -
ста по ро дич ног раз два ја ња ко ју ко вид 19
иза зи ва не под сти че са мо по ве ћа ну уса -
мље ност, већ пра ву ту гу за по ро ди цом од
ко је су одво је ни.

- Раз два ја ње од не ко га ко га во ли те пре -
ва зи ла зи изо ла ци ју; то je гу би так не че га
што се не мо же за ме ни ти - ка же она. -A гу -
би так те ве зе je при лич но ду бок.

Ли са Бра ун, про фе сор пси хо ло ги је на
уни вер зи те ту Па ло Ал то, ко ја ис тра жу је
тра у му, стрес и ста ре ње, под сти че пси хо -
ло ге да из на ла зе на чи не да се ста ри ји ма
што пре омо гу ћи лак ше по ве зи ва ње са во -
ље ни ма. Она са ма, ка ко ка же, ре дов но
ша ље раз глед ни це, ста ре по ро дич не фо -
то гра фи је и ма ле по кло не свом оцу ко ји
жи ви у јед ној за јед ни ци за ста ре. Та ко ђе

га не ко ли ко пу та днев но зо ве те ле фо ном и
под сти че сво ју бра ћу и се стре да учи не ис-
то, та ко да он има стал ну ко му ни ка ци ју са
они ма ко је во ли. Ра зно ли кост ком би но ва на
са ре дов ним кон так том мо же по мо ћи у
убла жа ва њу мо но то ни је, изо ла ци је и не си -
гур но сти, за ко је Бра ун ка же да мо гу би ти
вр ло опа сне за ста нов ни ке до мо ва за ста -
ре. Због то га струч ња ци на гла ша ва ју да ста -
ри ји мо ра ју оста ти укљу че ни у до но ше ње
од лу ка на по ро дич ном ни воу, јер je со ци јал -
на по ве за ност од су штин ске ва жно сти, за -
јед но са со ци јал ном ин те гра ци јом.

Си гур ност je пр ви ко рак ка оси гу ра њу
мен тал ног ми ра и ква ли те та жи во та. Би ло
ко ји об лик стре са по ве зан je са сма ње њем
иму ни те та, што мо же да на ру ши већ осла -
бље ни фи зи о ло шки од брам бе ни си стем
код ста ри јих осо ба.

Уса мље ност je и мо ћан фак тор ри зи ка
за де пре си ју и ког ни тив не по ре ме ћа је, по -
себ но ка да je хро нич на, и по ве за на je са
не до стат ком фи зич ке ак тив но сти. Мно ги
ста ри ји љу ди жи ве са ми. Мно ги ни су до -
бро упу ће ни у но ве тех но ло ги је што по ве -
ћа ва емо ци о нал но уда ља ва ње ако из о -

ста не чак и ди ги тал ни кон такт са по ро ди -
ца ма.

За њих je ви тал но ва жно пру жа ње емо -
ци о нал не по др шке. Оси гу ра ва ње основ -
них по тре ба, си гур но сти и до сто јан ства
по мо ћи ће им да се осло бо де стре са и
лак ше бо ре про тив уса мље но сти, по себ но
у си ту а ци ја ма изо ло ва но сти. Пси хо ло зи
ка жу да их тре ба под сти ца ти да ар ти ку ли -
шу шта их му чи, ба ви ти се њи хо вим сум -
ња ма, схва та ти их озбиљ но. Раз у ме ти да
je не ко ме мр ско да бу де ети ке ти ран као
„ра њив“, то je при лич но стиг ма ти зу ју ће и
иза зи ва страх.

Тре нут но се у све ту ра ди ви ше сту ди ја
ко је ће те сти ра ти ин тер вен ци је усме ре не
на спре ча ва ње или ума ње ње по ја ве де -
пре си је и уса мље но сти ме ђу нај у гро же ни -
ји ма, ка ко би се убла жи ла анк си о зност по -
ве за на са пан де ми јом. Сва та ис тра жи ва -
ња за по ла зну тач ку има ју став да je ста -
ри јој по пу ла ци ји, по ред здра вља, нео п ход -
но са чу ва ти са мо стал ност, по што ва ње и
до сто јан ство.

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

Коронавирус: суочавање са стресом и страхом

СНАГА ПОДРШКЕ
Усамљеност je и моћан фактор ризика за депресију и когнитивне
поремећаје, посебно када je хронична, и повезана je са недостат-
ком физичке активности. Многи старији људи живе сами. Многи
нису добро упућени у нове технологије што повећава емоционално
удаљавање ако изостане чак и дигитални контакт са породицама.

По ро ди ца је 
нај зна чај ни ји 
осло нац 
ста ри јих осо ба

Ви рус ко ро на је
из ме нио на чин
жи во та и 
уста ље не 
на ви ке љу ди 



С
а Ла за ре ви ћем и Ђа ко ви ћем пи јем ју -
тар њу ка фу. Ла за ре вић ме ин фор ми ше
шта се све до га ђа ло на Ко сме ту у то ку

но ћи. За вр ше на је про тив те ро ри стич ка ак -
ци ја „Ма ли ше во“ и у то ку је пре гру пи са ва -
ње је ди ни ца за ак ци ју „Ја бла ни ца“.

Ге не рал Ла за ре вић ре фе ри ше да су деј -
ства ави ја ци је по че ла у 1.25 ча со ва. Са че -
ти ри про јек ти ла га ђа ни су по ло жа ји 15.
оклоп не бри га де у око ли ни При шти не. У
1.30 ча со ва са три про јек ти ла бом бар до ва -
но је шип тар ско се ло Но го вац, ју жно од
Ора хов ца. Пре ма пр вим из ве шта ји ма,  по -
ги ну ло  је 11 ме шта на,  а пет је те шко по вре -
ђе но. По ру ше но је 15 ку ћа, уни ште но  не ко -
ли ко мо тор них во зи ла и по љо при вред них
ма ши на. До са да су иден ти фи ко ва на че ти -
ри ли ца: Ћа зим Кра сни ћи, Мах мут Кра сни -
ћи, Хи сен Жу ни ћи и Хи се ни Ељ ша ни. Те шке
те ле сне по вре де за до би ли су: Ва лен ти на
Ешља ни, Ри дван Бе ри ша и Едо ни са Га ши.
У то ку су ис тра жне рад ње. Ни ко од нас ни је
знао да ли у овом се лу жи ве Ср би или дру -
ги не ал бан ци. Ме ђу тим,  то ни је би ло све.
Ге не рал Ла за ре вић на ста вио је да ре фе ри -
ше. У 1.45 ча со ва ави ја ци ја је са ви ше про -
јек ти ла ве ли ке ра зор не мо ћи бом бар до ва -
ла  се ло Са мо ко во, ју жно од Кур шу мли је.
Је дан од про јек ти ла  по го дио је  ку ћу и усмр -
тио Ву чи ну Сте ва но ви ћа, вој ног об ве зни ка
95. вој но те ри три јал ног од ре да. Ку ћа је ра -
зо ре на, а те шке те ле сне по вре де за до био
је ње гов брат Ве ро љуб. Дру ги про јек тил пао
је у не по сред ној бли зи ни сред њо ве ков ног
ма на сти ра Св. Бо го ро ди ца, на ушћу Ко са -
ни це у То пли цу. Оста ла два про јек ти ла па -
ла су на улаз у се ло Пе пе ље вац и оште ти -
ла пру гу Кур шу мли ја–Про ку пље и тра фо-
ста ни цу. Од сна жних де то на ци ја оште ће но
је на де се ти не ку ћа, а по сле ди це бом бар до -
ва ња пре тр пео је и град Кур шу мли ја. 

У исто вре ме бом бар до ва на је Ка сар на
„Цар Урош“ у Уро шев цу. На не та је ве ли ка
ма те ри јал на ште та, од екс пло зи је и по жа ра.

У то ку но ћи из вр ше но је до во ђе ње и при -
хват два мар шев ска еше ло на 37. мо то ри зо -
ва не бри га де. До ла зак пре о ста ла два пла -
ни ран је за 3. април 1999. до 2.00 ча са. 

Ге не рал Ла за ре вић ре фе ри ше да су за -
вр ше не при пре ме за до во ђе ње Сед ме пе -
ша диј ске бри га де  ко ја тре ба да стиг не на
Ко со во и Ме то хи ју у то ку 4. апри ла 1999. го -
ди не. 

По го ђен ави он
У то ку но ћи деј ством ар ти ље риј ско-ра кет -

них је ди ни це ПВО си сте мом КУБ, обо ре на
је јед на кр ста ре ћа ра ке та и по го ђен ави он,
ко ји је ус пео да од ле ти у Ма ке до ни ју. На ши
гра ни ча ри уочи ли су да је ави он екс пло ди -

рао у ва зду ху из над Те то ва.
По сле ге не ра ла Ла за ре ви ћа, на осно ву

бор бе них из ве шта ја из је ди ни ца, ре фе ри -
сао је ге не рал Ђа ко вић. У 4.00 ча са га ђа но
је 236. тех нич ко скла ди ште по гон ског го ри -
ва 201. по за дин ске ба зе. Оште ће ни су
објек ти у скла ди шту, бен зин ска пум па, пра -
ли ште ауто мо би ла и ма га цин сит не ам ба -
ла же. У исто вре ме, са че ти ри про јек ти ла,
бом бар до ва на је Ка сар на „1.300 ка пла ра“ у
Вра њу. Пре ма из ве шта ју Ко ман де Ни шког
кор пу са, од си ли не екс пло зи је у кру гу ка сар -
не на пра вљен је кра тер ши ри не око 30 и ду -
би не шест до осам ме та ра. Окол не ули це
за тр па не су ка ме њем и гра ђе вин ским ма те -
ри ја лом. Сва ста кла на ста но ви ма, у стам -
бе ној че твр ти „Ју го сла ви ја“, ко ја се на ла зи
на сто ти ну ме та ра од ка сар не, су по пу ца ла,
као и на објек ти ма по го на фа бри ке ду ва на.
Штаб Ци вил не за шти те Вра ња из ве стио је
Ко ман ду Ни шког кор пу са да је људ ство ко је
је обез бе ђи ва ло ка сар ну би ло у скло ни шти -
ма и да не ма жр та ва. У ка сар ни је уни штен
па ви љон за сме штај људ ства, обје кат кан -
ти не и при руч ни ма га ци ни. На чел ник Шта ба
Ар ми је,  ге не рал Сто ји ми ро вић,  и ко ман -
дант Ни шког кор пу са,  ге не рал Ни ко лић, из -
вр ши ли су оби ла зак ка сар не и по сла ће де -
та љан из ве штај.

У 4.25 ча со ва са шест про јек ти ла га ђа но
је и скла ди ште по гон ског го ри ва у се лу Гра -
бов ни ца, ју жно од Ле сков ца, без по сле ди -
ца. Ге не рал Ђа ко вић је ин фор ми сао да је
Ко ман да Ар ми је до ста ви ла из ме ње но ,,На -
ре ђе ње за до во ђе ње и пре пот чи ни ња ва ње
Сед ме пе ша диј ске бри га де Ко ман ди При -
штин ског кор пу са“ (стр. пов. бр.250-193, од
2. апри ла 1999. го ди не). На ре ђе њем је ре -
гу ли са но да се пре пот чи ња ва ње из вр ши 3.
и 4. апри ла 1999. го ди не, у ре јо ну Ђу ра ков -
ца. До во ђе ње Бри га де из вр ши ће се ком би -
но ва ним мар шем у че ти ри мар шев ске ко ло -
не, прав цем Кру ше вац–Ра шка–Ко сов ска
Ми тро ви ца–Ђу ра ко вац и же ле зни цом прав -
цем Кру ше вац–Кра ље во–Ра шка–Ко сов ска
Ми тро ви ца, а за тим соп стве ним хо дом до
Ђу ра ков ца. Да на 3. апри ла 1999. го ди не, са
по чет ком у 5.00 ча со ва, мар шу је пр ва ко ло -
на,  са ста ва Пр ви и Дру ги пе ша диј ски ба та -
љон. Ко ман дант ко ло не је пот пу ков ник Ра -
ди во је Ла зић. Дру га ко ло на са ста ва: део ко -
ман де бри га де са при штап ским је ди ни ца ма,
Сед ми ме шо ви ти про ти во клоп ни ар ти ље -
риј ски ди ви зи он, без ба те ри је СО 90 мм.
мар шу је у 9.39 ча со ва.  Ко ман дант ко ло не
је ко ман дант бри га де,  пу ков ник Ми ло мир
Ћир ко вић. Да на 4. апри ла 1999. го ди не, са
по чет ком у 5.00 ча со ва, мар шу је тре ћа ко -
ло на са ста ва: део Ко ман де са при штап ским
је ди ни ца ма и По за дин ским ба та љо ном. Ко -
ман дант ко ло не је ма јор Ми лош Пе рић. Че -

твр та ко ло на, са ста ва Тре ћи пе ша диј ски ба -
та љон и ин жи ње риј ски ба та љон, мар шу је
од 9.30 ча со ва. Ко ман дант ко ло не је пот пу -
ков ник Ран ко То до си је вић.

По пу на је ди ни ца
Же ле зни цом се пре во зе: ин жи ње риј ске

ма ши не – три до зе ра, два уто ва ри вач УЛТ-
160, је дан греј дер, три  ко па ча КН 251 и је -
дан тенк за из вла че ње; бор бе на во зи ла – 1
БТР-50ПУ, шест са мо ход них ору ђа 90 мм и
шест про тив а ви он ских то по ва 20/3 мм.

Ге не рал Ђа ко вић је об ја снио да је прет -
ход на на ред ба про ме ње на по сле из вр ше -
ног из ви ђа ња и по сла та је за ме ни ку на чел -
ни ка ШВК, ге не рал-пу ков ни ку Мар ја но ви ћу.  

У кон сул та ци ји са ге не ра лом Ла за ре ви -
ћем од лу че но је да се Сед ма пе ша диј ска
бри га да ан га жу је у од бра ни на Дру гом по ја -
су,  у зо ни  се ло Ђу ра ко вац, се ло Бра бо нић,
Ср би ца и Кли на.

Шта бу Вр хов не ко ман де по слат је из ве -
штај стр. пов. бр 2676-8 о по пу ни ар ти ље -
риј ских је ди ни ца ар ми је: 203. ме шо ви те ар -
ти ље риј ске бри га де 108%, 150. ме шо ви те
ар ти ље риј ске бри га де 68%, 52. ме шо ви те
ар ти ље риј ске бри га де 56% и Пр ве ме шо ви -
те ар ти ље риј ске бри га де Пр ве ар ми је 56
љу ди.

Ге не рал Ђа ко вић ин фор ми сао је о „Пла -
ну до во ђе ња 37. мо то ри зо ва не бри га де“,
ко ји је из ра ди ла Ко ман да Ужич ког кор пу са.
Пре ма том Пла ну,  глав не сна ге 37. мо то ри -
зо ва не бри га де (Ко ман да са при штап ским
је ди ни ца ма, Пр ви ме ха ни зо ва ни ба та љон,
Ха у бич ки ди ви зи он 122 мм, Ла ки ар ти ље -
риј ски ди ви зи он ПВО) мар шу ју 2. апри ла
1999. го ди не.

По че так мар ша у 0.00 ча со ва. Оста ле
сна ге мар шу ју 3. апри ла 1999. го ди не. По -
че так мар ша у 2.00 ча са.

Ка да је за вр шио са ре фе ри са њем, на ре -
ђу јем Ђа ко ви ћу да ор га ни зу је из ра ду но вих
на ре ђе ња и ин фор ма ци ја за је ди ни це Ар -
ми је, и то: (1) „На ре ђе ње о ме ра ма за спре -
ча ва ње за ро бља ва ња вој ни ка и ста ре ши на
При штин ског кор пу са“; (2) „Ин фор ма ци ју о
по ја ви по је ди нач них слу ча је ва пљач ки и
дру гих кри ми нал них рад њи и ме ра ма ко је
су пред у зе те про тив учи ни ла ца“; (3) „На ре -
ђе ње Ко ман ди вој ног окру га При шти на за
обез бе ђе ње скла ди шта ‘Ло ка ре“; (4) „На ре -
ђе ње за пре пот чи ни ња ва ње де ла 211.
оклоп не бри га де При штин ском кор пу су“ са
ро ком до во ђе ња 5. април 1999. го ди не у ре -
јон По ду је ва.

Упу ћу јем за мер ку Ђа ко ви ћу што ме ни је
на вре ме упо зо рио на број не ак тив но сти ко -
је су пла ни ра не за да на шњи дан, а по себ но
до во ђе ње три је ди ни це на Ко со во и Ме то -
хи ју. 
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Пробудио ме  разговор људи из обезбеђења у ходнику испред моје
собе. Чујем их,  иако говоре шапатом. Не знам колико дуго сам

спавао. Било је 6.05 часова. Размичем завесу. Дочекује ме леп су-
нчани дан. Ађутант Мирко пакује моје ствари и преноси у возило.



У при спе лим ин фор ма ци ја ма зна чај ни су
по да ци: да су гра нич не је ди ни це ору жа них
сна га су сед них зе ма ља и да ље у пу ној бор -
бе ној го то во сти, да по ја ча но пра те ак тив но -
сти на ших гра нич них ор га на и је ди ни ца и да
се у на ред ним да ни ма оче ку је по ве ћа ње
бро ја гра нич них ин ци де на та на др жав ној
гра ни ци пре ма Ма ке до ни ји;  по твр ђе ни су
по да ци да се на Ко со ву и Ме то хи ји на ла зе
при пад ни ци спе ци јал них сна га САД и НА -
ТО-а, из чи јег су са ста ва при пад ни ци Ни -
шког кор пу са за ро би ли два под о фи ци ра и
јед ног вој ни ка. У ве зи са тим тре ба оче ки ва -
ти њи хов по ку шај про на ла же ња и из вла че -
ња за ро бље них „ма ри на ца“, али и от ми цу
на ших вој ни ка и ста ре ши на ра ди раз ме не.

Ин тен зи ви ра ње на па да
Је ди ни це НА ТО-а ко је су би ле раз ме ште -

не у при гра нич ном по ја су, се вер но од Ку ма -
но ва, по ву че не су 10-15 ки ло ме та ра у ду би -
ну ма ке дон ске те ри то ри је.

У то ку прет ход не но ћи ре ги стро ва но је
206 авио-по ле та НА ТО ави ја ци је, од ко јих
168 бор бе не ави ја ци је.

НА ТО на ста вља дру гу фа зу ва зду хо плов -
не опе ра ци је, без ин ди ка то ра ко ји би ука зи -
ва ли на об у ста ву деј ста ва. Ко ман да НА ТО-
а пла ни ра ин тен зи ви ра ње на па да и про ши -
ру је ли сту ци ље ва на ци вил не објек те. Због
то га је од лу че но да се по ве ћа број ави о на и
бес пи лот них ле те ли ца. Пре ма са зна њи ма,
ко ман да НА ТО-а пре ба ци ла је је ди ни цу за
спа са ва ње обо ре них пи ло та на Аеро дром
„Пе тро вац“ код Ско пља.

У ци љу ства ра ња усло ва за ефи ка сни је
из ви ђа ње те ре на и га ђа ња ци ље ва у усло -
ви ма огра ни че не ви дљи во сти  фор ми ра на
је спе ци јал на је ди ни ца „Ле те ћа ко њи ца“ за
осве тља ва ње ци ље ва на Ко со ву и Ме то хи -
ји. Је ди ни ца у свом са ста ву има 18 хе ли коп -
те ра – шест тран спорт них хе ли коп те ра ЦХ-
47,  шест хе ли коп те ра „Пу ма“ и шест хе ли -
коп те ра „Апач“. 

У Ку ма но ву, у Ка сар ни „Х.Т. Кар пош“, ин -
ста ли ран је ра дар, а у не по сред ној бли зи ни
по ста вљен је лан сир ни уре ђај ра кет ног си -
сте ма ПВО „Hawk“. Би ло ми је ја сно да је
НА ТО по ста вио овај си стем да би от крио и
га ђао наш ра кет ни си стем Р-65 „Лу на“. Ме -
ђу тим,  си гу ран сам да агре сор још увек ни -
је от крио ре јон рас по ре да „Лу не“. Да је сте,
си гур но би га га ђао.

Удар на гру па но са ча ави о на „Те о дор Ру -
звелт“ упло ви ла је у Ја дран. Че ти ри бро да
из ње го ве прат ње  на о ру жа на су кр ста ре -
ћим ра ке та ма. САД су на ја ви ле пре ба зи ра -
ње још 12 ави о на Ф-117 и  10 ави о на А-10.
По сле ових ин фор ма ци ја пи тао сам шта ће
још пла не ри НА ТО-а да пре ду зму да би нас
уни шти ли.

Раз би је не ШТС пре шле су у Ма ке до ни ју,
у ре јо ну Те то ва, где стал но при сти жу Шип -
та ри мо би ли са ни у ди ја спо ри, нај ви ше из
Швај цар ске и Не мач ке.  

Упо знао сам Ла за ре ви ћа са од лу ком да
од ло жи мо оби ла зак 175. пе ша диј ске бри га -
де, због тре нут не си ту а ци је и  вра ти мо се
на ко манд но ме сто да пра ти мо при пре ме за
до во ђе ње Сед ме пе ша диј ске бри га де и 37.
мо то ри зо ва не бри га де, де ло ва 211. оклоп -
не бри га де и Бор бе не гру пе 63. па до бран -
ске бри га де.

Про ла зи мо по ред ве штач ког је зе ра  из ко -
га се Гњи ла не снаб де ва во дом  и ула зи мо у
се ло Па ра ло во. Од овог се ла по чи ње успон
ка пре во ју Ан дро вач ке и пла ни не Ко зни це.
Не знам због че га, али пу то ва ње овом де о -
ни цом, увек ми је не у год но, иако на овом

про сто ру, до са да шип тар ски те ро ри сти ни -
су на па да ли је ди ни це Вој ске и МУП-а.

На са мом пре во ју пут се одва ја де сно
пре ма се ве ро и сто ку и ви ју га пре ма Но вом
Бр ду. Не ка да оп шти на, Но во Бр до, је са да
нај не ра зви је ни ји град на Ко сме ту. По знат  је
још из сред њег ве ка као бо гат ру дар ски крај,
где је ко ван пр ви но вац.  Кре ће мо се пу тем
и по сле де се так ми ну та сти же мо у цен тар
не ка да шње оп шти не, са не ко ли ко ма њих
стам бе них згра да и де се так ку ћа. Оби ла зи -
мо не ко ли ко ло ка ци ја ко је пру жа ју до бре
усло ве за ор га ни за ци ју ко манд ног ме ста. 

На па ди ави ја ци је НА ТО-а
У по врат ку ка При шти ни, код Гра ча нич ког

је зе ра, над ле ћу нас ави о ни. Пра ве ма не вар
пре ма ис то ку, за тим за о крет ка се ве ру и об -
ру ша ва ју се ка ре пе ти то ру Ста ци о нар ног
чво ри шта ве зе „Бу то вач ки брег“. Гле дам све

вре ме ра ке ти ра ње овог чво ри шта ве зе. По -
сле на па да ави о ни су из над на ших гла ва
од ле те ли пре ма Ма ке до ни ји. На ста вља мо
по крет и за 15 ми ну та сти же мо на Ко манд -
но ме сто „Ки шни ца“. 

Ста ре ши не Ко ман де При штин ског кор пу -
са и Ис ту ре ног ко манд ног ме ста Тре ће ар -
ми је вра ћа ју се у згра ду по сле уз бу не. Са
њи ма је и но ви нар и рат ни ре пор тер РТС-а,
Ми ло ван Дре цун. 

„Па где сте ви, ге не ра ли. Иде те у оби ла -
зак без свог рат ног дру га.“

„Шта да ра ди мо ка да те бе ниг де не ма.
Кри је те се и ти и То ма“, ша ли се Ла за ре вић.

„Кри јем се, али по чу ка ма и бр ди ма. Зна -
те ли где смо си ноћ би ли. Тач но из над бра -
не на Гра ча нич ком је зе ру и све смо сни ми -
ли“, хва ли се Дре цун и пред ла же да Ла за -
ре вић и ја да мо из ја ве, о оби ла ску је ди ни -
ца. При хва там да из ја ву да ге не рал Ла за ре -
вић, а да ја то ура дим ка сни је.

У Ко ман ди пи јем ка фу и слу шам Ла за ре -
ви ће ву из ја ву да су „је ди ни це При штин ског
кор пу са спрем не да спре че сва ки по ку шај
упа да, или про бо ја др жав не гра ни це, јер је
при мет но го ми ла ње те ро ри стич ких сна га у
за гра нич ном под руч ју на те ри то ри ји Ал ба -
ни је и Ма ке до ни је, а про во ка ци је и на па ди
на на ше ор га не обез бе ђе ња сва ко днев ни.
НА ТО агре сор  прак тич но, ко ри сти те ро ри -
стич ке сна ге  као пр ви бор бе ни еше лон за
евен ту ал ну коп не ну агре си ју на на шу зе -
мљу. Ме ђу тим, си стем од бра не др жав не
гра ни це у зо ни кор пу са је пот пу но ста би лан
и у пу ној бор бе ној и опе ра тив ној го то во сти“,
на гла сио је ге не рал Ла за ре вић.

Из Опе ра тив ног цен тра  до би јам ин фор -
ма ци ју о ави ја ци је агре со ра. У 11.00 ча со ва
бом бар до ва но је под руч је оп шти не Кли на.

Циљ и по сле ди це још ни су по зна ти. Са два
про јек ти ла  у 11.45 ча со ва  га ђан је те ле ви -
зиј ски ре пе ти тор на пла ни ни Цви лен, ју жно
од При зре на. Оба про јек ти ла су про ма ши -
ла ме ту. У исто вре ме, ка сет ним бом ба ма
за су ти су  вој ни и ци вил ни објек ти у ре јо ну
Ста рог Тр га, код Ко сов ске Ми тро ви це. У на -
па ди ма је на не та ве ли ка ма те ри јал на ште та
на ци вил ним згра да ма. Ме ђу при пад ни ци -
ма 125. мо то ри зо ва не бри га де и 58. пе ша -
диј ске бри га де ни је би ло људ ских жр та ва.
Два пу та, са укуп но че ти ри про јек ти ла,  бом -
бар до ва на је Ђа ко ви ца. По сле ди це још ни -
су по зна те.

У 13.00 ча со ва Ла за ре вић из ве шта ва о
по сле ди ца ма бом бар до ва ња ави ја ци је у ре -
јо ну Кли не у 11.00 ча со ва. На ме ти је би ла
Бор бе на гру па „5“ 125. мо то ри зо ва не бри га -
де у ре јо ну се ла Во лу јак, ју жно од Кли не.
По сле ди це, се дам ра ње них, од ко јих је дан

офи цир и шест вој ни ка. Из вр ше но са ни тет -
ско збри ња ва ње.

На чел ник Шта ба Ар ми је из ве шта ва ме да
је из вр ше но ко ман дант ско из ви ђа ње са ста -
ре ши на ма 63. па до бран ске бри га де и да у
то ку су тра шњег да на у 9.00 ча со ва кре ћу на
за да так две  бор бе не гру пе. Ло ка ци је оче ку -
ју ћих ре јо на и за дат ке  до ста ви ће у по себ -
ном из ве шта ју.

Ме ђу ар миј ским до ку мен ти ма су из ве -
шта ји о мо би ли за ци ји је ди ни ца Ар ми је: у то -
ку је мо би ли за ци ја Тре ће че те Тре ћег ба та -
љо на вој не по ли ци је и 21. ба та љо на вој не
по ли ци је; Дру ге пе ша диј ске бри га де Ни шког
кор пу са, по пу ње не 65% или са 3.480 љу ди;
Тре ћи ба та љон  Дру ге пе ша диј ске бри га де
са укуп но 279 љу ди, пре пот чи њен је 252.
оклоп ној бри га ди, а за два да на на ра шће на
454 љу ди; из вр ше на је де ли мич на мо би ли -
за ци ја Че твр те мо то ри зо ва не бри га де Ни -
шког кор пу са – мо би ли са не су Ко ман да са
при штап ским је ди ни ца ма, Пр ва че та  и Ко -
ман да Тре ћег мо то ри зо ва ног ба та љо на, Пр -
ви ха у бич ки ди ви зи он 122 мм, ра кет ни си -
стем ПВО С-2М, Пи о нир ски вод и  део По -
за дин ског ба та љо на. Укуп но 1.793 или 38%
од рат не фор ма ци је; из вр ше на је мо би ли -
за ци ја 211. оклоп не бри га де, укуп но 3.152
или 92% у од но су на рат ну фор ма ци ју; на -
ре ђе на је мо би ли за ци ја Дру гог пе ша диј ског
ба та љо на и ха у бич ког ди ви зи о на 122 мм
135. пе ша диј ске бри га де, 42. до пун ског ба -
та љо на Ни шког кор пу са, 52. До пун ског ба -
та љо на При штин ског кор пу са са по чет ком у
6.00 ча со ва 3. апри ла 1999. го ди не; од мо -
би ли са них по слу га за ,,Гво зди ке’’ ха у бич ког
ди ви зи о на 211. оклоп не бри га де би ће упу -
ће но пет, јед на је не ис прав на и би ће пре ве -
зе на 4. апри ла 1999. го ди не.
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ПОГЛЕДИ

НА ТО је углав ном га ђао ци вил не ци ље ве



Ж
у па ниј ско др -
жав но од вјет -
ни штво у За -
гре бу оп ту -
жи ло је не -

гда шњег ко ман дан та 5. ва зду -
хо плов ног кор пу са са се ди -
штем у том гра ду Љу бо ми ра
Ба ји ћа (та да пу ков ни ка по чи -
ну), због бом бар до ва ња Бан -
ских дво ра 7. ок то бра 1991.
го ди не, ,,по ли тич ког се ди шта
Хр ват ске, на тр гу св. Мар ка на
исто риј ском Гра де цу“. У мо -
но гра фи ји ,,Атен тат на Хр ват -
ску“ об ја вље ној 2016. го ди не,
тај акт ока рак те ри сан је као
кла сич ни чин др жав ног те ро -
ри зма ЈНА. 

Да ли су рад ње опи са не у
оп ту жни ци за и ста из вр ше не (а
ни су) или су ре зул тат кон струк -
ци је ту жи ла штва на осно ву по -
лу и сти ни тих и ла жних ис ка за све до ка,
по ка за ће вре ме. Из ме ђу оста лог Ту жи -
ла штво је узе ло као до каз то што је ге -
не рал Ба јић два пу та, го сту ју ћи на не -
ким те ле ви зи ја ма, да би за шти тио сво је
пи ло те, у из ве сном сми слу пре у зео од -
го вор ност као њи хов ко ман дант.

На дан (7.10.1991. го ди не), ка да су га -
ђа ни Бан ски дво ри, Хр ват ска ни је би ла
ме ђу на род но при зна та др жа ва, већ фе -
де рал на је ди ни ца СФРЈ. Обје кат Бан -
ских дво ра је ко ри стио Фра њо Туђ ман
ко ји се на ла зио на че лу не ле гал них и
не ли е ги тим них ору жа них сна га по бу -
ње ни ка и вр шио фор мал ну и фак тич ку
власт над њи ма. Из тог објек та је ру ко -
во дио и ко ман до вао ору жа ним фор ма -
ци ја и при мао из ве шта је о то ку и ефек -
ти ма бор бе них деј ста ва. Сед мог ок то -
бра 1991. го ди не у пре по днев ним са ти -
ма у про сто ри ја ма Бан ских дво ра при -
мио је та да шњег по моћ ни ка рат ног ко -
ман дан та гра да Ва ра жди на и по моћ ни -
ка ми ни стра од бра не Стје па на Ада ни ћа
ко ји му је ре фе ри сао о ста њу из сво је
над ле жно сти и од Туђ ма на при мио за -
дат ке. О то ме по сто ји ви део за пис са из -
ја вом Ада ни ћа да тој пр вом про гра му
Хр ват ске те ле ви зи је.

У објек ту Бан ских дво ра су се на ла зи -
ли и при пад ни ци ору жа них фор ма ци ја
Фра ње Туђ ма на, од но сно дру ге стра не у
ору жа ном су ко бу, укљу чу ју ћи и ње гов
рат ни ка би нет.

Оче ви ци
Де сио се 7. ок то бар. Не што је екс пло -

ди ра ло. Уда ри ло у гла ву. У рат ној прак -
си би то мо гло да се ту ма чи као при ме -
на док три не обез гла вљи ва ња про тив ни -
ка. То је вла да ју ћа док три на и у рат ним
опе ра ци ја ма НА ТО-а, чи ји је Ре пу бли -
ка Хр ват ска са да и члан. По сле Бан ких
дво ра, сва ко је мо гао да се за ми сли шта
ће би ти сле де ће на уда ру. За и ста се из -
ван За гре ба по у зда но не зна шта се де -
си ло. У то вре ме још је тра ја ло из вла че -
ње је ди ни ца ЈНА из Сло ве ни је а 5. кор -
пус је из ва зду шног про сто ра (над ле та -
њем ко ло на мо тор них во зи ла и же ле -
знич ких ком по зи ци ја ави о ни ма и хе ли -
коп те ри ма) обез бе ђи вао из вла че ње
људ ства. 

Оче ви ци, на вод но, твр де да су ави о ни
до ле те ли из прав ца Уд би на и Би ха ћа,
где су се на ла зи ли вој ни аеро дро ми, а
дру ги су упор ни да до ка жу ка ко су ави -
о ни до ле те ли из прав ца Вин ко ва ца. Мо -

гу ћа је и ва ри јан та да су Хр ва ти са ми
иза зва ли кон тро ли са ну екс пло зи ју, ко ја
је због не струч ног ру ко ва ња би ла ја ча
од пла ни ра не, ка ко би пред ме ђу на род -
ном за јед ни цом оп ту жи ли ЈНА за на пад
на, по њи ма, за шти ће ни обје кат.

Жу па ниј ско др жав но од вјет ни штво је
по ста ви ло оп ту жбу на те зи ме ђу на род -
ног ору жа ног су ко ба и при ме ни нор ми

16Војни ветеран ДЕЦЕМБАР 2021.

ДОСИЈЕ Генерала Љубомира Бајића  

ТАЈНА БАНСКИХ ДВОРА
Седиште побуњеничких снага у Хрватској које су се одметнуле против СФРЈ

бомбардовано је 7. октобра 1991. године и то је, према међународном ратном
праву, био легалан и легитиман циљ јер је одатле командовано убијањем 

цивила и уништавањем имовине. По другој верзији експлозију су намерно 
изазвали хрватски терористи.

ПИШЕ ЗВОНИМИР ПЕШИЋ

Ве ли ка је ко ман дант ска од го вор ност: ге не рал Ба јић да нас 
и  из вре ме на ка да је био ко ман дант кор пу са



ме ђу на род ног рат ног пра ва. У све тлу
ме ђу на род ног пра ва, тај су коб је имао
ка рак тер не ме ђу на род ног ору жа ног су -
ко ба ко ји се од ви ја на те ри то ри ји др жа -
ве из ме ђу ору жа них сна га те др жа ве и
ор га ни зо ва них ору жа них гру па под од -

го вор ном ко ман дом ко је кон тро ли шу
део сво је те ри то ри је, што омо гу ћа ва да
вр ше одр жи ве вој не опе ра ци је, због че -
га се при ме њу је До дат ни про то кол II уз
Же нев ске кон вен ци је. 

-Ору жа ни су коб је ди ни ца ЈНА и па ра -
вој них сна га Хр ват ске има ка рак тер
уну тра шњег су ко ба. След стве но то ме
са ве зна др жа ва, СФРЈ, има ла је пра во
да пре ду зме ме ре, укљу чу ју ћи и ору жа -
ну ак ци ју, на осно ву свог уну тра шњег
за ко но дав ства или да ква ли фи ку је те
ме ре као са мо од бра ну на осно ву ме ђу -
на род ног пра ва, ка же за ,,Пе чат“ пи лот
и ге не рал-ма јор у пен зи ји Љу бо мир Ба -
јић, ко ји је као де те на сво јој ко жи ис -
ку сио све стра хо те уста шке НДХ. Био је
за то че ник са бир ног ло го ра Ца праг код
Си ска. Као из бе гли ца до шао је у се ло
Тро по ља код Сви лајн ца, где је до че као
крај ра та. Био је све стан шта се до га ђа -
ло 1991. го ди не и ни је мо гао да оста не
рав но ду шан.

Сле дом из ло же ног чи ње нич ног ста ња
Фра њо Туђ ман и објек ти ко је је он ко -
ри стио у функ ци ји ру ко во ђе ња и ко -
ман до ва ња у сми слу Же нев ских кон -
вен ци ја и До пун ских про то ко ла пред -
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 оптужују за атентат на Фрању Туђмана

Следом изложеног
чињеничног стања
Фрањо Туђман и објекти
које је он користио у
функцији руковошења и
командовања у смислу
Женевске конвенције и
Допунских протокола
представљали су
легитимни војни објекат
дејства, односно
искључена је
противправност
његовог убиства, па
дело (радња човека) за
које је подигнута
оптужница нема
кривични карактер.
Бански двори су били
легитимни војни објекат
дејства јер је
неутралисање лица које
командује оружаним
формацијама друге
стране у оружаном
сукобу оправдана војна
потреба, а убиства у
оружаној борби не
сматрају се злочинима

РЕ ЗИ ДЕН ЦИ ЈА 
АН ТЕ ПА ВЕ ЛИ ЋА

Згра да Бан ских дво ра ко ја је од
1941. го ди не до 1945. го ди не би ла
по зна та под на зи вом „По глав ни ко -
ви дво ри“ јер је слу жи ла као ре зи -
ден ци ја Ан те Па ве ли ћа, чел ни ка
НДХ. 

Из те згра де су из да ва на на ре ђе -
ња о за ро бља ва њу, му че њу и уби ја -
њу Ср ба и дру гих не хр ва та то ком
Дру гог свет ског ра та.

Хр ват ски вој ник ми но и стра жи ва чем
пре тра жу је дво ри ште Бан ских дво ра
(из књи ге ,,Атен тат на Хр ват ску“)

Бан ски дво ри по сле екс пло зи је 7. ок то бра
1991. (из књи ге ,,Атен тат на Хр ват ску“)

Тра го ви екс пло зи је 
ве о ма су из ра же ни 
(из књи ге ,,Атен тат
на Хр ват ску“)

Дво ра на за одр жа ва ње сед ни ца Вр хов ног
др жав ног ве ћа 

(из књи ге ,,Атен тат на Хр ват ску“)



ље, оп шти на Би хаћ, са пре би ва ли штем у
Ве ли кој Го ри ци, ули ца Цвјет но на се ље
13/3) ци вил на жр тва стра да ла услед рас -
пр ска ва ју ћег деј ства про јек ти ла. 

Ме ђу тим, су прот но на во ди ма Оп ту -
жни це, Мар ко Ми хић је био при пад ник
Град ског се кре та ри ја та за на род ну од -
бра ну Гра да За гре ба и ти ме при пад ник
ору жа них фор ма ци ја дру ге стра не у су -
ко бу у сми слу Же нев ских кон вен ци ја. У
ње го вом џе пу је при ли ком уви ђа ја про -
на ђе на ле ги ти ма ци ја Град ског се кре та -
ри ја та за на род ну од бра ну гра да За гре -
ба са бро јем лич не кар те: 824077. По -
ред то га про на ђе ни су и кљу че ви од слу -
жбе ног во зи ла мар ке Ла да ни ва као и
кљу че ви од ка ми о на ци стер не ис пред
ула за у Опе ра тив ни цен тар Глав ног
Сто же ра Хр ват ске Вој ске. Мар ко Ми -
хић је оба вљао ду жност обез бе ђе ња ци -
стер не са во дом (а Стје пан Ада нић у
сво јој књи зи на во ди „ци стер не са го ри -
вом“), по ста вље не на Ду брав ки ном пу -
ту ис пред ула за у обје кат ко ји у свом ис -
ка зу Стје пан Ме сић на зи ва „скло ни -
штем“ а ко ји је за пра во про стор  у ко -
јем је био сме штен Опе ра тив ни цен тар
„Глав ног сто же ра Хр ват ске Вој ске“,
због че га он ни је имао ста тус ци ви ла
већ пре ма за ко ни ма и оби ча ји ма ра то -
ва ња, од но сно пре ма Же нев ским кон -
вен ци ја ма, ста тус при пад ни ка јед не од
за ра ће них стра на. Он је због то га пред -

ста вља ли су ле ги тим ни вој ни објект деј -
ства, од но сно ис кљу че на је про тив прав -
ност ње го вог уби ства, па де ло (рад ња
чо ве ка) за ко је је по диг ну та Оп ту жни -
ца, не ма кри вич ни ка рак тер. Бан ски
дво ри су би ли ле ги тим ни вој ни објект
деј ства јер је не у тра ли са ње ли ца ко је
ко ман ду је ору жа ним фор ма ци ја ма дру -
ге стра не у ору жа ном су ко бу оправ да на
вој на по тре ба, а уби ства у ору жа ној
бор би не сма тра ју се зло чи ном.

У но ћи из ме ђу 5. и 6. ок то бра 1991.
го ди не, по на ред би Фра ње Туђ ма на, из -
вр ше ни су ору жа ни на па ди на објек те и
људ ство у Дел ни ца ма, Са мо бо ру, Кар -
лов цу, као и на Ко ман ду Вој но по мор ске
обла сти у Спли ту. Уме сто де бло ка де ка -
сар ни и вој них обје ка та, Туђ ман је од -
лу чио да ору жа не фор ма ци је Хр ват ске
кре ну у њи хо во за у зи ма ње где год за то
по сто је усло ви. На ре дио је оп шту мо би -
ли за ци ју, бло ка ду и на пад на ка сар не
ЈНА. Ти ме је по чи нио нај те жи рат ни
зло чин  зло чин про тив ми ра!

,,На про сто ру од го вор но сти 5. вој не
обла сти ко ја се по кла па са од го вор но -
шћу 5. кор пу са РВ и ПВО де си ли су се
мно ги зло чи ни по пут ма са кра на ко ран -
ском мо сту. Ре зер ви сти ЈНА, ве ћи ном
Кор ду на ши, ли кви ди ра ни су са нај ве -
ћом бру тал но шћу. Пр во им је пу ца но у
но ге, а ка да су по па да ли као сно пље, по -
кла ли су их. Ме ни су из са ста ва Кор пу -
са об о ра на два пи ло та, То мић и Нус па -
хић, ко ме су пу ца ли у те сти се. Ве о ма ме
је по го дио и слу чај ин тен дант ског ка пе -
та на пр ве кла се Ја на Ва лен ти на ко ји је
ишао да пре ве зе во ду у че ту Ва зду шног
осма тра ња, ја вља ња и на во ђе ња (ВО -
ЈИН). На скре та њу за Си сак, из ву чен је
из во зи ла и цео оквир је ис па љен у ње -
га. Био је ду ша од чо ве ка“, ка же ге не рал
Ба јић и на ста вља: ,,Сви ма је по знат слу -
чај Бје ло вар, где се ко ман да бри га де
пре да ла. Пу ков ни ка Рај ка Ко ва че ви ћа
ски ну ли су у до њи веш и, за јед но са још
дво ји цом офи ци ра, уби ли га ис пред
стро ја на звeрски на чин. По том су до ве -
ли гра ђа не да пљу ју и ури ни ра ју по ње -
му. Вој ни врх ни је ни шта пред у зео да би
се спа си ли љу де и је ди ни це у окру же њу.
Би ли смо пре пу ште ни са ми се би. Не -
при ја тељ ска про па ган да је го во ри ла да
је ЈНА на па ла Хр ват ску. Ја ве лим: да је
хте ла да на пад не, не би оста ла у ка сар -
на ма, не го би оти шла на бор бе не по ло -
жа је. Пре ки ну ли су снаб де ва ње хле бом
је ди ни ца ЈНА, ис кљу чи ли стру ју и во ду
ка сар на ма. Из ва зду ха смо до ту ра ли
хлеб и кон зер ве. Јед не но ћи хра на је
гре шком па ла та мо где су би ли хр ват -
ски вој ни ци. Ни су је ли ту хра ну јер су
го во ри ли да су им на мер но ба че не за -
тро ва не на мир ни це“, наводи он. 

,,Ци вил на“ жр тва
Оп ту жни цом се твр ди да је Мар ко Ми -

хић (ро ђен 6. 3. 1949. го ди не у ме сту Кра -

ста вљао ле ги тим ни вој ни објект деј ства
за јед но са про сто ром у ко јем се на ла зио
Опе ра тив ни цен тар Глав ног сто же ра
Хр ват ске вој ске, услед че га не ма ме ста
при ме ни од ред бе чла на 13 до пун ског
про то ко ла Же нев ским кон вен ци ја ма о
за шти ти жр та ва не ме ђу на род них ору -
жа них су ко ба од 12. ав гу ста 1949. го ди -
не, ка ко сто ји у Оп ту жни ци. 

У мо но гра фи ји „Атен тат на Хр ват ску“
у де лу ка зи ва ња Зво ни ми ра Ам брин ца,
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ОРУ ЖА НА ПО БУ НА
Са бор Хр ват ске је 21. де цем бра

1990. го ди не из ме нио Устав и из ме -
ђу оста лог срп ски на род у Хр ват ској
ли шио кон сти ту тив но сти и свео на
на ци о нал ну ма њи ну, што је иза зва -
ло по раст на ци о нал них тен зи ја.

Ак ти ма ору жа не по бу не и те ро ри -
зма са на ме ром ру ше ња СФРЈ, утвр -
ђе ног др жав ног уре ђе ња, ра ди се це -
си је де ла ње не те ри то ри је и ства ра -
ња но ве др жа ве, Ре пу бли ке Хр ват -
ске, от по чео је гра ђан ски рат са ка -
та стро фал ним по сле ди ца ма. Сре ди -
ном ма ја 1991. го ди не, су прот но
Уста ву СФРЈ и са ве зним за ко ни ма,
фор ми ра не су Пр ва, Дру га, Тре ћа и
Че твр та бри га да Збо ра на род не гар -
де.

ДОСИЈЕ Генерала Љубомира Бајића  

Ави он МиГ-21 ко јим је пи ло ти рао Љу бо мир Ба јић

По глед на под зем ни би хаћ ки аеро дром



стра на 164 књи ге пи ше: „Ноћ с не дје ље
на по не де љак 6./7. ли сто па да 1991. би -
ла је ко зна ко ја по ре ду ко ју сам про вео
као де жур ни ча сник у Опе ра тив ном
Цен тру...У 7.05 об ја вљу је мо пр ву зрач -
ну уз бу ну то га да на. Пу но је не бо ави о -
на, све пра ти мо на ра дар ском екра ну.
Су став је умре жен од ме те о ро ло шких,
ра дар ских, ви зу ел них те оних ра да ра
ко ји су об ра ње ни од пљач ке ЈНА. У
13,30 ра дар ска по ста ја у Ве ли кој Бу ни
се пре да ла. ...У 14,47 пр ви ар ти ље рац
ПЗО Звон ко Абри нац дао је зрач ну уз -
бу ну – гре шком, ин ту и ци јом, ис чи та ва -
њем сли ке зрач ног про сто ра, пред о се -
ћа јем? Ни је ва жно, би ло је то „Бо гом
Звон ко да но“. У 15,01 ра ке ти ра ју се
Бан ски дво ри у цен тру За гре ба. Ми ну ту
на кон то га на па да се из лаз на Ду брав -
кин пут. На ула зу су уби ли вој ни ка – во -
за ча ци стер не и ра ни ли тро ји цу љу ди.
...Од 15,28, па на да ље је кла сич ни ма -
сов ни зрач ни на пад с аеро дро ма Пу ла,
Би хаћ и Ба ња Лу ка. У зра ку је 30 – 40
зра ко пло ва“.

Из ја ва Ми ла на Ле ла са да та је уз ко -
ри шће ње ње го вог днев ни ка – рад не бе -

ле жни це, где су за пи са ни по да ци у ре -
ал ном вре ме ну. 

Ми ро ва ње ра ке та
Уста но вље но је да је у про сто ру у ко -

ме су се до го ди ле екс пло зи је био сме -
штен Опе ра тив ни цен тар Глав ног сто -
же ра.

У по диг ну тој оп ту жни ци про тив ге не -
ра ла Ба ји ћа се још на во ди да су Бан ски
дво ри 1991. го ди не би ли спо ме ник кул -
ту ре, а за пра во про гла ше ни су тек 2006.
го ди не, о че му по сто ји ва лид на до ку -
мен та ци ја. 

Хр ват ске па ра вој не сна ге су у цен тру
За гре ба има ле сред ства про тив ва зду -
шне од бра не (ПВО), ме ђу ко ји ма и бор -
бе ни си стем ,,Стре ла 10“. У то вре ме не -
ле ги тим ни Сто жер хр ват ских ОС ус по -
ста вио је и си стем ра дар ског осма тра ња
и пра ће ња си ту а ци је у ва зду шном про -
сто ру из над ,,ле пе њи хо ве“. Про сто је
не ве ро ват но да ПВО ни је ре а го ва ла на
лет ави о на, што чи ни ве ро ват ни јом те -
зу да су хр ват ски те ро ри сти ,,пот па ли -
ли“ екс пло зив у уну тра шњо сти Бан ских
дво ра. Сред ства ПВО би ла су у функ ци -
ји про тив ва зду шне од бра не три објек та
за шти те: Опе ра тив ног цен тра Глав ног
сто же ра хр ват ске вој ске у „ту не лу“ на
Ду брав ки ном пу ту од но сно Ткал чи ће -
вој ули ци (два ула зно-из ла зна отво ра
јед ног објек та: у Ткал чи ће вој и на Ду -
брав ки ном пу ту), ко манд ног ме ста са -
мо зва ног вр хов ног ко ман дан та ору жа -
них фор ма ци ја Хр ват ске, Фра ње Туђ ма -
на, згра де Бан ских дво ра и Ми ни стар -
тсва од бра не у згра ди Са бо ра.

,,Пи ло ти су те 1991. го ди не по ле та ли
у смрт по мо јим на ре ђе њи ма. Ме ни су
на ре ђи ва ли из Шта ба Вр хов не ко ман де
ОС СФРЈ. То ком слу жбо ва ња, па и у том
ра ту, ни сам по га зио да ту вој нич ку за -
кле тву ,,да ћу бра ни ти не за ви сност,
устав ни по ре дак, не по вре ди вост и це ло -
ви тост СФРЈ“. Био сам спре ман да се до
кра ја жр тву јем на пра вед ној стра ни“,
ис ти че ге не рал Ба јић.

За очу ва ње жи во та и здра вља по ве ре -
них љу ди и де вет на е сто го ди шња ка –
вој ни ка, пред вој ним ру ко вод ством,
пред њи хо вим по ро ди ца ма и пред чи та -
вим на ро дом, од го ва рао је њи хов ко -
ман дант  оп ту же ни ге не рал Љу бо мир
Ба јић.

Крај ове при че још јед ном ука зу је на
сум њу да су Бан ске дво ре га ђа ли ави о -
ни РВ и ПВО. 

Осмог ок то бра, дан по сле на вод ног
бом бар до ва ња Бан ских дво ра, Са бор
Ре пу бли ке Хр ват ске до нео је сле де ћу
Од лу ку: „Ре пу бли ка Хр ват ска од да на 8.
ок то бра 1991. го ди не рас ки да др жав но
– прав не све зе на те ме љу ко јих је за јед -
но са оста лим ре пу бли ка ма и по кра ји -
на ма тво ри ла до са да шњу СФРЈ”. У то
вре ме би ли су бло ки ра ни и на па да ни
сви гар ни зо ни ЈНА, осим Пре вла ке.

Да ли је од лу ка о раз дру жи ва њу Хр -
ват ске од СФРЈ, крун ски до каз да пи ло -
ти РВ и ПВО ЈНА ни су бом бар до ва ли
Бан ске дво ре? Да ли је то био ре жи ра ни
по вод? Вре ме пред на ма, на да мо се,
раз от кри ће све тај не у ве зи са Бан ским
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 оптужују за атентат на Фрању Туђмана

Хрватске паравојне
снаге су у центру
загреба имале средтва
противваздушне
одбране (ПВО), међу
којима и борбени
систем ,,Стрела 10“. У то
време нелегитимни
Стожер хрватских ОС
успоставио је и систем
радарског осматрања и
праћења ситуације у
ваздушном простору
изнад ,,лепе њихове“.
Просто је невероватно
да ПВО није реаговала
на лет авиона, што чини
вероватнијом тезу да су
хрватски терористи
,,потпалили“ експлозив
у унутрашњости Банких
двора

ОСВЕ ТЛА ЛИ ОБРАЗ
У са ста ву 5. ва зду хо плов ног кор -

пу са РВ и ПВО чи ји ко ман дант је
био пу ков ник Љу бо мир Ба јић на ла -
зи ло се 2.238 про фе си о нал них при -
пад ни ка (офи ци ра и под о фи ци ра),
5.184 вој ни ка и 389 гра ђан ских ли -
ца на слу жби у ЈНА. При па да ли су
свим на ци о нал но сти ма: Ју го сло ве -
ни, Хр ва ти, Ср би, Ма ке дон ци, Му -
сли ма ни, Ма ђа ри, Сло ва ци, Ру си ни,
Ал бан ци и Сло вен ци.

Пе ти кор пус је био нај е фи ка сни ји
са став тог ни воа у ЈНА јер је у бор -
бе ним деј стви ма, ан га жу ју ћи се на
по зив је ди ни ца и уз одо бре ње вој ног
вр ха, от кло нио мно ге опа сно сти и
учи нио да гу би ци је ди ни ца ЈНА бу -
ду ма њи.

На јед ној све ча но сти у Би ха ћу 
(ге не рал Ба јић је дру ги зде сна)
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ДРУШТВО И ОДБРАНА

ави о на „миг 29” за обу ку,
чи ме су ство ре ни усло ви
да зна тан број пи ло та,
пре све га оних нај мла -
ђих, ре а ли зу је ра ке ти ра -
ње ва зду шних ци ље ва.

Да ли се мо дер ни за -
ци ја ави о на „миг 29”
ре а ли зу је пла ни ра ном
ди на ми ком?

Мо дер ни за ци ја сло же -
них сред ста ва, у ко ју
сва ка ко спа да ју ави о ни
„миг 29”, има не ко ли ко
фа за. Па ра лел но с ра до -
ви ма на ва зду хо пло ву у
ци љу уна пре ђе њу тех -
нич ких ка рак те ри сти ка,
из вр ше на је на бав ка са -
вре ме них ва зду хо плов -
них убој них сред ста ва,
обу ка ле тач ког и тех нич -
ког са ста ва. У са мим ра -
до ви ма на ва зду хо пло -
ви ма укљу чен је и део
на шег тех нич ког са ста -
ва, што је још је дан по ка -
за тељ струч но сти на ших
при пад ни ка. Пре из ве -
сног вре ме на ин ста ли -
ран је и мо дер ни зо ва ни си му ла тор ле та,
што ће сва ка ко ути ца ти на уште ду ре сур -
са, а пре све га на ква ли тет обу ке. За са да
се мо дер ни за ци ја ре а ли зу је пла ни ра ном
ди на ми ком, а мо дер ни зо ва не ва зду хо пло -
ве мо гли сте ви де ти и на ве жба ма то ком
ове го ди не.

Де це ни ја ма ни је би ло на бав ке но вих
ва зду хо пло ва и си сте ма ПВО, са да смо
се на то на ви кли као на не што уоби ча -
је но. Шта те на бав ке зна че за РВ и ПВО
и да ли ће их би ти још?

Узев ши у об зир да је РВ и ПВО опре -
мље но нај са вре ме ни јим сред стви ма и си -
сте ми ма у сво јим ка те го ри ја ма, он да је ви -
ше не го очи глед но ко ли ко је то ути ца ло на
по ди за ње спо соб но сти. Ка рак те ри сти ке
бор бе них хе ли коп те ра Ми-35, ви ше на мен -
ских хе ли коп те ра Ми-17 и Х-145, да љин -
ски пи ло ти ра них ва зду хо пло ва ЦХ-92 и ар -
ти ље риј ско-ра кет ног си сте ма „пан цир”, уз
ра зно вр сну па ле ту убој них сред ста ва, са -
ме по се би го во ре о но вим мо гућ но сти ма
РВ и ПВО. Знат но су уна пре ђе не спо соб -
но сти за из во ђе ње ва зду хо плов не ва тре -

не по др шке, из ви ђа ња из ва зду ха, тран -
спор та ва зду шним пу тем и за шти те соп -
стве них сна га и обје ка та од деј ста ва из ва -
зду шног про сто ра. Све ово нам да је за
пра во да се по ре ди мо с нај са вре ме ни јим
ар ми ја ма. Оче ку је мо да ће се опре ма ње
на ста ви ти и у на ред ном пе ри о ду.

Ка ква су ис ку ства из упо тре бе но во -
на ба вље них си сте ма на о ру жа ња?

Има ли шта леп ше од мо гућ но сти да у
вој нич кој ка ри је ри упо тре бља ва те нај са -
вре ме ни је на о ру жа ње и опре му. Спо соб -
ност да мо же те ле те ти у свим ме те о ро ло -
шким усло ви ма, да њу и но ћу, деј ство ва ти
па ле том раз ли чи тих убој них сред ста ва,
из у зет не пре ци зно сти и ра зор не мо ћи по
ци ље ви ма на зе мљи и у ва зду ху, на свим
да љи на ма, ули ва си гур ност сва ком по је -
дин цу и је ди ни ци. То ком прет ход не три го -
ди не има ли смо при ли ку да се у пот пу но -
сти уве ри мо у мо гућ ност но во на ба вље них
сред ста ва и си сте ма кроз ре а ли за ци ју сва -
ко днев них за да та ка, а пре све га у то ку ве -
жби. На ша оче ки ва ња су у пот пу но сти ис -
пу ње на. Узев ши у об зир оспо со бље ност
за упо тре бу рас по ло жи вих са вре ме них

О
ва го ди на је би ла го ди на ин тен зив не
обу ке и ве жби за Рат но ва зду хо плов -
ство и про тив ва зду хо плов ну од бра ну.

Су ми ра ју ћи на кра ју го ди не при ка за ну спо -
соб ност на ве жба ма, уз оце не ре а ли зо ва -
них га ђа ња, за вр ше не обу ке и пре о бу ке
по је ди на ца, по са да, по слу га и је ди ни ца,
за до во љан сам оства ре ним ре зул та ти ма.
У то ку 2022. го ди не оче ку је нас на ста вак
ин тен зив ног опре ма ња са вре ме ним сред -
стви ма и си сте ми ма уз ин тен зив ну обу ку.
Вре ме ис пред нас од сва ког по је дин ца зах -
те ва мак си мал ну по све ће ност, не пре кид -
но ин ди ви ду ал но и ко лек тив но об у ча ва ње
и уса вр ша ва ње. Је ди но на тај на чин би ће -
мо у мо гућ но сти да на пра ви на чин од го -
во ри мо на иза зо ве ко ји нас оче ку ју, ка же у
ин тер вјуу за „По ли ти ку” ге не рал-пот пу ков -
ник Ду шко Жар ко вић, ко ман дант РВ и
ПВО Вој ске Ср би је.

Не дав но је на по ли го ну „Па су љан ске
ли ва де”, при ли ком за јед нич ке ве жбе с
при пад ни ци ма Ору жа них сна га Ру ске Фе -
де ра ци је, пр ви пут у Ср би ји из ве де но га -
ђа ње ци ље ва у ва зду шном про сто ру ар ти -
ље риј ско-ра кет ним си сте мом „пан цир С-
1”. У че му је зна чај ове ве жбе?

Ве жба је нај ви ши и нај сло же ни ји об лик
обу ке где се ко ман де и је ди ни це об у ча ва ју
и уве жба ва ју за при пре му и из во ђе ње опе -
ра ци ја. У скло пу ове мул ти на ци о нал не ве -
жбе из ве де но је и га ђа ње ци ље ва у ва зду -
шном про сто ру, пр ви пут на по ли го ну у Ср -
би ји. Бо је вим га ђа њи ма про ве ре на је
оспо со бље ност је ди ни це опре мље не ар -
ти ље риј ско-ра кет ним си сте мом „пан цир
С-1” за деј ства у ствар ним си ту а ци ја ма,
као и мо гућ ност из во ђе ња овог га ђа ња на
по ли го ну „Па су љан ске ли ва де”. Ако узме -
мо у об зир да су ору жа не сна ге РФ већ ду -
жи вре мен ски пе ри од опре мље не овим си -
сте мом и да су има ле при ли ку да га упо -
тре бља ва ју у ору жа ним су ко би ма, ја сно је
ко ли ки је зна чај из ве де не за јед нич ке ве -
жбе. По стиг ну ти ре зул та ти по ка зу ју да су
на ши при пад ни ци од лич но оспо со бље ни,
те да сто ји мо ра ме уз ра ме с ру ским ко ле -
га ма.

У сеп тем бру је из ве де но га ђа ње ра кет -
ним си сте ми ма „не ва” и „куб” на по ли го ну
„Ша бла” на оба ли Цр ног мо ра. Да ли сте
за до вољ ни ре зул та ти ма га ђа ња?

За пре ко 80 од сто уче сни ка га ђа ња ово
је би ло ва тре но кр ште ње. Обу ка и уве жба -
ва ња ко ја се ре а ли зу ју у ра кет ним је ди ни -
ца ма, али и пред зна ња сте че на на Вој ној
ака де ми ји и кур се ви ма за под о фи ци ре
пред у слов су и га рант за по сти за ње од -
лич них ре зул та та. За и ста је би ло за до -
вољ ство по сма тра ти са мо га ђа ње, али још
ви ше ви де ти мо ти ва ци ју, же љу и во љу
уче сни ка да се сва ка ме та обо ри.

У Бу гар ској су и на ши пи ло ти из ве ли
ра ке ти ра ње ци ље ва у ва зду ху ави о ни -
ма „миг 29”?

Кру на сва ке обу ке је ва тре но деј ство, у
овом слу ча ју по ци ље ви ма у ва зду шном
про сто ру. По твр ди ли смо да по се ду је мо
од лич но оспо со бље не пи ло те, тех ни ча ре
као и офи ци ре за на во ђе ње, да је сва ки
ми нут обу ке у је ди ни ци упра во усме рен ка
по ди за њу спо соб но сти за из вр ше ње на -
мен ских за да та ка. За хва љу ју ћи ула га њи -
ма у ави ја ци ју у по след њих не ко ли ко го ди -
на, обез бе ђе на је по треб на до ступ ност

Генерал-потпуковник Душко Жарковић, 
командант Ратног ваздухопловства 
и противваздухопловне одбране ВС

СПОСОБНИ СМО 
ДА ЗАШТИТИМО 

НЕБО СРБИЈЕ
Догодине очекујемо ново наоружање, модернизација „мигова 29”
одвија се по плану.  – Проучавамо искуства из сукоба на подручју

Нагорно-Карабаха, у Сирији, Либији и Израелу
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ДРУШТВО И ОДБРАНА

сред ста ва, са си гур но шћу мо гу ис та ћи и
да смо спо соб ни да се су прот ста ви мо са -
вре ме ним без бед но сним прет ња ма.

Ка да смо већ код са вре ме ног на о ру -
жа ња, мо же те ли нам не што ре ћи о ис -
ку стви ма у ве зи са упо тре бом бес пи -
лот них ле те ли ца ЦХ-92 ки не ске про из -
вод ње?

За и ста је за до вољ ство да смо јед но од
рет ких ва зду хо плов ста ва, не са мо у ре ги о -
ну не го и ши ре, ко је је опре мље но да љин -

ски пи ло ти ра ним ва зду хо пло ви ма. Ис ку -
ства из по след њих са вре ме них ору жа них
су ко ба по ка за ла су да су ове ле те ли це ма -
сов но упо тре бља ва не и има ле мо жда и
пре суд ну уло гу на ис ход су ко ба. Ра ди се о
ви ше функ ци о нал ним сред стви ма ко ја по -
се ду ју мо гућ ност осма тра ња из ва зду шног
про сто ра, пре но ше њем сли ке си ту а ци је
на те ре ну у ре ал ном вре ме ну, уз мо гућ -
ност деј ства по ла ко утвр ђе ним објек ти ма
и оклоп ним сред стви ма. На кон не што ви -
ше од го ди ну да на от ка ко су ЦХ-92 у опе -
ра тив ној упо тре би у пот пу но сти смо се
уве ри ли у њи хо ве мо гућ но сти, али и у њи -
хов зна чај и уло гу у из во ђе њу опе ра ци ја.

Мно ги ће ре ћи да су под о фи ци ри кич -
ма сва ке вој ске. Да ли сте за до вољ ни
ин те ре со ва њем мла дих за под о фи цир -
ски по зив?

Ово је за и ста зна чај на го ди на за РВ и
ПВО са ста но ви шта по пу не под о фи цир -
ским ка дром. По ди за ње стан дар да при -
пад ни ка Вој ске Ср би је, по бољ ша ње усло -
ва за рад и мо гућ ност ра да на нај са вре ме -
ни јој тех ни ци сва ка ко су има ли ути ца ја на
по ве ћа но ин те ре со ва ње мла дих за под о -
фи цир ски по зив. По ред шко ло ва ња у
Сред њој струч ној вој ној шко ли, основ ног
кур са за под о фи ци ре ко ји за вр ша ва ју про -
фе си о нал ни вој ни ци, ове го ди не смо пр ви
пут има ли по пу ну и ли ци ма из гра ђан ства
ко ја су за вр ши ла курс за под о фи ци ре за
по тре бе РВ и ПВО. Си гу ран сам да ће у на -
ред ном пе ри о ду, узев ши у об зир на ја вље -
но по ди за ње при ма ња при пад ни ка Вој ске
Ср би је, уз на бав ку са вре ме не тех ни ке и

до бру ме диј ску по др шку, ово ин те ре со ва -
ње би ти још ве ће.

У ко јој ме ри пра ти те ис ку ства из са -
вре ме них ору жа них су ко ба, шта је на вас
оста ви ло по се бан ути сак и шта би од то -
га тре ба ло при ме ни ти у РВ и ПВО?

На рав но, као и у сва кој про фе си ји, та ко и
у вој ној, уко ли ко же ли те да иде те у ко рак с
вре ме ном, мо ра те да пра ти те ис ку ства дру -
гих. Све до ци смо при ме не нај са вре ме ни јих
тех но ло шко-тех нич ких сред ста ва и си сте ма
у ору жа ним су ко би ма, по др жа не пси хо ло -
шким опе ра ци ја ма у ци љу што ве ћег ути ца -
ја на мо рал про тив ни ка. Ви зу е ли за ци ја бо -
ји шта је пот пу на, тем по из во ђе ња опе ра ци -
ја стра хо ви то брз и ско ро да не ма те при ли -
ку не по сред ног кон так та с про тив нич ком
стра ном. На под руч ју На гор но-Ка ра ба ха, у
Си ри ји и Ли би ји ма сов но су упо тре бља ва ни
да љин ски пи ло ти ра ни ва зду хо пло ви, као и
сред ства ко ја су ме ди ји про зва ли дро но ви -
ма ка ми ка за ма. Ипак, ми слим да је у сред -
стви ма ин фор ми са ња пре на гла шен зна чај
тих си сте ма на о ру жа ња, рат се не мо же до -
би ти са мо њи хо вом упо тре бом, а и она, на
кра ју, ипак за ви си од об у че но сти оних ко ји
их ко ри сте. Пра ти ли смо и ис ку ства ПВО Из-
ра е ла, су о че не с ма сов ним ра кет ним на па -
ди ма на ову зе мљу. Си гур ни смо да ће мо
на став ком опре ма ња нај са вре ме ни јим си -
сте ми ма на о ру жа ња и им пле мен та ци јом
на ве де них ис ку ста ва на ста ви ти да раз ви ја -
мо опе ра тив не спо соб но сти у пра вом сме -
ру.

Ми лан Га ло вић
Из вор: По ли ти ка

СТРАН ЦИ УЧЕ ОД НАС

Ко ли ко је ме ђу на род них ве жби
из ве де но ове го ди не?

У то ку ове го ди не ре а ли зо ва не су
три мул ти на ци о нал не ве жбе у ор га ни -
за ци ји РВ и ПВО у Ср би ји, уз исто вре -
ме но уче шће на ших при пад ни ка на још
че ти ри ве жбе за ко је су но си о ци би ли
дру ги са ста ви Вој ске Ср би је, као и на
две ве жбе у ино стран ству. По ред уна -
пре ђе ња ин тер о пе ра бил но сти са ору -
жа ним сна га ма парт нер ских зе ма ља, у
скло пу ових ве жби раз ме њу је мо ис ку -
ства и раз ви ја мо ме ђу соб но по ве ре -
ње. Увек мо же те да на у чи те по не што
од дру гих, али је за до вољ ство још ве -
ће ка да и дру ги мо гу да на у че од нас.
За ово го ди шње ве жбе је ка рак те ри сти -
чан зна ча јан ис ко рак ка ко у по гле ду са -
др жа ја ве жби та ко и у по гле ду број но -
сти сна га.

Догодине очекујемо ново наоружање,
модернизација ,мигова 29’ одвија се
по плану. – Проучавамо искуства из

сукоба на подручју Нагорно-Карабаха,
у Сирији, Либији и Израелу

Авиони МИГ 29 чувају 
наше слободно небо

Са гађања ,,Невом“ 
на полигону Шибла у Бугарској
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СА СВИХ СТРАНА

УВП Крушевац

ОБЕЛЕЖЕН 
ПРАЗНИК ВЕТЕРАНА

У
знак се ћа ња на осло бо ди лач ке жр тве у осло бо ди лач ким
ра то ви ма у Ср би ји, цве ће су на Спо ме ник срп ским ју на ци -
ма по ло жи ли, у име Вој ске Ср би је ко ман дант Гар ни зо на

Кру ше вац пу ков ник Ра де Рња ко вић, са са рад ни ци ма. У име
гра да Кру шев ца, ве нац је по ло жи ла за ме ни ца гра до на чел ни ка
Ве сна Ла за ре вић. Вен це су по ло жи ли и на чел ник Ра син ског
управ ног окру га Бра ни слав Ве сић, пред став ни ци Ор га ни за ци је
ре зер вних ста ре ши на, СУБ НОР-а, Удру же ња за не го ва ње сло -
бо дар ских тра ди ци ја, Рат них вој них ин ва ли да, Ко ла срп ских
се ста ра и дру ги.

Из бо ром 4. де цем бра за Дан вој них ве те ра на, обез бе ђен је
кон ти ну и тет са ве те ра ни ма из вре ме на бал кан ских ра то ва, пе -
ри о да ка да је Ср би ја ан га жо ва ла око 12 про це на та свог ста -
нов ни штва у ра ту и све ма те ри јал не и фи нан сиј ске ре зер ве и,
уз ства ра ње Бал кан ског са ве за са сво јим су се ди ма, ус пе ла да
се за у век осло бо ди ото ман ских сте га.

Бри гу о ве те ра ни ма и за до во ље њу њи хо вих по тре ба пре у зе -
ло је Ми ни стар ство Вој но, у окви ру Вла де Кра ље ви не Ср би је
за ко ју су би ли од жи вот ног зна ча ја као бор ци у ра то ви ма ко ји
су усле ди ли и у ко ји ма су уче ство ва ли. 

Mр А. Си мо нов ски  

У
з по што ва ња мје ра за шти те
про тив ко ро не ви ру са, у Под -
го ри ци је одр жа на сед ни ца

го ди шње Скуп шти на Удру же ња
вој них пен зи о не ра Цр не Го ре.
Скуп је отво рио пред сјед ник
Скуп шти не Кле по Екрем, по -
здра вио де ле га те и по звао да  се
ми ну том ћу та ња ода по шта пре -
ми ну лим вој ним пен зи о не ри ма.

Усли је дио је из бор рад них ти -
је ла Скуп шти не,  усва ја ње по -
слов ни ка о ра ду и днев ног ре да.
Из вје штај о ра ду под нио је пред -
сјед ник Удру же ња Жељ ко Ву кић,
уз на по ме ну да су ор га ни Удру -
же ња ра ди ли од го вор но на обез -
бе ђе њу сте че них пра ва по осно -
ву ра да у Вој сци.

Пи та ње на ко јем се мно го ра -
ди ло, а ма ло учи ни ло је стам бе -
на про бле ма ти ка. Без ста на је и
да ље 250 вој них пен зи о не ра.
Пи са ни су за хтје ви, би ли ви ше
пу та на раз го во ру у Ми ни стар -
ству од бра не, а од го вор уви јек
исти - са гле да ће мо, ви де ће мо,
по ра ди ће мо, али од све га ни -
шта. Цр на Го ра
је и чла ни ца
НА ТО-а. Не ма
др жа ве у али -
јан си ко ја се
пре ма сво јим
вој ним ве те ра -
ни ма од но си
као Цр на Го ра.
По но во је за -
тра жен при јем
код ми ни стар ке
од бра не, гдје
би де ле га ци ја
из не ла пред ло -
ге на ко ји на чин
би пен зи о не ри
ко ји су ви ше од
30 го ди на  без
ста на, ко нач но
би ли збри ну ти.

Вој ни пен зи о не ри су за ки ну ти
и код пре во ђе ња пен зи ја и ис -
пла те раз ли ке. Ве те ра ни ту жба -
ма оства ру ју сво ја сте че на пра -
ва. Су до ви су за по че ли са до но -
ше њем по зи тив них рје ше ња и
усли је ди ле су пр ве ис пла те по
пре су да ма. Ка да се ово де си ло
„уско чио“ је Вр хов ни суд и све
за у ста вио, твр де ћи да су вој ни
пен зи о не ри у пот пу но сти из ми -
ре ни. Упу ће на је жал ба Суд ском
са вје ту Цр не Го ре.

Код вој них пен зи о не ра, ис та -
као је Ву кић, угра ђен је осје ћај
по мо ћи дру гу у не во љи. Ор га ни -
зо ва ни су оби ла сци угро же них,
бо ле сних и уса мље них пен зи о -
не ра и по по тре би да је се јед но -
крат на нов ча на по моћ из сред -
ста ва чла на ри не у из но су од по
100 евра.

Са рад ња са ор га ни ма и ин сти -

ту ци ја ма Цр не Го ре је до бра, по -
себ но са Ми ни стар ством од бра -
не, Фон дом ПИО и Са ве зом пен -
зи о не ра.

Удру же ње је пре по зна тљи во у
ме ђу на род ној са рад њи удру же -
ња вој них пен зи о не ра Евро пе и
Ази је – ИЦО. Де ле га ци је из Цр -
не Го ре су уче ство ва ле на кон -
фе рен ци ја ма ми ра и при ја тељ -
ства у Бе о гра ду, Аста ни, Па ри зу,
Пра гу и Со фи ји и да ли зна ча јан
до при нос у ра ду кон фе рен ци ја.
ИЦО пет го ди на уза стоп но ор га -
ни зу је так ми че ње вој них пен зи о -
не ра за нај љеп шу фо то гра фи ју
„Ље по та ће спа си ти сви јет“. На
до са да шњим так ми че њи ма вој -
ни пен зи о не ри Цр не Го ре су по -
је ди нач ни и екип ни по бјед ни ци.

Из Мо скве је сти гла вест да је
До бри слав Ба јо вић из Ник ши ћа
осво јио пр во мје сто, Ана то лиј
Ба у ко из Укра ји не дру го, Ла буд
Лон чар из Ба ра тре ће и Па вле
Бан до вић из Под го ри це че твр то.

Не гу је се до бра са рад ња са
удру же њи ма вој них пен зи о не ра

Ср би је, Ма ке до ни је, Ал ба ни је и
Бо сне и Хер це го ви не.

Удру же ња по кла ња па жњу
ње го ва њу тра ди ци је и оби ље жа -
ва њу зна чај них да ту ма из исто -
ри је. Ре дов но де ле га ци је по ла жу
ви је нац на спо ме ни ку Пар ти за ну
бор цу на Го ри ци,  а то ком из ле та
уви јек са за ста не код спо ме ни ка
и про го во ри о исто ри ја ту и бор -
би на шег на ро да.

Пред сјед ник Над зор ног од бо -
ра Ши му ри на Дин ко из нио је да
се сва сред ства ра ци о нал но ко -
ри сте, да не ма про пу ста у ра ду
и да је за вр шни ра чун био без
при мјед би.

По сли је крат ких и са др жај них
ди ску си ја, усво је ни су из вје шта -
ји о ра ду и План ра да за на ред -
ну го ди ну.

Ра ди во је Здрав ко вић

Земун

СТИГАО ДЕДА МРАЗ

О
п штин ска ор га ни за ци ја УВПС тра ди ци о нал но сва ке
го ди не до де љу је но во го ди шње па ке ти ће ма ли ша ни -
ма. То је учи ње но и ове го ди не кра јем де цем бра, а у

одо ра ма Де да Мра за се по ја вио се кре тар Оп штин ског
од бо ра УВПС Трај че Ми ту шев.

Делегација гарнизона полаже венац на Споменик ослобо-
диоцима из Првог светског рат

Са по ла га ња вен ца 
на Спо ме ник пар ти за ни ма у Под го ри ци

Из рада Удружења војних пензионера 
Црне Горе

ГОДИНА ЗНАЧАЈНИХ ОСТВАРЕЊА
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Н
едавно су војни пензио-
нери Пожаревца обеле-
жили 28-годишњицу по-

стојања организације. То
удружење у Пожаревца је
формирано 29. новембра
1993. године, као Секција
Удружења војних пензионе-
ра Србије, а данас је градска
организација.

Свечана седница је одржа-
на у ресторану „ИНН“, у при-
суству чланова удружења,
почасних чланова и гостију.
На заједничком ручку и уз
добру музику, обележена је
још једна годишњица посто-
јања.

О активностима Градске

организације војних пензио-
нера града Пожаревца гово-
рио је председник мр Драгу-
тин Страхинић, који је иста-
као:

,,Удружење се непрекидно
бори за остваривање и очу-
вање достојанства војних
пензионера, окренуто је чо-
веку и све чини да заштити
права војних пензионера и
чланова њихових породица“. 

Посебно је нагласио доби-
јено највише признање „По-
вељу“ УВПС. То признање
је, како рече Страхињић, ре-
зултат колективног рада за
добробит војних пензионе-
ра. Захвалио је градском од-
бору, почасним члановима и
свима осталима на доприно-
су у остваривању највишег
признања УВПС. 

На свечаности су уручене

награде и пригодна призна-
ња члановима и почасним
члановима удружења, који
су својим радом највише до-
принели успесима Градске
организације УВПС Пожаре-
вац. 

Чланови Градског одбора
и Надзорног одбора градске
организације награђени су
новчаном наградом. Књигом
је награђен војни пензионер
Золтан Ваштаг, а захвални-
цом поједини почасни чла-
нови удружења.

По завршетку официјалног
дела програма наставило се
са ручком и забавом уз до-
бру музику.       Д. С. – Д. Ц. 

Захвалност ИЦО
фотоаматерима 

Црне Горе 

ДОТАКЛИ ВРХ
УРАЛА

М
е ђу на род на асо ци ја ци ја ге -
не ра ла, ад ми ра ла и офи ци -
ра у пен зи ји  Евро пе и Ази је

ко ја бро ји 34 удру же ња вој них
пен зи о не ра, ор га ни зу је кон фе -
рен ци је у слу жби ми ра с ци љем
да се ме ђу на род ни спо ро ви рје -
ша ва ју мир ним пу тем. 

Удру же ње вој них пен зи о не ра
Цр не Го ре при сту пи ло је овој ми -
ров ној -ор га ни за ци ји – ИЦО  2013.

го ди не на кон фе рен ци ји у Бе о гра -
ду.

Ових да на из Мо скве при сти же
ре зул тат пе тог по ре ду так ми че -
ња у умет нич кој фо то гра фи ји.
Удар на трој ка из Цр не Го ре као и
прет ход них го ди на по но ви ла је
успјех. 

Ге не рал ни се кре тар ИЦО, Ана -
то лиј Ку мак хов по слао је по бјед -
ни ци ма че стит ку и на гла сио да су
фо то гра фи је вој них пен зи о не ра
из Цр не Го ре кра сним мо ти ви ма
при ро де об и шле све зе мље ИЦО
и при ка за ле  ље по ту 

Цр не Го ре.
У име Удру же ња вој них пен зи о -

не ра Цр не Го ре по бјед ни ци ма је
че сти тао и пред сјед ник Удру же -
ња  Жељ ко Ву кић. 

Бра во умјет нич ке  ду ше !
Р. Здрав ко вић  

Пожаревљани обележили 28 година
успешног рада

У ВЕСЕЉУ РАЗИГРАНИ
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У
Апа ти ну је по во дом Да на вој них ве -
те ра на Ср би је, 4. де цем бра 2021.
го ди не одр жан су срет де ле га ци ја

ор га ни за ци ја ре зер вних вој них ста ре -
ши на из АП Вој во ди не. На све ча но сти
је пред ста вље на књи га ге не ра ла Не -
бој ше Пав ко ви ћа и ад ми ра ла Бо шка
Ан ти ћа чи ји је на слов „Ко ша ре и Па -
штрик – срп ски Тер мо пи ли“ у из да њу
Ме ди ја цен тра „Од бра на“. Том при ли -
ком уру че на су при зна ња пре жи ве -
лим бор ци ма Бит ке за Ко ша ре, Пе -
ђи Ман ди ћу и Алек сан дру Ло ври ћу
и оцу Ра де та-Рат ка Ве ји на, Апа тин -
ца ко ји је у бор ба ма из гу био жи вот.

Че сти та ју ћи вој ним ве те ра ни ма
пра зник Жељ ко Об ра до вић, пред -
сед ник Ор га ни за ци је ре зер вних вој -
них ста ре ши на Вој во ди не је го во -
рио о исто ри ја ту ОРВС и књи зи „Ко -
ша ре и Па штрик – срп ски Тер мо пи -
ли“.

-Ова књи га ко ја го во ри о бор ба ма
из мо дер не исто ри је – са мог кра ја
20. ве ка, на сим бо ли чан на чин по -
ве зу је вој ни ке ко ји су се бо ри ли на
ка ра у ли Ко ша ре и пла ни ни Па -
штрик са ан тич ким вој ни ци ма – Ле -
о ни дом и ње го вим хра брим Спа р -
тан ци ма. За сно ва на је на исти ни -
тим до га ђа ји ма и све до че њи ма пре -
жи ве лих хе ро ја у знак се ћа ња на
оне ко ји се са Ко ша ра и Па штри ка
ни су вра ти ли.

О књи зи су го во ри ли ко а у тор, кон -

тра ад ми рал у пен зи ји Бо шко Ан тић, и
кон сул тант, ге не рал-ма јор у пен зи ји
Сто јан Ко њи ко вац, ко ји је ко ман до вао
је ди ни ца ма у од бра ни са Ис ту ре ног ко -
манд ног ме ста 549. мо то ри зва не бри -
га де на Па штри ку.

Кон тра ад ми рал Бо шко Ан тић је по -
кло нио књи гу „Ко ша ре и Па штрик срп -
ски Тер мо пи ли“ по ро ди ци по ги ну лог
Ра де та Ве ји на.  

Све ча но сти су по ред пред сед ни це
оп шти не Апа тин Ду брав ке Ко раћ и ње -
них са рад ни ка, при су ство ва ли ко ман -
дант Реч не фло ти ле, ка пе тан бој ног
бро да Зо ран Мар ко вић, ко ман дант Пр -
вог цен тра за обу ку Вој ске Ср би је у
Сом бо ру пу ков ник Ла зар Осто јић,
пред сед ник Са ве за ор га ни за ци ја ре -
зер вних вој них ста ре ши на Ср би је др
Ми лој ко Ни ко лић као и пред став ни ци
дру гих ор га ни за ци ја и удру же ња. У кул -
тур но-умет нич ком про гра му на сту пи ли
су Град ски хор ,,Је дин ство”, Пе ро Сто -
јан че вић глу мац сом бор ског На род ног
по зо ри шта, и жен ска пе вач ка гру па
,,Ет на” КУД-а ,,Цар за” из Апа ти на.

Б. А.

МО ,,Бежанијска коса“

КОРОНА НИЈЕ ПРЕПРЕКА

О
д 1. ја ну а ра 2020. го ди не до 31. де цем бра 2021. го ди не
кон крет не ак тив но сти и пре у зе те оба ве зе спро во ђе не су
сход но по ста вље ним ци ље ви ма и за да ци ма до би је них

од над ле жних ор га на УВП, пре ци зи ра них у го ди шњим пла -
но ви ма ра да и по себ но то ком по ја ве пан де ми је ви ру са ко ро -
на.

На сед ни ца ма ко је су одр жа ва не ис кљу чи во те ле фон ским
пу тем и сла њем СМС по ру ка ма, од но сно раз го во ри ма ко је
је во дио пред сед ник са свих 17 чла но ва Ме сног од бо ра по је -
ди нач но, пре вла да ва ла је ко рект на, кон струк тив на и по
пред ло же ним тач ка ма днев ног ре да све о бу хват на раз ме на
ми шље ња ка ко би по ста вље ни ци ље ви и за да ци, у скла ду
са објек тив ним и су бјек тив ним мо гућ но сти ма, успе шно би ли
ре а ли зо ва ни.

То ком из ве штај ног пе ри о да одр жа на је јед на ре дов на сед -
ни ца пре по ја ве пан де ми је и пет сед ни ца те ле фон ским пу -
тем.

Све за пи сни ци са сед ни ца и 13 по себ них ин фор ма ци ја, у
ко ји ма су из не ти пред ло зи и су ге сти је из ра зних обла сти, до -
ста вља ни су Оп штин ском од бо ру УВП Н. Бе о град и уред ни -
штву ли ста ,,Вој ни ве те ран“.

По кре та на су пи та ња, од но сно апо стро фи ра ни ак ту ел ни
про бле ми ко ји се ди рект но ти чу здрав стве ног, стам бе ног,
про стор ног, со ци јал но-ху ма ни тар ног збри ња ва ња и до ста -
вља на по је ди на ре ше ња и упут ства ко ја по ти чу из дру гих
ста ту сних обла сти за ко ја су за ин те ре со ва ни ко ри сни ци вој -
них пен зи ја и вој но пен зи о нер ска по пу ла ци ја у це ли ни.

Ди стри бу ци јом сто ти нак при мље них ли сто ва ,,Вој ни ве те -

ран“ сва ког ме се ца ве ли ки број чла но ва био је у мо гућ но сти
да се упо зна са кон крет ним и де таљ ним са др жа ји ма ин фор -
ма ци ја, а ујед но и ак тив но сти ма Ме сног од бо ра.

За кључ но са де цем бром ове го ди не Ме сна ор га ни за ци ја
,,Бе жа ниј ска ко са“ бро ји 635 чла но ва што је за 55 чла но ва
ма ње у од но су на ра ни ји пе ри од. Прет пла та на лист ,,Вој ни
ве те ран“ је по ве ћа на.

Те жи шни за да ци ко ји ће би ти пре ци зи ра ни кроз го ди шњи
план ра да у 2022. го ди ни и за ко је се це ни да ће Ме сна ор га -
ни за ци ја ,,Б. Ко са“ би ти у ста њу да их успе шно спо ве де, по -
себ но има ју ћи у ви ду да љи не по вољ ни и не пред ви див тренд
здрав стве не си ту а ци је у зе мље узро ко ва не пан де ми јом, тре -
ба ло би да бу ду сле де ћи: (1) Мак си мал но пру жа ње нео п ход -
не по мо ћи ста ри јим, не моћ ним и бо ле сним пен зи о не ри ма и
њи хо вим по ро ди ца ма, по себ но они ма ко ји бо лу ју од ви ру са
ко ро не уз не по сред но и струч но здрав стве но збри ња ва ње
од стра не за по сле них по себ но у вој ној ам бу лан ти на Бе жа -
ниј ској ко си; (2) По моћ свим они ма ко ји ни су ре ши ли стам -
бе на пи та ња као и они ма ко ји во де суд ске спо ро ве, за тим у
сти ца њу ста ту са бо ра ца, до би ја ња вој них спо ме ни ца и за
дру ге по тре бе; (3) На по го дан на чин обе ле жи ти 29- го ди -
шњи цу УВПС, оп штин ске ор га ни за ци је Но ви Бе о град и 24-
го ди шњи цу ме сне ор га ни за ци је УВП ,,Бе жа ниј ска ко са”; (4)
Ак тив ни је се укљу чи ва ти на пла ну при до би ја ња но вих чла -
но ва и по ве ћа ње прет пла те на лист ,,Вој ни ве те ран“; (5) Бла -
го вре ме но, тран спа рент но и све о бу хват но ин фор ми са ње
члан ства о свим ак ту ел ним про бле ми ма из обла сти ко ја су
од ин те ре са за вој не пен зи о не ре и ко ри сни ке вој них пен зи ја;
(6) Сед ни цу го ди шње из бор не скуп шти не пла ни ра ти, ор га -
ни зо ва ти и ре а ли зо ва ти то ком ја ну а ра или фе бру а ра ме се -
ца 2022. го ди не на на чин ко ји бу де пан де ми ја до зво ља ва ла;
(7) Пре ма ука за ној по тре би одр жа ва ти сед ни це Ме сног од -
бо ра те ле фон ским пу тем. 

М. Кал чић

Апатин

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА 
О КОШАРАМА И ПАШТРИКУ
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Из  МО УВП Батајница

ОБЕЛЕЖИЛИ ДАН ЈНА

У
окви ру ак тив но сти обе ле жа ва ња ва жних исто -
риј ских да ту ма из вре ме на СФРЈ, вој ни пен зи -
о не ри МО УВП Ба тај ни ца 23. де цем бра, пo че -

тр на е сти пут, обе ле жи ли су Дан ЈНА у ре сто ра ну
Ди на ра у Ба тај ни ци.

По ред вој них пен зи о не ра на дру же њу су би ли
пред став ни ци Клу ба  ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би -
је, Удру же ња пен зи о не ра Ба тај ни ца, За ви чај ног
удру же ња Ћи ра Лич ка кал др ма Др вар, чла но ви и
при ја те љи вој них пен зи о не ра.

Дру же ње је по че ло уз по здрав ни го вор пред сед -
ни ка МО УВП Ба тај ни ца Ре фи ка Спа хи ћа ко ји је
за хва лио при сут ни ма што су до шли на дру же ње
по во дом исто риј ског пра зни ка. На по ме нуо је да су
на овај дан мно ги од њих до би ја ли чи но ве, од ли -
ко ва ња, по хва ле и дру ге на гра де.

Ис ка зао је ду жно по што ва ње и за хвал ност за
хе рој ску бор бу свим бор ци ма Пр ве про ле тер ске
бри га де, а и оста лим бор ци ма НОБ-е у Дру гом
свет ском ра ту у бор би про тив фа ши зма. На гла сио
је да су сли чан хе ро и зам бор бу ис ка за ли и вој ни -
ци и ста ре ши не ВЈ на Па штри ку и Ко ша ра ма 1999.
го ди не. Хра брост и ју на штво на ших пре да ка и ју -
на ка  не мо же мо, не ће мо и не сме мо за бо ра ви ти,
по ру чио је Спа хић.

Дру же ње пре ста вља пси хо-фи зич ку те ра пи ју
про тив стре са, де пре си је и ста ро сти вој них пен зи -
о не ра.

По том је пред сед ник ОпОд УВП Зе мун Слав ко
До ше но вић уру чио 

Ре фи ку  Спа хи ћу По ве љу УВП и пре ла зни пе хар
МО, Мла де ну Вој во ди ћу Пла ке ту УВП, Ми ле ви Ар -
сић за хвал ни цу и Жи во сла ви Пу по вић књи гу.  Ре -
фик Спа хић је уру чио за хвал ни це МО ис так ну тим
чла но ви ма  Слав ку До ше но ви ћу, Мо ми ру Ко тла ји,
Нин ку Ра ди ћу, Лу ки Ка стра то ви ћу и ре сто ра ну Ди -
на ра. Лу ка Ка стра то вић  је МО УВП Ба тај ни ца уру -
чио две књи ге  Клу ба ге не ра а ла и ад ми ра ла о
агре си ји НА ТО-а, а Жељ ко Бур саћ, члан МО УВП
Ба тај ни ца и пред сед ник За ви чај ног удру же ња Ћи -
ра Лич ка кал др ма Др вар је уру чио Лу ки Ка стра то -
ви ћу књи гу Пу то ва ње у про шлост Срп ског на ро -
да из Кра ји не. Пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра
Ба тај ни це Пре драг Шту лућ уру чио је Слав ку До -
ше но ви ћу за хвал ни цу За вет ног кр ста Ба тај ни ца.

Ме сна ор га ни за ци ја је осми сли ла и из ра ди ла
За хвал ни цу ор га ни за ци је  ко ја је је дин стве на  у
УВП Ср би је, фор ми ра ла је Ак тив же на, уче ству је
у обе ле жа ва њу свих др жав них пра зни ка у са рад -
њи са СУБ НОР-ом Ба тај ни ца, уна пре ђу је усло ве
ра да сво јим чла но ви ма, пру жа по моћ сво јим чла -
но ви ма.

На кон про то ко лар ног де ла дру же ње је на ста -
вље но уз бо га ту сре мач ку тр пе зу, му зи ку и пе сму
до ка сно у ноћ. Чу ле су се пе сме од Вар да ра до
Три гла ва...

Р. С.

IN MEMORIAM
Андрија Рашета

(1934-2021)

СТРАТЕГ КОЈИ
ЈЕ РАЗУМЕО
СТВАРНОСТ

О
вих да на, по сле ду ге бо ле сти,
уга сио се жи вот ге не рал-пу -
ков ни ка Ан дри је Ра ше те, ис -

так ну тог ста ре ши не ЈНА и ВЈ. Ро -
ђен је 9. де цем бра 1934. у До њем
Лап цу од оца Ду ша на (по ги нуо као
пар ти зан – ко ман дир че те 1942) и
мај ке Ђу ке. Оста вио је за со бом су -
пру гу ка ту, си на Ду ша на и уну ка Ва -
њу. 

То ком слу жбо ва ња у ЈНА и ВЈ ге -
не рал Ра ше та с успе хом је оба -
вљао мно ге ду жно сти, од ко ман ди -
ра во да, че те, пре ко ко ман дан та ба -
та љо на, на чел ни ка Шта ба и ко ман -
дан та бри га де, ко ман дан та ди ви зи -
је, по моћ ни ка ко ман дан та за по за -
ди ну 9. ар ми је, на чел ни ка Шта ба у
Ко ман ди 5. ар ми је и 5. вој не обла -
сти и за ме ни ка на чел ни ка Ге не рал -
шта ба. Ра ше та је, це не ћи сло бо ду
и по тре бу мир ног раз во ја зе мље,
чи нио све да ви со ко про фе си о нал -
но оба вља по ве ре не му ду жно сти.
Ра дио је у го то во свим ре пу бли ка -
ма СФР Ј, јед но вре ме про вео на
Ко со ву и Ме то хи ји, био у ми ров ној
ми си ји на Си на ју, али је нај ви ше
вре ме на жи во та про вео у Сло ве ни -
ји и Хр ват ској. Оту да је и ње го во по -
зна ва ње при ли ка на за па ду Ју го -
сла ви је, на ро чи то у го ди на ма ка да
је ин тен зив но раз би ја на за јед нич ка
др жа ва.

По ред на ве де них ду жно сти, у
дру гој по ло ви ни 1991. го ди не оба -
вљао je ду жност опу но мо ће ни ка
ЈНА за раз го вор са Вла дом Ре пу -
бли ке Сло ве ни је и Ре пу бли ке Хр -
ват ске и кон такт са ми си јом Европ -
ске за јед ни це у Ју го сла ви ји, a 1992.
го ди не био je члан др жав не ко ми си -
је СФР Ју го сла ви је /Са ве зне Ре пу -
бли ке Ју го сла ви је за кон такт са сна -
га ма Ује ди ње них на ци ја, до пен зи о -
ни са ња кра јем ма ја 1992. го ди не.

Слу жбо ва ња у гар ни зо ни ма: Са -
ра је во, Хан Пи је сак, Си нај, При -
зрен, Ту зла, По стој на, Љу бља на,
За греб и Бе о град.

Од ли ко ван je: Ме да љом за вој не
за слу ге (1957), Ор де ном на род не
ар ми је са сре бр ном зве здом (1964),
Ор де ном за вој не за слу ге са сре бр -
ним ма че ви ма (1969), Ор де ном за

вој не за слу ге са злат ним ма че ви ма
(1973), Ор де ном на род не ар ми је са
злат ном зве здом (1979), Ор де ном
брат ства је дин ства са сре бр ним
вен цем (1985) и Ме да љом Ује ди ње -
них на ци ја (1963).

Од ла ском ге не ра ла Ра ше те оста -
је пра зни на ко ју је те шко по пу ни ти,
а дру штво је оста ло си ро ма шни је
за све до ка из пр ве ли ни је ко ји је до -
жи вео сва зла ко је су до не ли ра то -
ви у Сло ве ни ји и Хр ват ској. На жа -
лост, бо лест је спре чи ла ге не ра ла
да на пи ше књи гу о дра ма тич ним
до га ђа ји ма с по чет ка де ве де се тих
го ди на. 

* **

Ге не рал Ра ше та је пре из ве сног
вре ме на дао ин тер вју за ,,Вој ни ве -
те ран“ из ко јег до но си мо од ло мак:

,,...Оче ки ва ло се да ће се на ра -
сле пр о ти ву реч но сти друк чи је раз -
ре ши ти, а он да је ис па ло са свим
тре ће ре ше ње. На сил но је раз би је -
на СФРЈ, а мо гло је и мир ним пу -
тем. Док је друг Ти то био жив, из гле -
да ло је да ће то по тра ја ти ко зна ко -
ли ко. Са вез ко му ни ста је на ра стао
на два ми ли о на чла но ва и уме сто
да бу де нај чвр шћа орга ни за ци је,
она је по че ла да се кру ни. Сва ко ре -
пу блич ко ру ко вод ство има ло је сво -
ју по ли ти ку. Сва ка ре пу бли ка у
прак си је би ла за себ на др жа ва.
Сем две-три за јед нич ке функ ци је,
по пут бу џе та и спољ не по ли ти ке,
оста ле обла сти би ле су у над ле -
жно сти ре пу бли ка Ни смо до вољ но
са гле да ва ли шта ће би ти, јер је др -
жа ва би ла не ста бил на. Од ства ра -
ња дру ге Ју го сла ви је ко ја је ро ђе на
у кр ви, до свих не да ћа ко је су нас
сна шле, све је из гле да ло на о ко ста -
бил но, а у ства ри би ло је мно го пр -
о бле ма. Сма тра ли смо и на да ли се
да ће до бро по тра ја ти. На жа лост,
по бе дио је се па ра ти зам, по бе ди ле
су ре пу бли ке, по бе дио је на ци о на -
ли зам. Пред сед ни штво ко је је за ми -
шље но као је дин стве но ру ко вод -
ство по сле Ти та, би ло је са мо ад ми -
ни стра тив но те ло. Љу ди ко ји су би -
ли у ре пу бли ка ма, прак тич но су
има ли глас. Они су сла ли сво је
пред став ни ке да бу ду чла но ви
Пред сед ни штва СФРЈ та ко што ће
би ти са мо њи хо ва тран сми си ја, то
јест да Пред сед ни штву у име ре пу -
бли ке ис по ста вља ју зах те ве.

Ства ра на је Те ри то ри јал на од -
бра на (ТО), уме сто да у пу ном оби -
му за жи ви кон цеп ци ја оп ште на род -
не од бра не. У Сло ве ни ји је ТО би ла
под вла шћу ре пу бли ке, она ни је би -
ла део ору жа них сна га. Сло вен ци
ни су би ли за за јед нич ке сна ге од -
бра не. На род на за шти та, ство ре на
упра во у Сло ве ни ји, би ла је пред ви -
ђе на да се ан га жу је као не ка вр ста
ци вил не за шти те. Пре ра сла је у па -
ра вој ску. У Хр ват ској је би ло го то во
исто. Прак тич но, Ју го сла ви ја је би -
ла са мо пр о ла зна ета па за ја ча ње
не ких ре пу бли ка. Ме ђу тим, би ло је
пи та ње са мо вре ме на одва ја ња и
њи хо ве са мо стал но сти“, ка зао је
Ра ше та...



П
р ва про ле тер ска удар на бри га да
фор ми ра на је У Ру дом 21. де цем бра
1941. Пре ма на ред би о фор ми ра њу,

са чи ња ва ло ју је шест ба та љо на: 1. и 2.
цр но гор ски, 3. кра гу је вач ки, 4. кра ље вач -
ки, 5. шу ма диј ски и 6. бе о град ски (укљу -
чен сре ди ном ја ну а ра 1942), с укуп но
1.199 бо ра ца, ме ђу ко ји ма је био 651 члан
КПЈ и СКОЈ. У њен са став ушли су при пад -
ни ци свих на ро да Ју го сла ви је: 740 Ср ба,
378 Цр но го ра ца, 26 Сло ве на ца, 19 Хр ва -
та, 4 Ма ке дон ца и 32 оста лих. Та ко је она
и по свом на ци о нал ном са ста ву би ла од
са мог по чет ка сим бол брат ства и је дин -
ства на ро да Ју го сла ви је. У ра ту је по пу ња -
ва на бор ци ма из свих кра је ва Ју го сла ви је.
У ок то бру 1943. у њен са став ушао је ита -
ли јан ски пар ти зан ски ба та љон Га ри бал ди
на ме сто 5. шу ма диј ског ба та љо на (ко ји је
због пре тр пље них гу би та ка у ни зу окр ша ја
рас фор ми ран ју на 1942).

До 1. но вем бра 1942. би ла је под не по -
сред ним ру ко вод ством Вр хов ног шта ба, а
по том у са ста ву 1. про ле тер ске ди ви зи је.

Су тра дан по сле фор ми ра ња, 22. де цем -
бра 1941, Бри га да је у оштрој бор би с Ита -
ли ја ни ма и чет ни ци ма код с. Га о чи ћа и с.
Ми о ча за бе ле жи ла сво ју пр ву, зна чај ну по -
бе ду: за ро би ла је 124 ита ли јан ска вој ни ка
и офи ци ра и за пле ни ла ве ћу ко ли чи ну
оруж ја и рат не опре ме. Кра јем де цем бра
1941. пре ба ци ла се са Вр хов ним шта бом
НО ПОЈ у ис точ ну Бо сну, што је знат но до -
при не ло ја ча њу осло бо ди лач ке бор бе у
том кра ју. Наш до ла зак у Бо сну имао је за
циљ да спри је чи ра зор ну ак ци ју чет ни ка
ко ју су они раз ви ли по сли је офан зи ве у
Ср би ји. . . Наш до ла зак био је у пра ви час
(Ти то).

Иг ман ски марш
У дру гој не при ја тељ ској офан зи ви, во -

ди ла је у дру гој по ло ви ни ја ну а ра 1942. те -
шке бор бе про тив Не ма ца у Пје нов цу (по -
ги ну ло 42 бор ца 5. шу ма диј ског ба та љо на
и 17 бо ра ца Ро ма ниј ског пар ти зан ског од -
ре да), код Ро га ти це и Хан-Пи је ска, на Да -
бро ви ни код Ва ре ша, у с. Би је лој Во ди (ко -
јом при ли ком су не мач ки ски ја ши из не на -
ди ли 2. цр но гор ски ба та љон и на не ли му
гу бит ке од 14 по ги ну лих). Глав ни на је, по
сту де ни од пре ко —30°Ц из ве ла чу ве ни иг -
ман ски марш, за шта је пи сме но по хва ље -
на од Вр хов ног ко ман дан та НОП и ДВЈ.
Оста ли де ло ви Бри га де, са Вр хов ним шта -
бом, пре ба ци ли су се на пор ним мар шем
пре ко Под ро ма ни је и же ле знич ке ста ни це
Ре но ви ца до па ди на Ја хо ри не, па су енер -
гич ним деј ством на Ја хо ри ни, где је чет -
нич ка из да ја иза зва ла по мет њу у ме сним
уста нич ким је ди ни ца ма, за у ста ви ли на ди -

ра ње не при ја те ља и, од де ла за ве де них
при пад ни ка чет нич ких је ди ни ца, обра зо -
ва ли Ја хо рин ски до бро во љач ки од ред (в.
До бро во љач ка вој ска).  За јед но са ме сним
пар ти зан ским је ди ни ца ма Бри га да је по -
нов но осло бо ди ла знат не де ло ве ис точ не
Бо сне. На под руч ју Ја хо ри не го то во три
ме се ца, до сре ди не апри ла 1942. го ди не
4. кра ље вач ки ба та љон и 3. че та 2. цр но -
гор ског ба та љо на, раз ви ли су ин тен зи ван
ор га ни за ци о ни и по ли тич ки рад око учвр -
шћи ва ња до бро во љач ких фор ма ци ја и НО
од бо ра, као и ра ди чу ва ња по ло жа ја. У
мар ту 1942. у Кра гу је вач ком и Шу ма диј -
ском ба та љо ну фор ми ра не су омла дин ске
че те, а у апри лу 1942. у Фо чи је Вр хов ни
ко ман дант пре дао ба та љо ни ма Бри га де
ба та љон ске за ста ве.

У тре ћој не при ја тељ ској офан зи ви Бри -
га да је во ди ла у про ле ће 1942. же сто ке
окр ша је с не мач ким, чет нич ким, уста шким
и до мо бран ским тру па ма у ис точ ној Бо сни,
а ма њим сна га ма с ита ли јан ским и чет нич -
ким је ди ни ца ма у Цр ној Го ри и Хер це го ви -
ни. У по хо ду у Бо сан ску кра ји ну во ди ла је
бор бе с уста ша ма и до мо бра ни ма при
пре ла ску и ру ше њу же ле знич ке пру ге Са -
ра је во—Мо стар (3/4. ју ла 1942), при осло -
бо ђе њу Ко њи ца (8. ју ла), с уста ша ма и до -
мо бра ни ма око Бу гој на, Дув на, Шу ји це, за
осло бо ђе ње Лив на од 4. до 7. ав гу ста и др.
На ро чи то се ис та кла у бор ба ма за осло -
бо ђе ње Лив на, ко јом при ли ком се ско ро
чи тав 2. цр но гор ски ба та љон, док је глав -
ни на на па да ла спољ ни си стем не при ја те -
ље ве од бра не, уба цио у цен тар гра да и

упор ном бор бом у са мом упо ри шту знат но
до при нео да оно бр же бу де ли кви ди ра но.
У про до ру ка Имот ском, Бри га да је во ди ла
успе шне бор бе са ита ли јан ским и уста -
шким је ди ни ца ма. По ло ви ном ав гу ста
осло бо ди ла је Ар жа но, Сту ден це, Ци сту,
Ло врећ и По суш је. По себ но се ис та кла у
бор би на Клен ку, 17. ав гу ста, ка да је из ба -
ци ла из стро ја око 100 уста ша. Ка сни је, 7.
ок то бра, по сле не ко ли ко по ку ша ја, за јед -
но са де ло ви ма 6. кра ји шког пар ти зан ског
од ре да, осло бо ди ла је Кључ. Узе ла је уче -
шћа и у бор ба ма про тив ита ли јан ских и
чет нич ких упо ри шта на под руч ју Бо сан ског
Гра хо ва кра јем ок то бра 1942.

Из бор бе у бор бу
При ли ком фор ми ра ња 1. про ле тер ске

ди ви зи је, 1. но вем бра 1942, ушла је у њен
са став, а 7. но вем бра при ми ла је од Вр -
хов ног ко ман дан та НОВ и ПОЈ бри гад ну
за ста ву у Бо сан ском Пе тров цу. У оштрим
бор ба ма, но ћу 19/20. но вем бра, уни шти ла
је утвр ђе но не при ја те ље во упо ри ште Сит -
ни цу, 25/26. но вем бра уче ство ва ла је у
бор ба ма за осло бо ђе ње Јај ца и, по том,
про ду жи ла офан зив на деј ства ка сред њој
Бо сни. У де цем бру 1942. осло бо ди ла је
Скен дер-Ва куф, Ко тор-Ва рош и очи сти ла
Јо шав ку од чет ни ка. Бри га да ујед но вр ши
и зна чај ну по ли тич ко-мо би ли за тор ску
функ ци ју, ту ма че ћи ци ље ве НО по кре та и
при вла че њем но вих бо ра ца у је ди ни це
НОВЈ у свим кра је ви ма кроз ко је је про ла -
зи ла.

Док су се де ло ви Бри га де на ла зи ли на
при ла зи ма Ба њој Лу ци, ње на три ба та љо -
на за јед но са 3. кра ји шком бри га дом за у -
зе ли су но ћу 1/2. ја ну а ра 1943. ја ко утвр -
ђе но до мо бран ско упо ри ште Те слић, ко је
је бра ни ло око 1.500 до мо бра на и 300
уста ша, ми ли ци о не ра и жан дар ма, с ар ти -
ље риј ским ди ви зи о ном и оклоп ним во зом.
Бор ба је тра ја ла чи та ву ноћ; по ги ну ло је
око 150, а за ро бље но око 1.250 не при ја те -
ље вих вој ни ка; за пле ње не су 4 ха у би це,
19 то по ва, 12 ми но ба ца ча, 114 ми тра ље за
и пу шко ми тра ље за, 1.500 пу ша ка и ве ћа
ко ли чи на дру гог рат ног ма те ри ја ла. Но ћу
15/16. ја ну а ра Бри га да је осло бо ди ла Пр -
ња вор и за ро би ла це лу до мо бран ску бој -
ну. Са те ри то ри је осло бо ђе ног Пр ња во ра
сту пи ло је у Бри га ду око 700 мла ди ћа и
де во ја ка. У че твр тој не при ја тељ ској офан -
зи ви пре ба ци ла се за шест да на уси ље -
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Прва пролетерска бригада

ПОНОС ВОЈСКЕ 
И НАРОДА

Поткрај устаничке године (1941), када се
народноослободилачки покрет развио, јавила се потреба за

моћнијим маневарским јединицама, па се кренуло у оснивање
бригада, да би у каснијој фази образоване дивизије и корпуси.
Пред завршне операције за ослобођење земље формиране су

и четири армије, као стратегијске групације.

Данило Лекић говори борцима уочи пробоја на Сутјесци 



ним мар шем од Ба ње Лу ке пре ко Ши пра -
га, Бој ске, Гор њег Ва ку фа на же ле знич ку
пру гу Са ра је во —Мо стар, и 17/18. фе бру -
а ра ли кви ди ра ла по са де не при ја те ља на
од се ку с. Ра ште ли ца—Бр да ни. По том се
ис та кла у те шким бор ба ма с Нем ци ма на
Иван-се длу, око Бра ди не, у про тив на па ду
код Гор њег Ва ку фа. По сле фор си ра ња Не -
ре тве, 7. мар та 1943, уче ство ва ла је у раз -
би ја њу чет ни ка код Гла ва ти че ва и на Ли -
пе та пла ни ни 15 —17. мар та и, на ро чи то,
у те шким окр ша ји ма код Ка ли но ви ка 22 —
23. мар та. За успех и по жр тво ва ње у тим
бор ба ма по хва ље на је од Вр хов ног ко ман -
дан та НОВЈ. Кра јем мар та и по чет ком
апри ла Бри га да је по ку ша ла, нај пре из по -
кре та, а за тим уз сна жну по др шку ар ти ље -
риј ске и ми тра ље ске ва тре да са вла да на -
до шлу Дри ну код Ус ти ко ли не, чи ју су де -
сну оба лу бра ни ле ја че сна ге Ита ли ја на и
чет ни ка. Бри га да је фор си ра ла Дри ну им -
про ви зо ва ним плов ним објек ти ма ко јим се
пре ба ци ло у по чет ку 30 пу шко ми тра ље за -
ца — до бро во ља ца. У же сто ким окр ша ји -
ма од 9. до 11. апри ла, за јед но с 3. кра ји -
шком бри га дом, она је раз би ла ита ли јан -
ске сна ге на Кр чи ном бр ду и убр зо овла -
да ла жи ла во бра ње ним Кап ком и Го лим
вр хом (в. Иф сар). Кра јем апри ла, код се ла
Зуп чи ћа (бли зу Го ра жда), ње ни де ло ви во -
ди ли су оштре бор бе про тив де ло ва не -
мач ке 369. ди ви зи је, а по сле из би ја ња на
Лим уни шти ла је 10. ма ја на це сти Бро да -
ре во—Би је ло По ље, код Ме тањ ца, ита ли -
јан ску ауто-ко ло ну од 19 ка ми о на.

Бо је ви на Су тје сци 
и Не ре тви
У пе тој не при ја тељ ској офан зи ви, по сле

оштрих бор би код Би је лог По ља, Ша хо ви -
ћа и Мој ков ца про тив је ди ни ца не мач ке 1.
брд ске ди ви зи је, Бри га да је из по кре та
раз би ла сна жним ју ри шем 13. до мо бран -
ску пу ков ни ју (при да та не мач кој 118. ди ви -
зи ји) у с. Бор ју код Че ле би ћа 21. ма ја. У са -
ста ву Гру пе бри га да (1. и 2. про ле тер ска,
3. кра ји шка, 1. ма је вич ка и 6. ис точ но бо -
сан ска) ни је ус пе ла 24. и 25. ма ја да про -
би је по ло жа је не мач ке 118. ло вач ке ди ви -
зи је ју го и сточ но од Фо че. На ред них да на
во ди ла је огор че не бор бе с Нем ци ма код
Злат ног Бо ра, Уз лу па и на Ву че ву. Би ли су
то да но ноћ ни бо је ви у ко ји ма су бор ци

Бри га де, упр кос ве о ма сна жној ар ти ље риј -
ској ва три и че стим на ле ти ма ави ја ци је,
гла ди и фи зич кој ис цр пље но сти — сјај но
ис пу ни ли свој за да так. Ра ње ни ци су та да
би ли спа ше ни, пре лаз на Та ри код Уз лу па
са чу ван и на ре ђе ње вр хов ног ко ман дан та
да се на тим по ло жа ји ма ис тра је по ци је ну
нај ве ћих гу би та ка из вр ше но је до кра ја.
По чет ком ју на во ди ла је упор не бор бе за
Бо ров но и По пов Мост, ка да су не при ја те -
љу на не ти осет ни гу би ци у људ ству и рат -
ном ма те ри ја лу. По сле пре ла ска Су тје ске
и из би ја ња на Зе лен го ру, Бри га да је си ло -
ви тим ју ри шем 10. ју на про би ла обруч не -
при ја те ља на Ба ли нов цу (в.), што је у нај -
кри тич ни јој си ту а ци ји бит ке на Су тје сци
до ве ло до пре о кре та у ко рист Глав не опе -
ра тив не гру пе ВШ. Са па ди на Ја хо ри не,
Бри га да је про др ла у ис точ ну Бо сну и уче -
ство ва ла у бор ба ма за осло бо ђе ње Вла -
се ни це (в.) 25/26. ју на, Дри ња че 28. ју на и
Звор ни ка 5. ју ла. Ис та кла се у на па ду на
же ле знич ку пру гу Са ра је во—Зе ни ца, на
од се ку Не ми ла—Вран дук 31. ју ла/1. ав гу -
ста, у бор ба ма око Тур бе та 2. сеп тем бра,
а по том се пре ба ци ла у Дал ма ци ју, где је
уче ство ва ла у бор ба ма про тив не мач ких
тру па ко је су кра јем сеп тем бра по че ле да
за по се да ју дал ма тин ску оба лу и остр ва.
Ита ли јан ски до бро вољ ци, ко ји су се већ
би ли ис та кли у бор ба ма за од бра ну сло -
бод ног Спли та од Не ма ца, укљу чи ли су се
од лу ком Вр хов ног шта ба у Бри га ду као
пар ти зан ски ба та љон Га ри бал ди.

У ок то бру и но вем бру 1943. Бри га да је
деј ство ва ла на ши рој про сто ри ји Трав ни -
ка, а зи ми 1943—1944. и у про ле ће 1944.
на сек то ру Јај це, Мр ко њић-Град и Гер зо -
во. По себ но се ис та кла у др вар ској опе ра -
ци ји, 25. ма ја до 5. ју на. На пу ту за Сан џак,
у ју ну и ју лу, во ди ла је оштре бор бе с Нем -
ци ма на пла ни на ма Вра ни ћи, Зе цу и Би -
тов њи, код Тр но ва, Ја бу ке и дру гих ме ста.
У ав гу сту деј ству је у Сан џа ку про тив не -
мач ких и чет нич ких је ди ни ца. Про ди ру ћи у
Ср би ју по сле пре ла ска Ув ца 23. ав гу ста,
уче ству је у бор ба ма про тив фа ши стич ких
бу гар ских тру па на Па ли са ду (в.) 25—27.
ав гу ста, у раз би ја њу ја ких чет нич ких сна га
на Је ло вој го ри, код Ка ра на, Ко сје ри ћа и
Вар де, у осло бо ђе њу Ба ји не Ба ште и Ва -
ље ва сеп тем бра, и Уба 2. ок то бра, а за тим
у бе о град ској опе ра¬ци ји, у ко јој се ис та -
кла у бор ба ма код Ра ље и Рип ња 13. ок то -

бра, за Ава лу 13/14. ок то бра, у за у зи ма њу
Ба њич ког ви са 14. ок то бра, у улич ним бор -
ба ма код Ауто-ко ман де, на Сла ви ји (Трг
Ди ми три ја Ту цо ви ћа); у Ули ци кра ља
Алек сан дра (Бу ле вар ре во лу ци је) и кра -
љи це Ма ри је (Ули ца 27. мар та) 14, 15. и
16. ок то бра кад је из би ла пред згра ду На -
род не скуп шти не; у бор ба ма за Рат нич ки
дом (дом ЈНА) и На род но по зо ри ште 17.
ок то бра и су тра дан за у зе ла Ко лар чев уни -
вер зи тет, а по том 19. и 20. ок то бра во ди ла
те шке бор бе за Ка ле мег дан. У осло бо ђе -
ном Бе о гра ду ба та љон Га ри бал ди иза шао
је из ње ног са ста ва и 29. ок то бра ушао у
но во фор ми ра ну ита ли јан ску пар ти зан ску
бри га ду Ита лиа. У но вем бру 1944. Пр ва
про ле тер ска бри га да вр ши ду жност по сад -
не је ди ни це у осло бо ђе ном Бе о гра ду.

Пут дуг 20.000 ки ло ме та ра
`У пе ри о ду де цем бар 1944—април

1945. Пр ва про ле тер ска во ди ла је бор бе
на Срем ском фрон ту, из во де ћи офан зив -
но-де фан зив не опе ра ци је у скло пу 1. про -
ле тер ске ди ви зи је и 1. про ле тер ског кор -
пу са. По сле про бо ја Срем ског фрон та 12.
апри ла, ис та кла се у го ње њу оку па тор ско-
кви слин шких сна га на за пад, у осло бо ђе -
њу Пле тер ни це 18. апри ла, Оку ча на 25.
апри ла, Вр бо ве ца 5. ма ја, и дру гих ме ста
пре ма За гре бу, у ко ји је ушла 9. ма ја, да би
по сле два на е сто днев ног од мо ра би ла
пре ба че на пре ко Љу бља не у Оп чи не код
Тр ста.

На свом бор бе ном пу ту кроз Бо сну и
Хер це го ви ну, Цр ну Го ру, Ср би ју и Хр ват -
ску, 1. про ле тер ска удар на бри га да пре -
шла је пре ко 20.000 км. У ње ним ре до ви -
ма бо ри ло се око 20.000 бо ра ца из свих
кра је ва Ју го сла ви је. За дру ге је ди ни це
НОВЈ и по тре бе НОП у по за ди ни да ла је
око 3.000 ру ко во ди ла ца. У ра ту је има ла
око 7.500 по ги ну лих, ра ње них и не ста лих,
а знат но ве ће гу бит ке на не ла је оку па то -
ро вим, кви слин шким и ко ла бо ра ци о ни -
стич ким сна га ма. Да ла је 81 на род ног хе -
ро ја. По ред број них по хва ла од Вр хов ног
шта ба, од ли ко ва на је ОНХ, ОНО, ОПЗ,
ОБЈ и ОЗН, а у те ле гра му ЦК КПЈ, на дво -
го ди шњи цу свог фор ми ра ња, сто ји: По ста -
ло је по нос би ти бо рац Пр ве про ле тер ске,
јер она је по нос чи та ве на ше вој ске и на -
шег на ро да.

Из вор: Вој на ен ци кло пе ди ја
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Вр хов ни ко ман дант Јо сип Броз Тито вр ши смо тру Пр ве про ле тер ске у       Босанском Петровцу, новембра 1942. године



Л
е ка ри ових да на при ме ћу ју да су кла -
сич не пре хла де за ме ни ле ко вид 19,
али ка ко je ви рус ко ро на до са да по -

ка зао да je не пред ви див и под му као, ни ко
се не усу ђу је да да је чак ни крат ко роч ну, a
ка мо ли ду го роч ну прог но зу шта нас че ка у
на став ку ле та. Та ко и при ма ри јус др Та тја -
на Ра до са вље вић, пул мо лог, ка же ка ко у
ор ди на ци ји ових да на има зна чај но ве ћи
број па ци је на та ко ји су се пре хла ди ли због
ве ли ких тем пе ра тур них про ме на и по себ -
но ду гог бо рав ка у кли ма ти зо ва ним про -
сто ри ја ма.

Опре зно с кли ма-уре ђа ји ма
Ве ли ке су раз ли ке у тем пе ра ту ри у кли -

ма ти зо ва ним ста но ви ма и рад ним про сто -
ри ја ма и оно га што љу де че ка кад иза ђу
на ули цу, пa се код мно гих осо ба ја вља ју
симп то ми ре спи ра тор них ин фек ци ја, иза -
зва ни ри но, од но сно ви ру си ма обич не пре -
хла де.

- Раз ли ка из ме ђу спољ не и уну тра шње
тем пе ра ту ре по не кад je и 12 сте пе ни и то
се од ра жа ва на здра вље. Пр во про цу ри
нос, ја вља се бол у гр лу, се крет поч не да
се сли ва низ гу шу и до ла зи до упа ле тра -
хе је, глав не ди сај не це ви. To je кла сич на
пре хла да. Ипак, и у та квим си ту а ци ја ма
ле кар пр во гле да да ис кљу чи сум њу на ин -
фек ци ју ко вид 19. Пре хла да обич но тра је
од три до пет да на, ме ђу тим код љу ди ко ји
су под стре сом или су вр ло ис цр пље ни и
осла бље ног иму ни те та мо же да се по ја ви
ка шаљ, упа ла гр ла, про му клост и да бо -
ло ва ње тра је ду же - ка же на ша са го вор ни -
ца.

При ме ћу је да ове ви ру се од ра сли ма вр -
ло че сто до но се де ца из вр ти ћа. Ове ин -
фек ци је су уоби ча је не за ово до ба го ди не
и че сто про ти чу у ком би на ци ји ди сај них и
црев них те го ба.

Овог ле та, при ме ћу је док тор ка Ра до са-
вље вић, зна чај но се уве ћао број осо ба ко -
је се му че с алер ги ја ма на по лен, при че -
му још ни је ни кре ну ла се зо на ам бро зи је.

-Kao не ко ко се ба ви пост ко ви дом, при -
ме ти ла сам да се код љу ди ко ји су се пре
не ко ли ко ме се ци, чак и го ди ну да на, ле чи -
ли од ко ви да 19, a прет ход но су би ли
алер гич ни на по ле не, са да ја вља ју алер -
ги је с из ра зи то ја ким симп то ми ма. To ни је
кла си чан пост ко вид, али као да je он по ја -
чао те го бе осо ба ко је се му че са се зон -
ским алер ги ја ма. Лeпo су се опо ра ви ли од
ко ро не, a он да са мо од јед ном „гру не“
алер ги ја - сли ко ви то об ја шња ва док тор ка.

По лек код фар ма це у та
При ме ћу је да љу ди углав ном лек за

алер ги ју ку пу ју са ми у апо те ка ма и сма тра
да то ни је до бар на чин и да лек тре ба ипак
да од ре ди ле кар.

-Aкo па ци јен та не по зна јем a има
симп то ме алер ги је, са ве ту јем му да се
обра ти свом ле ка ру и да ле ко ве за алер -
ги ју не узи ма на сво ју ру ку и на пре по ру -
ку фар ма це у та. Има са да ра зних ан ти -
хи ста ми ни ка, ре ци мо за нос, осим ло -
кал них кор ти ко сте ро ид них пре па ра та
по сто је ле ко ви ко ји са др же ком би на ци ју
ло кал ног ан ти хи ста ми ни ка и кор ти ко сте -
ро и да, ко ји су мно го ефи ка сни ји, али мо -
ра да их пре по ру чи ле кар - ка же др Ра -
до са вље вић.

-Мно го je ма ње па ци је на та с ви со ком
тем пе ра ту ром ко ји има ју ко вид 19 не го
што их je би ло још пре са мо два ме се ца,
али сви смо на опре зу. Се ћа мо се про -
шле је се ни и та ко ђе крат ко трај ног за -
тиш ја, a он да на глог по ра ста бро ја обо -
ле лих. Ко вид 19 и да ље je прет ња и не
зна мо шта нас че ка, али je ве ли ки број
гра ђа на, ипак, вак ци ни сан и оп ти ми стич -
ки ве ру јем да нам се не мо же по но ви ти
про шла је сен -до да је др Ра до са вље вић.

О. П.
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КУ ГЛИ ЦЕ ЗА ОПО РА ВАК

Др Та тја на Ра до са вље вић се још од
апри ла про шле го ди не ба ви по сле ди ца -
ма пост ко ви да и ис ти че да је мно гим па -
ци јен ти ма по мо гла ре спи ра тор на ре ха -
би ли та ци ја, од но сно ве жбе ко ји ма се ја -
ча ју плу ћа. Мно ги су за ве жба ње ко ри -
сти ли ма ли апа рат ре спи ро грам ко ји се
са сто ји из три ку гли це и цев ке. Он се ко -
ри сти већ ду же у ино стран ству код осо -
ба ко је су има ле те шке опе ра ци је на тр -
бу ху, с ци љем да плу ћа ра ши ре и да не
до ђе до упа ле иза зва не ле жа њем. Док -
тор ка об ја шња ва да се овај уре ђај при -
мар но ко ри стио и за ја ча ње ре спи ра тор -
них ми ши ћа код осо ба страј но по ре ме -
ће ном функ ци јом плу ћа, као што су бо -
ле сни ци с хро нич ном оп струк тив ном бо -
ле шћу плу ћа, фи бро зом и ем фи зе мом,
да би се па ци јен ти при пре ми ли да лак -
ше ди шу оним де лом плу ћа ко ји им je
пре о стао, али да се од лич но по ка зао у
опо рав ку љу ди по сле ко ви да 19. Су шти -
на ових ве жби je да па ци јент, ко ји се ди,
ду бо ким уда хом на пра ви ва ку ум и по -
диг не ку гли цу. Ка ко се ста ње по пра вља,
ка сни је мо же да по диг не и све три ку гли -
це. 

- За раз ли ку од уоби ча је них ве жби ди -
са ња, ко је зах те ва ју упо тре бу ми ши ћа
ру ку или се ра де у хо ду и ко је па ци јен ти
по сле те шког ко ви да 19 не мо гу да по -
на вља ју пра вил но ви ше пу та, ко ри шће -
ње ре спи ро гра ма je вр ло јед но став но.
При ме ном овог апа ра та сма њу је се и
осе ћај крат ког да ха. У осно ви ових ве -
жби je да се уз ду бок удах мак си мал но
ши ре оба плућ на кри ла. Та ко ђе, у крв не
су до ве плу ћа ула зи ве ћа ко ли чи на кр ви,
a ка да je про кр вље ност до бра, опо ра вак
тки ва je успе шни ји и бр жи - об ја шња ва
др Ра до са вље вић. Обич но па ци јен ти
ве жбе ра де у се ри ја ма и по на вља ју их
осам до де сет пу та. Упор ним ве жба њем
за шест до осам ме се ци до ла зи до пот -
пу ног опо рав ка плу ћа по сле ко ви да.
Док тор ка до да је да су се ве жбе по ка за -
ле ефи ка сним и код оних ко ји су има ли
ја ко те жак об лик ко ро не, али ови па ци -
јен ти мо ра ју да до би ју и ма ње до зе кор -
ти ко сте ро и да, ко је се вре ме ном сма њу -
ју пo про пи са ној ше ми. Апа рат ко шта
око 3.000 ди на ра и за ме ди цин ску ре ха -
би ли та ци ју гa je одо бри ла и на ша Аген -
ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства.

КОМ ПЛИ КА ЦИ ЈЕ 

И КОД МЛА ДИХ

Здрав стве но ста ње мла дих, хо спи та -
ли зо ва них због ко ви да 19 мо же да се ис -
ком пли ку је на под јед на ки на чин као и
код осо ба ста ри јих од 50 го ди на, по ка за -
ли су ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је су ра -
ди ли ис тра жи ва чи са се дам уни вер зи те -
та у Ве ли кој Бри та ни ји. Че ти ри осо бе од
10 па ци је на та из ме ђу 19 и 49 го ди на
има ле су то ком ле че ња про бле ма с бу -
бре зи ма, плу ћи ма и дру гим ор га ни ма,
пре но се Би-Би-Си и Бе та. У ис тра жи ва -
ње je би ло укљу че но 73.197 осо ба у 302
бол ни це у Ве ли кој Бри та ни ји то ком пр -
вог та ла са ви ру са ко ро на 2020. го ди не.
По ло ви на ис пи та ни ка je има ла бар јед -
ну ком пли ка ци ју то ком ле че ња ко ви да
19.

Уређује: мр
сц. др Часлав

Антић

Породични лекар

ОПОРАВИЛИ СЕ ОД
КОВИДА 19, 
МУЧЕ ИХ АЛЕРГИЈЕ
Људи који су се пре неколико месеци, чак и
годину дана, лечили од короне, a претходно су
били алергични на полене, жале се да
годинама нису имали тако јаке симптоме

Тре ба се при ла го ди ти но вим усло ви ма

Ве жбе ди са ња до при но се бр жем опо рав ку



Живот из дана у дан

КАД ЈЕ БОЛЕСТ
ТЕШКА И ХРАНА

ЈЕ ЛЕК
О

со ба ко ја je обо ле ла од ра ка, у ча су
ка да сво ју ди јаг но зу са оп шти нај -
бли жи ма и при ја те љи ма, не рет ко

би ва за су та ра зним „про ве ре ним“ на род -
ним ре цеп ти ма и пре по ру ка ма шта тре ба
мо мен тал но да из ба ци из ис хра не, a шта
ће je си гур но спа си ти. Сок до цве кле, на -
пи так од аро ни је, си ро во ла не но се ме, су -
рут ка, пре пе лич ја ja ja, ки ло гра ми пре сног
по вр ћа.

Струч ња ци су не бро ја но пу та об ја шња -
ва ли да он ко ло шки па ци јен ти тре ба да при -
ла го де сво ју ис хра ну те ра пиј ском ре жи му
и по сто је ћим те го ба ма, али да то ни ка ко
не зна чи и да при хва та ју, без ре зер ве и
опре за, све на вод не ле ко ви те и ал тер на -
тив не ре жи ме ис хра не за рак. На про тив,
ка да се по ста ви ди јаг но за и на по чет ку он -
ко ло шког ле че ња, не пре по ру чу ју се дра -
стич не из ме не ре жи ма ис хра не.

Ko се ипак од лу чи за не ки по себ ни ал -
тер на тив ни ре жим ис хра не, то не би тре -
ба ло да чи ни без кон сул та ци је са струч ња -
ком, ле ка ром он ко ло гом или ди је те ти ча -
рем.

Упра во због ве ро ва ња да не ки пре па ра -
ти, биљ ке или од ре ђе ни спе ци фич ни на -
чи ни ис хра не мо гу да по мог ну у са вла да -
ва њу ра ка, сво је вре ме но су ле ка ри и са -

рад ни ци Ин сти ту та за он ко ло ги ју и ра ди о -
ло ги ју Ср би је, др Ана Јо ви ће вић, он ко е пи -
де ми о лог, Ан ђел ка Ран ко вић, ви ши ди је те -
ти чар ну три ци о ни ста, и др Ми о драг Ја шо -
вић, при ре ди ли бро шу ру с прак тич ним са -
ве ти ма за пре вен ци ју и укла ња ње те го ба,
ко је се ја вља ју при ли ком при ма ња ци то ста -
ти ка или зра че ња при ле че њу ра ка, a ве за -
ни су и за ис хра ну. По себ но по гла вље по -
све ти ли су ал тер на тив ним ре жи ми ма ис -
хра не обо ле лих од ра ка, на во де ћи ко ја не -
же ље на деј ства мо гу за ове па ци јен те има -
ти ве ге та ри јан ство, ма кро би о ти ка и ис хра -
на са мо пре сном хра ном.

Ве ге та ри јан ска хра на са др жи пу но биљ -

них вла ка на, пa je те шко свар љи ва и мо же
да ство ри про бле ме то ком он ко ло шког ле -
че ња или код оних па ци је на та код ко јих су
ор га ни за ва ре ње за хва ће ни бо ле шћу. Мо -
гућ je де фи цит ви та ми на Де и Бе 12, као и
ма њак кал ци ју ма и гво жђа. 

Че сто до ла зи до гу бит ка те ле сне ма се.
Не ко ко се ле чи од ра ка, a од лу чи се за ма -
кро би о тич ку ис хра ну, без ме са, жи во тињ -
ских ма сти, али и без ja ja и млеч них про из -
во да, мо же та ко ђе да иза зо ве не до ста так
ви та ми на Де и Бе 12, као и цин ка, кал ци ју -
ма, гво жђа. Ова хра на се ду го и оте жа но ва -
ри, пa мо же да се ја ви и пот хра ње ност.

О. П.
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ЦВЕ КЛА И АГРУ МИ
Од цве кле, шар га ре пе, агру ма и ме да

мо же да се на пра ви си руп ко ји по бољ ша ва
крв ну сли ку.

По треб но je ки ло грам цве кле, по ла ки ло -
гра ма шар га ре пе, сок од јед ног ли му на,
две до три по мо ран џе, две ки се ле ја бу ке и
јед на те гла ме да. Цве клу, шар га ре пу и ја -
бу ке из рен да ти и оце ди ти сок. У то до да ти
сок од ли му на и по мо ран џе. Ha кра ју до да -
ти те глу ме да и све сје ди ни ти. Го тов си руп
си па ти у ста кле ну фла шу и сва ког ју тра пи -
ти око 100 ми ли ли та ра на пра зан сто мак.
Мо же се раз ре ди ти с во дом. До вољ но je
узи ма ти два пу та го ди шње да би крв на
сли ка би ла до бра.

ЏЕМ ОД УР МИ И ШЉИ ВА
За при пре му овог џе ма ко ји по ма же ва -

ре њу и има лак са тив но деј ство по треб но

je 150 гра ма ур ми без ко шти ца (от при ли ке
јед на шо ља), 150 гра ма су вих шљи ва без
ко шти ца (та ко ђе шо ља) и јед на и пo шо ља
кљу ча ле во де. Мо же се ста ви ти и ма ње во -
де да би џем био гу шћи. Ур ме и шљи ве се
исе ку на ко ма ди ће и спу сте у кљу ча лу во -
ду да се ку ва ју док се ма са не згу сне. Та ко
се до би ја ко ли чи на од око 20 ка ши ка и сва -
ког да на са ве ту је се узи ма ње пo јед не ка -
ши ке џе ма уз до ста теч но сти.

КО ПРИ ВА 
ЗА МА ЛО КРВ НОСТ

Пу ну ка ши ку мла дих ли сто ва ко при ве
про ку ва ти 15 ми ну та ујед ном ли тру во де.
Чај пи ти ме сец да на у ме сто во де. Зи ми се
мо гу ко ри сти ти и осу ше ни ли сто ви, али та -
да ста вља ти по ла ша ке ли сто ва ко при ве.

Како побољшати слух 

ТЕХНОЛОШКИ БУМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Адресе ото-аудиолошких центара Zo-
nex:

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

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

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

тел. 021 66 22 757
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Стоматолошка ординација

„ТАЊА ДЕНТ”

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

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

Др Тања Вукмировић
специјалиста опште стоматологије

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

Радно време од 12 до 20 х

ПЕНЗИОНЕРСКО 
ЋОШЕ

Нисмо далеко од истине.
Одмах иза лажи.

Кад је кичма савитљива,
Лако је бити превртљив.

Нисам знао за стрампутицу
Док ме нису извели на пут.

Паметан хоће да зна.
Будала зна да хоће.

Паметном је довољно
једанпут рећи.
Будали ни случајно.

Мића Живојиновић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Звонимир Пешић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ УРЕДНИК

Милен Чуљић
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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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