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Р
едов ни из бо ри у Удру же њу вој них
пен зи о не ра Ср би је се за хук та ва ју. До
16. мар та би ће за вр ше ни у ме сним,

да би до 6. ма ја се од ви ја ли на ни воу оп -
штин ских/град ских ор га ни за ци ја. Пре ма
ка лен да ру из бор них ак тив но сти Скуп шти -
на УВПС би ће одр жа на, ка ко је фик си ра -
но, 9. ју на. Та да ће би ти иза бра ни пред -
сед ник и пот пред сед ник УВПС, чла но ви
Глав ног од бо ра Скуп шти не УВПС и пред -
сед ник, пот пред сед ник и чла но ви Над зор -
ног од бо ра Скуп шти не УВПС.

Пре ма од ред ба ма Ста ту та УВПС ме сна
ор га ни за ци ја фор ми ра скуп шти ну, 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 и за ор га не Удру же -
ња у це ли ни.

Оп штин ска, од но сно 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 Глав ног
од бо ра.

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.

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 од ре -
ђен је 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 кри те ри ју мом та ко да се на
сва ких 300 чла но ва УВПС би ра 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. Број кан ди да та за чла но ве Глав ног
од бо ра, ко је ће иза бра ти Скуп шти на
УВПС, та ко ђе је од ре ђен кри те ри ју мом, то
јест бу ду ћи са став Глав ног од бо ра има ће,
ве ро ват но, 24 чла на, од че га су њих че ти -
ри 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 је дан кан ди дат, па је у том сми слу
из вр ше но и гру пи са ње оп штин ских/град -
ских 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 на сед ни ца Глав ног од бо -
ра Скуп шти не УВПС би ће одр жа на по за -
вр шет ку сед ни це Скуп шти не УВПС, на ко -
јој тре ба иза бра ти пред сед ни ка, пот пред -
сед ни ка и чла но ве Из вр шног од бо ра ГлОд
Скуп шти не УВПС. Кон сти у ту и тив на сед ни -
ца Над зор ног од бо ра, ка ко је ре гу ли са но,
би ће одр жа на та ко ђе по за вр шет ку сед ни -
це Скуп шти не УВПС, на ко јој ће би ти иза -
бран пот пред сед ник од бо ра.

Из бор ни ци клус се од ви ја под не по сред -
ним ути ца јем ви ру са ко ро на, што ће ре ћи
да се тај про цес спро ве ди уз стро ге про ти -
ве пи де миј ске ме ре, укљу чу ју ћи и ком би -
но ва ни на чин из ја шња ва ња чла но ва – не -
по сред но на сед ни ца ма са сма ње ним бро -
јем при сут них и до пи сним, од но сно те ле -
фон ским пу тем. Уко ли ко епи де ми о ло шка
си ту а ци ја 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, а
ве ро ват но хо ће, мо же се оче ки ва ти да
пред сто је ћи део ак тив но сти пру жи објек -
тив ни ју сли ку ста ња у ор га ни за ци ји, јер ће
чла но ви де мо крат ски мо ћи да се из ја сне о
свим ва жним пи та њи ма вој но пен зи о нер -
ске по пу ла ци је.

У до са да шњем то ку из бор них ак тив но -
сти пре о вла ђу је уве ре ње да не тре ба ме -
ња ти љу де ко ји ру ко во де ор га ни за ци јом,
јер је пан де ми ја оста ви ла по сле ди це, па
са да тре ба у но вом уз ле ту по вра ти ти ста -
ри сјај ор га ни за ци је и при пре ми ти је за но -
ве иза зо ве. Уз то опре де ље ње ја сно је
пре до чен став да на свим ни во и ма тре ба
пред у зе ти све што је по треб но за до во ђе -
ње но вих ка дро ва, све жих сна га ко је ће
би ти ло ко мо ти ва УВПС. Од го вор ност за
обез бе ђе ње од го ва ра ју ћих ка дро ва ле жи
упра во на са да шњим ни во и ма ор га ни зо -
ва ња од основ не ба зе, па до вр ха Удру же -
ња. 

Основ ни пра вац де ло ва ња ор га ни за ци -
је у на ред ном пе ри о ду би ће ста ту сна пи -
та ња вој них пен зи о не ра, за ки ну та пра ва,
пен зи је ко је ни су у скла ду са про пи си ма,
вој но здрав ство ко је ни је на по треб ној ви -
си ни, стам бе на про бле ма ти ка ко ја је све
те жа, уме сто да бу де обр ну то, не го ва ње
сло бо дар ства, вој нич ких тра ди ци ја, здра -
вог ду ха, кул тур них по тре ба, дру гар ства и
све дру го, што је у жи жи ин те ре со ва ња
пен зи о ни са них под о фи ци ра и офи ци ра.

Нај ва жни ја спо ред на ствар вој них пен -
зи о не ра је про стор за оку пља ње. Док су
де ло ва ли до мо ви вој ске у го то во свим гар -
ни зо ни ма, тај про блем ни је био из ра жен.
По сле дра стич ног сма ње ња на ше вој ске,
ве ћи на до мо ва ВС је про да та, та ко да вој -
ни пен зи о не ри не ма ју где да се оку пе. По -
себ но је кри тич на си ту а ци ја у Бе о гра ду јер
би на сва кој од оп шти на тре ба ло има ти
про стор за оку пља ње вој них пен зи о не ра.
По сто је сло бод ни про сто ри, Удру же ње се

не ко ли ко пу та обра ћа ло Ми ни стар ству од -
бра не да усту пи пра зне про сто ри је за рад
УВПС, али су од го во ри чи нов ни ка би ли да
то мо же да се ре а ли зу је са мо при ме ном
ко мер ци јал них прин ци па. А то је од ви ше
ску по.

Пре две-три го ди не у Ми ни стар ству од -
бра не је про кла мо ва не ак тив но сти на пла -
ну бри ге о љу ди ма у си сте му од бра не. На -
и ме, др жа ва во ди ра чу на о бу ду ћим ста ре -
ши на ма док се шко лу ју за иза бра но за ни -
ма ње. По том, то ком рад ног ве ка, кон ти ну -
и ра но бри не о стан дар ду, здрав стве ном
обез бе ђе њу, стам бе ним и кул тур ним по -
тре ба ма ак тив них ста ре ши на, и да не на -
бра ја мо о че му све још. Та да је ре че но да
др жа ва бри не о они ма ко ји су је бра ни ли и
ка да оду у пен зи ју. Раз у ме се, то се на ро -
чи то од но си на ге рон то ло шки цен тар ко ји
би јед ног да на тре ба ло да осва не у бе о -
град ској Ка ра бур ми. Мо жда и у Ни шу, Но -
вом Са ду и још не ком гра ду. Ме ђу тим, го -
то во ни шта ни је ре че но о про сто ри ма за
оку пља ње пен зи о не ра, где би мо гло да се
и да ље га ји вој нич ко дру гар ство ко је је би -
ло је дан од ва жних из во ра мо ра ла у мир -
но доп ским и рат ним је ди ни ца ма. По треб -
но је са мо ви ше до бре во ље, па би вој ни
пен зи о не ри мо гли да има ју ми ран ку так,
где би мо гли да од и гра ју шах и по пи ју ка -
фу. 

По при ро ди ства ри о вој ним пен зи о не -
ри ма би бри гу тре ба ло пре вас ход но да во -
ди Упра ва за тра ди ци ју, стан дард и ве те -
ра не. Због то га би ва ља ло ус по ста ви ти не -
по сред ни је ве зе са том упра вом, ка ко би
се пре ци зни је и ду бље де фи ни са ли про -
бле ми вој но пен зи о нер ске по пу ла ци је и
учи ни ло све оно што би зна чи ло си стем -
ско ре ше ње за кон крет не ак тив но сти на
том пла ну. Зна чај на над ле жност при па да
Фон ду за СО ВО и Ре пу блич ком фон ду
здрав стве ног оси гу ра ња. Не тре ба за о би -
ћи ни Упра ву за вој но здрав ство МО.

Ста ти сти ка ука зу је да се број вој них
пен зи о не ра ра пид но сма њу је због при род -
ног од ли ва. Не ка ис тра жи ва ња го во ре да
вој ни пен зи о не ри у од но су на ци вил не жи -
ве, про сеч но, де се так го ди на кра ће. То је
ре зул тат те шког за ни ма ња пре пу ног стре -
со ва, опа сних си ту а ци ја, штет ног де ло ва -
ња на здра вље и дру гих спољ них и уну -
тра шњих фак то ра. С пра вом се оче ку је да
др жа ва то на не ки на чин пре ци зно утвр ди,
ве ри фи ку је, ва ло ри зу је и при ме ни на нај -
бо љи на чин. Ор га ни за циј ски де ло ви ВМА
у ви ду ин сти ту та мо гли би на на уч ној осно -
ви да ис тра же фе но мен вој них пен зи о не -
ра и да то пре до че др жав ном вр ху ко ји, уз
дру ге оба ве зе, бри не и о пен зи о ни са ним
бра ни о ци ма Отаџ би не.

Др жа ва и те ка ко ду гу је вој ним пен зи о -
не ри ма.

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

О НАМА ЈЕ РЕЧ
Основни правац деловања организације у наредном периоду биће статусна питања војних

пензионера, закинута права, пензије које нису у складу са прописима, војно здравство које није на
потребној висини, стамбена проблематика која је све тежа (уместо да буде обрнуто), неговање

слободарства, војничких традиција, здравог духа, културних потреба, другарства и све друго што је у
жижи интересовања пензионисаних подофицира и официра



Сусрет министра одбране са 
негдашњим командантом

НАВИРАЛА СЕЋАЊА

У
склопу радне посете гарнизону Нови Сад и Ре-
гионалном центру Министарства одбране (18.
фебруара), министар одбране др Небојша Сте-

фановић је посетио Градски одбор Удружења
војних пензионера Србије у Новом Саду. Сазнав-
ши да је председник Градског одбора УВПС Мило-
рад Орељ, који је у време служења војног рока ми-
нистра одбране био командант 12. батаљона везе,
у којој је служио војни рок, др Небојша Стефано-
вић је пожелео да се сусретне са својим бившим
командантом. 

Министар одбране др Небојша Стефановић је
служио војни рок у генерацији март 2003. године.
Као војник основну обуку је завршио са одличним
успехом, па га је командир чете предложио за
упућивање на курс командира одељења. О каквом
се војнику радило говори и чињеница да су органи
команде предлагали да буде курир команданта ба-
таљoна, али је у интересу јединице успешно за-
вршио курс командира одељења и у другом делу
војног рока са својим претпостављеним стареши-
нама учестовао у обуци и васпитању младих војни-
ка.

У срдачном и непосредном разговору министар
одбране је казао да се радо сећа свог служења
војног рока, другарства које је владало и сјајним
међуљудским односима између војника и са пре-
тпостављенима. Иистакао је да је командант нала-
зио времена за старешине и војнике и успешно
прилагођавао обавезе и задатке према особинама
и могућностима потчињених. Председник Градског
од бора (ГО) УВПС Нови Сад Милорад Орељ за-
хвалио је министру одбране на бираним речима,
нагласивши да су војници као Небојша Стефано-
вић и старешински кадар допринели да јединица
буде једна од најбољих у Новосадском корпусу.

Колико се везао за јединицу, министар је пока-
зао констатацијом да после основне обуке није же-
лео да оде у премештај у Београд, иако је то мо-
гао, јер су војници након обуке упућивани у тај гар-
низон на даље служење војног рока.

На крају сусрета председник ГО УВПС Нови Сад
је изразио задовољство што је министар одбране
нашао времена да посети Градски одбор и што је
до овог сусрета дошло 19 година после одслуже-
ња војног рока садашњег министра одбране. По-
хвално се изразио о разумевању које начелник Ре-
гионалног центра МО Нови Сад пуковник Миодраг
Надлачки има за војне пензионере у Новом Саду.

М. Бајић
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ДОГАЂАЈИ

Удружење пилота и
падобранаца престаје 

са радом

ФОРМИРАНО 
НОВО УДРУЖЕЊЕ

С
а гла сно од лу ка ма ван ред не кон -
фе рен ци је Удру же ња пен зи о ни са -
них вој них пи ло та и па до бра на ца

(УПВЛПС) од 5. но вем бра 2019. го ди -
не, 22. но вем бра 2021. го ди не „По ла зе -
ћи од да те оце не да је ста ње у
УПВЛПС до ве де но до ми ни му ма оп -
стан ка и да су ис цр пље ни ка дров ски и
ма те ри јал ни по тен ци ја ли, ван ред на
скуп шти на, у скла ду са Ста ту том
УПВЛПС, члан 12,13, и 28, став пр ви,
од лу чи ла је да УПВЛПС пре ста не са
ра дом као прав но ли це и да се у том
сми слу бри ше из ре ги стра АПР.“

По за кон ској про це ду ри, по кре нут је
по сту пак и 31. де цем бра АПР је до не -
ла ре ше ње (БУ 9935/2021) да се
УПВЛПС бри ше из ре ги стра удру же ња
као прав но ли це, по чев од на зна че ног
да ту ма. Пре ста је функ ци ја пред сед ни -

ку Зла то ми ру Гру ји ћу као овла шће ном
ли цу. Ре ше ње је зва нич но об ја вље но
на сај ту АПР. 

На ван ред ној кон фе рен ци ји 22. но -
вем бра 2021. го ди не, та ко ђе је за кљу -
че но: „Уко ли ко чла но ви УПВЛПС, а на
осно ву три де сто го ди шњег ис ку ства
по ка жу ин те ре со ва ње за да ље дру же -
ње и ак тив ност у не го ва њу ва зду хо -
плов них тра ди ци ја, мо гу да на ста ве
рад као не фор мал на гру па гра ђа на
или да се укљу че у рад не ког срод ног
ва зду хо плов ног удру же ња.“ Та ква иде -
ја је по др жа на као ре ал на и оп ти мал на
у по сто је ћим усло ви ма. Исто вре ме но
за кљу че но је да ра дом удру же ња под
на зи вом „ВЕ ТЕ РА НИ РВ и ПВО – УДРУ -
ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НИ СА НИХ ВОЈ НИХ
ЛЕ ТА ЧА СР БИ ЈЕ“ ру ко во ди управ ни
од бор у са ста ву: Ми ло рад Ба ша ра гин,
пред сед ник; Ми лан Ра кић се кре тар и
Са ша Јо ва но вић ор га ни за тор, до до но -
ше ња даљ них од лу ка о ор га ни зо ва њу
и де ло ва њу. Се ди ште удру же ња је на
ис тој адре си, а уста ље не ак тив но сти
се про во де по про гра му ра ду до до но -
ше ња но вог про гра ма и ста ту са. Управ -
ни од бор ће од ре ди ти вре ме одр жа ва -
ња са ста на ка и ди на ми ку ра да.     З. Г

Крушевац

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ДРЖАВНОСТИ 

П
о во дом Да на др жав но сти Ре пу бли ке Ср би је 15. фе бру а ра гра до на чел ник Кру -
шев ца Ја сми на Па лу ро вић и пред сед ник Скуп шти не гра да Пре драг Ву ки ће -
вић по ло жи ли су ве нац на Спо ме ник ко сов ским ју на ци ма. 

Вен це су по ло жи ли и на чел ник Ра син ског управ ног окру га Иван Ан ђе лић, де ле -
га ци ја Ко ман де гар ни зо на са пу ков ни ком Ра де том Рња ко ви ћем на че лу,
делегацијe Ре зер вних вој них ста ре ши на, СУБ НОР-а, Рат них вој них ин ва ли да,
Удру же ње срп ско-ру ског при ја тељ ства, Удру же ње вој них пен зи о не ра, Удру же ња
за не го ва ње сло бо дар ских тра ди ци ја, Удру же ње „Бо је во брат ство“ и дру ги.

Дан др жав но сти Ср би је обе ле жа ва се у знак се ћа ња на 15. фе бру ар 1804. го ди -
не, ка да је на вер ски пра зник Сре те ње, под вођ ством Ка ра ђор ђа, у Ора шцу, по чео
Пр ви срп ски уста нак, бор ба за осло бо ђе ње од ви ше ве ков ног ро бо ва ња под Тур -
ци ма. 

До до но ше ња Сре тењ ског Уста ва до ве ла је Ми ле ти на бу на про тив Ми ло ша
Обре но ви ћа и ње го вог упра вља ња кне же ви ном. На зах тев кне за, Устав је на пи -
сао ње гов се кре тар Ди ми три је Да ви до вић, а кнез га је об на ро до вао 15. фе бру а ра
1835. го ди не у Кра гу јев цу. Пот пи са ли су га пред став ни ци 15 окруж ја, а и пред став -
ни ци Срп ске пра во слав не цр кве и Др жав ног са ве та. 

Сре тењ ски устав био је је дан од пр вих де мо крат ских уста ва у све ту, а у сво јој
су шти ни био је ли бе ра лан. До нео је пра во на за ко ни то су ђе ње, сло бо ду кре та ња
и на ста њи ва ња, сво јин ска пра ва и дру ге сло бо дар ске ин сти ту те по пут на че ла не -
за ви сног суд ства.

Сре те ње је за Дан др жав но сти Ср би је про гла ше но 10. ју ла 2001. го ди не. 
Мр А. Си мо нов ски 

Бивши војник и његов командант

Пред став ни ци гра да при ли ком по ла га ња вен ца
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ДОГАЂАЈИ

Додела социјалне и
хуманитарне помоћи

у јануару 2022.
године 

ДА ПРЕБРОДЕ
ТЕШКОЋЕ

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, на сед ни -
ци одр жа ној 1. фе бру а ра  2022.го -
ди не, раз мо трио је зах те ве до ста -
вље не у ја ну а ру 2022. 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 Сме де ре во РД: 36.000,00 –
по чла ну 8.85,14 ди на ра;
ОпОр Сме де ре во АГ: 31.000,00 –
по чла ну 10.095,00 ди на ра;
ОпОр Ниш СВ: 31.000,00 – по
чла ну 13.546,22 ди на ра;
ОпОр Но ви Бе о град ДР: 36.000,00
– по чла ну 10.246,26 ди на ра;
ОпОр Но ви Бе о град ПМ:
36.000,00 – по чла ну 17.443,30
ди на ра;
ОпОр Ужи це МВ: 36.000,00 – по
чла ну 6.081,36 ди на ра;
ОпОр Су бо ти ца СР: 36.000,00 –
по чла ну 11.888,01 ди на ра;
ОпОр Ле ско вац ИД: 36.000,00 –
по чла ну 6.868,82 ди на ра;
ОпОр Ле ско вац РГ: 36.000,00 – по
чла ну 6.858,90 ди на ра;
ОпОр Кра ље во РЂ: 36.000,00 –
по чла ну 17.135,68 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 Но ви Бе о град ГЛ: 20.000,00 
ОпОр Пан че во НД: 25.000,00 –
ОпОр Пан че во МЖ: 15.000,00 –
ОпОр Сме де ре во ДУ: 20.000,00 –
ОпОр  Зе мун ВН: 20.000,00 –
ОпОр Чу ка ри ца ПМ: 10.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град ЈТ: 20.000,00 
ОпОр Но ви Бе о град РБ: 15.000,00 
ОпОр Зе мун НД: 15.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град СТ: 25.000,00 
ОпОр Но ви Бе о град БП:
25.000,00 
ОпОр Но ви Бе о град ГГ: 25.000,00 
ОпОр Но ви Бе о град СЉ:
25.000,00 
ОпОр Но ви Бе о град ММ:
25.000,00 

Нов ча на сред ства су упла ће на
на те ку ће ра чу не  4. фе бру а ра
2022. го ди не.

Зах те ви ко ји бу ду до ста вље ни
од 1. до 28. фе бру а ра 2022. го ди -
не би ће ре ша ва ни по чет ком мар -
та 2022. го ди не. 

Из вр шни од бо

Избори у београдској
организацији

ПОДРШКА
РУКОВОДСТВУ

У
Оп штин ској ор га ни за ци ји УВПС Во ждо -
вац – Сав ски ве нац за вр ше ни су из бо ри
на ни воу ме сних ор га ни за ци ја. Из бо ри су

одр жа ни до пи сним пу тем. Све ме сне ор га ни -
за ци је, на пред лог Оп штин ског од бо ра, до не -

ле су од лу ку да ком плет но ру ко вод ство УВПС
оста не у истом са ста ву и у на ред ном ман да -
ту.

Де ле га ти ма је упу ћен ма те ри јал за до пи сну
сед ни цу Скуп шти не на ни воу оп штин ске ор га -
ни за ци је. По за вр шет ку гла са ња би ће до ста -
вљен де та љан из ве штај.

Ру ко во де ћи се до са да шњим успе шним ра -
дом ру ко вод ства УВПС, на сед ни ци Оп штин -
ског од бо ра Во ждо вац - С. ве нац, до не та је
од лу ка, да ру ко вод ство УВПС и у на ред ном
ман да ту оста не на истим функ ци ја ма.   Д. Д.

У
До му ВС 22. фе бру а ра
одр жа на је 8. сед ни ца
Скуп шти не Удру же ња ве -

те ра на вој но о ба ве штај не
слу жбе. На по чет ку ра да
Скуп шти не ин то ни ра на је
хим на Ре пу бли ке Ср би је, а
по том је го сте по здра вио ге -
не рал-пу ков ник у пен зи ји
Бран ко Кр га, пред сед ник
Скуп шти не Удру же ња. Ода та
је и по шта пре ми ну лим чла -
но ви ма из ме ђу две сед ни це
Скуп шти не.

Ге не рал-ма јор Зо ран Сто -
јко вић, ди рек тор Вој но о ба ве -
штај не аген ци је по здра вио је
при сут не у име чла но ва ВОА
и по же лео успе шан рад. Из -
ра зио је за до вољ ство што
при су ству је ску пу и по ру чио
је да ВОА це ни рад удру же -
ња. Бив шим ко ле га ма по же -
лео је до бро здра вље и по ро -
дич ну сре ћу.

Др жав ни се кре тар у Ми ни -
стар ству за рад, за по шља ва -
ње бо рач ка и со ци јал на пи та -
ња Ми о драг Ка пор ис та као
да ни је до бар од зив чла но ва
у оства ри ва њу ста ту са бор -

ца. Апе ло вао је да се не оду -
го вла чи са при ја ва ма и сти -
ца њем ста ту са бор ца, јер то
ди рект но ути че на сти ца ње
ста ту са удру же ња од по себ -
ног зна ча ја. 

Пред сед ник Скуп шти не
Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла
Ср би је ге не рал-пот пу ков ник
у пен зи ји Ми ло мир Ми ла ди -
но вић, је из ра зио је за хвал -
ност на по зи ву и ис та као да
Клуб са ра ђу је са Удру же њем
на мно гим по љи ма. При сут не
су по здра ви ли пред сед ник
Удру же ња при ја те љи 72. спе -
ци јал не бри га де ге не рал-ма -
јор у пен зи ји Ми ло рад Сту -
пар, члан пред сед ни штва
СУБ НОР-а Ср би је То ми слав
Ми лен ко вић, пред сед ник
СОРВСС Ми лој ко Ни ко лић,
пу ков ник у пен зи ји и пред сед -
ник ИО Удру же ња ве те ра на
ор га на без бед но сти и вој не
по ли ци је пу ков ник у пен зи ји
Бла го је Љу би са вље вић.

Скуп шти ном је пред се да -
ва ло рад но пред сед ни штво у
ко јем су би ли Бран ко Кр га,
Ра до слав Шко рић, Гра ди мир

Јо ва но вић и Бран ко Ми ло ва -
но вић. 

На сед ни ци су усво је не из -
ме не Ста ту та ко је из ну дио
ви рус ко ро на, а реч је о бро ју
при сут них на сед ни ца ма
Скуп шти не и на чи ну од лу чи -
ва ња. Из ве штај о ра ду под -
нео је пред сед ник Управ ног
од бо ра Ра до слав Шко рић.

За пред сед ни ка Скуп шти -
не иза бран је ге не рал-пот пу -
ков ник у пен зи ји Јо ван Ми ла -
но вић, а за за ме ни ка пред -
сед ни ка Скуп шти не Ра до -
слав Шко рић. За са став
Управ ног од бо ра пред ло же -
но је 11 кан ди да та. Гра ди мир
Јо ва но вић из ло жио је План
ра да Удру же ња за 2022. го -
ди ну. 

Но во и за бра ни пред сед ник
Скуп шти не Јо во Ми ла но вић
је за хва лио на ука за ном по -
ве ре њу, на гла сио да је бит но
одр жа ти кон ти ну и тет ра да
удру же ња, те да је сва ка су -
ге сти ја чла но ва ко ја уна пре -
ђу је рад до бро до шла.

Г. Ј.

Oсма седнице Скупштине ВВОСС 

ИЗАБРАН НОВИ ПРЕДСЕДНИК

Ми ну том ћу та ња ода та је по шта пре ми ну лим чла но ви ма



П
ро бле ми вој ног здрав ства, на ро -
чи то они про у зро ко ва ни по ра жа -
ва ју ћим деј ством пан де ми је

вирусa ко вид 19, би ли су опре де љу ју -
ћи да Удру же ње вој них пен зи о не ра
Ср би је за тра жи раз го вор са чел ним
чо ве ком те за вој не пен зи о не ре ве ро -
ват но нај зна чај ни је ин сти ту ци је. На -
чел ник Упра ве за вој но здрав ство бри -
гад ни ге не рал Ра ди во је Ан ђел ко вић
при мио је 25. фе бру а ра де ле га ци ју
УВПС у ко јој су би ли пред сед ник Љу -
бо мир Дра га њац, пред сед ник Из вр -
шног од бо ра ГО Зо ран Вуч ко вић, члан
Из вр шног од бо ра ГО за ду жен за
област здрав ства Сла во љуб Ста ле то -
вић и глав ни и од го вор ни уред ник
,,Вој ног ве те ра на“ Зво ни мир Пе шић. 

Су срет са ге не ра лом Ан ђел ко ви ћем
био је пр ви не по сред ни су срет и ди ја -
лог са зва нич ни ци ма из вој ног здрав -
ства у по след ње ви ше од две го ди не.
Као што је по зна то, пре не го је оби ча -
је пре ки нуо смр то но сни ви рус, чла но -
ви Глав ног од бо ра УВПС и пред став -
ни ци вој ног здрав ства на се кун дар ном
и тер ци јал ном ни воу, ре дов но су се
са ста ја ли да би ана ли зи ра ли ту
област и про на ла зи ли на чи не да се го -
ру ћи про бле ми вој них оси гу ра ни ка ре -
ше. Упра во ис ти чу две го ди не од ка да
све том за ца рио ви рус ко вид 19, ко ји
се ја вљао у не ко ли ко та ла са, се ју ћи
смрт и оста вља ју ћи по сле ди це на
здра вље оних ко ји пре жи ве.

С об зи ром на то да је пан де ми ја у
из ве сној ме ри по пу сти ла, Удру же ње

се од лу чи ло да ис ко ри сти по вољ ни је
усло ве и по ку ша да ре ши про бле ме
сво јих чла но ва и уоп ште во но пен зи о -
нер ске по пу ла ци је, па је за тра жи ло
раз го вор са чел ни ком вој но здрав стве -
ног си сте ма.

Иза зов вре ме на  
Да би се лак ше во дио ди ја лог, у

УВПС су при пре мље не те зе ко ји ма се
осли ка ва ак ту ел на си ту а ци ја. По шло

се од пре ми се да се по след њих го ди -
на, пре ма ми шље њу вој но пен зи о нер -
ске по пу ла ци је, вој но здрав ство на ла -
зи у про бле ми ма. Све те же ре а ли зу ју
по је ди не ме ди цин ске про це ду ре и ин -
тер вен ци је (про бле ми са уград њом
ор то пед ских по ма га ла, ду го че ка ње
на опе ра ци је ка та рак те итд), а у не ким
обла сти ма се у из ве сној ме ри осе ћа
за о ста ја ње у од но су на ци вил но
здрав ство. 
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АКТУЕЛНО

Делегација УВПС у Управи за војно здравство МО

УЗ ДИЈАЛОГ ПРЕМА БОЉИТКУ
Кроз које све изазове пролази војно здравство, шта учинити да се здравствено обезбеђење
које је, према оценама дела корисника услуга, делимично посустало подигне на виши ниво
и како разрешити проблеме војних пензионера и чланова њихових породица, биле су само
неке од тема које је покренула делегација УВПС приликом сусрета са првим старешином

војног здравства

Бри гад ни ге не рал 
Ра ди во је Ан ђел ко вић

Пред став ни ци УВПС у раз го во ру са на чел ни ком Упра ве за вој но здрав ство МО



УВПС је све сно чи ње ни це да је ви -
рус ко ро на за ко чио или ре ду ко вао
мно ге ак тив но сти у вој ном здрав ству
и да су вој ни оси гу ра ни ци би ли ус кра -
ће ни за ле че ње, не ке хи рур шке ин тер -
вен ци је и ди јаг но стич ке про це ду ре.
Вој ни пен зи о не ри се не ми ре са чи ње -
ни цом, на при мер, да је ци вил но
здрав ство пре не ко ли ко го ди на пре -
шло на си стем из да ва ња елек трон -
ских ре це па та, та ко да па ци јент не ма
по тре бе да оде до иза бра ног ле ка ра
по ре дов ну ме сеч ну те ра пи ју, већ то
чи ни та ко што се ја ви те ле фо ном и ка -
да то ком да на елек трон ским пу тем,
без фи зич ког од ла ска код ле ка ра, до -
би је ре цеп те, од ла зи ди рект но у апо -
те ку по сво је ле ко ве. У усло ви ма пан -
де ми је вој ни оси гу ра ни ци су се ти ска -
ли на шал те ри ма вој но ме ди цин ских
цен та ра, по том ис пред ле кар ских ор -
ди на ци ја, па по но во на шал те ре, да
би се об ре ли у апо те ци за по ди за ње
ле ко ва. Ти ме су се бес по треб но из ла -
га ли мо гућ но сти ма да се, ни кри ви ни
ду жни, за ра зе ви ру сом ко вид 19. 

У мно гим вој но здрав стве ним уста -
но ва ма се и да ље за ис пи си ва ње ле -
кар ских на ла за и те ра пи ју упо тре бља -
ва ју хе миј ске олов ке и пи са ће ма ши -
не. Та чи ње ни ца упу ћу је да је вој но
здрав ство под си стем у ко ме се не до -
вољ но при ме њу ју ин фор ма ци о не тех -
но ло ги је. Без уве зи ва ња свих вој но -
здрав стве них уста но ва у је дин стве ну
ин фор ма тич ку мре жу, не ма пре ци зног
пра ће на здрав стве ног ста ња вој них
оси гу ра ни ка и ма те ри јал них сред ста -
ва ан га жо ва них у том про це су.

На осно ву до ступ них по да та ка и
уви да у ста ње ства ри кроз ви зу ру ко -
ри сни ка здрав стве них услу га, пен зи о -
ни са не ста ре ши не су све до ци да се у
вој но здрав ство не до вољ но ула же. У
вре ме ка да се ма сов но ре кон стру и шу,
гра де и опре ма ју објек ти у ци вил ном
здрав ству, то ни је слу чај са вој ним ме -
ди цин ским уста но ва ма. Сма тра се да
др жа ва тре ба да из дво ји ви ше сред -
ста ва за вој но здрав ство, по себ но за -
то што оно са ци вил ним здрав стве ним
уста но ва ма чи ни је дин стве ни (уве за -
ни) здрав стве ни си стем Ср би је.

Ве ро ват но је пи та ње свих пи та ња
про цес усва ја ња но вог За ко на о вој -
ном здрав ству и со ци јал ној за шти ти
вој них оси гу ра ни ка. Ду го се че ка на
ње го во усва ја ње. Би ло је ви ше на го -
ве шта ја да ће ући у скуп штин ску про -
це ду ру. На сна зи су па ра гра фи ко ји
ви ше ни су ком па ти бил ни са ствар но -
шћу. Мно го се то га про ме ни ло а за кон -
ске од ред бе су оста ле ар ха ич не. Још
увек су на сна зи, на и ме, под за кон ска
ак та из 1994. го ди не, ко ја ни су ускла -
ђе на са но вим ор га ни за циј ским ре ше -
њи ма и по тре ба ма вој них пен зи о не ра,
а не пра те ни са вре ме не тех но ло ги је
ле че ња.

Пре и спи ти ва ње уго во ра
Би ло би до бро да се под окри ље

вој ног здрав ства свр ста ју и ци вил на
ли ца на слу жби у Ми ни стар ству од -
бра не, од но сно Вој сци Ср би је. За та -
ко не што по сто је и прак тич ни раз ло зи.
На и ме, ка да на бо ло ва ње оде ци вил -

но ли це, над ре ђе ни не ма ин фор ма ци -
ју због че га је спре че но да ра ди. Ка да
оде вој но ли це на бо ло ва ње, ле кар
мо же, при ме ра ра ди, да упо зо ри ко -
ман дан та да је од ре ђе ни ста ре ши на
ре ци мо нер вно ла би лан, ка ко би му
по мо гао.

Жи вот је на мет нуо и по тре бу са гле -
да ва ња и ускла ђи ва ња уго во ра из ме -
ђу Фон да за СО ВО и РФ ЗО. Реч је о
здрав стве ном обез бе ђе њу оних оси гу -
ра ни ка у ме сти ма где не по сто ји вој но
здрав ство. Они су, на и ме, осло ње ни
на до мо ве здра вља. Пре ма ви ђе њу
УВПС тре ба ло би у при мар ни ни во
здрав стве не за шти те укљу чи ти сто ма -
то ло шке и ла бо ра то риј ске услу ге, за -
тим тран спорт по вре ђе них и обо ле лих
од ци вил них здрав стве них уста но ва
до вој них ме ди цин ских уста но ва, а на -
ме ће се и ре ша ва ње про бле ма вој не
хит не по мо ћи и па тро на жне слу жбе.

Пре ма не ким по да ци ма у ВМА се го -
ди шње оба ви ви ше од 230.000 пре гле -
да ци вил них оси гу ра ни ка. Од то га се
у тој ре но ми ра ној здрав стве ној уста -
но ви ле чи ви ше од 20.000 ци вил них
оси гу ра ни ка. У скло пу Ди јаг но стич ко-
по ли кли нич ког цен тра ВМА оба ви се
ви ше од 280.000 пре гле да. Вој но
здрав ство та ко оства ру је зна чај не
при хо де ко ји се сли ва ју у ре пу блич ки
бу џет. Сма тра се да би та сред ства
тре ба ло да се усме ре ка Фон ду за СО -
ВО, ко ји ма би се зна чај но уна пре ди ла
здрав стве на за шти та вој них оси гу ра -
ни ка.

У до са да шњој прак си се ре ги стру је
да не по сто ји до дат но упут ство о при -
ме ни скло пље ног уго во ра из ме ђу РФ -
ЗО и Фон да за СО ВО. Због то га су
мно га пи та ња не ја сна, па се ства ра ју
из ве сне не до у ми це:

- Ка ко се ре ша ва при ме на ин сти -
ту ци је иза бра ног ле ка ра,
- Про пи си ва ње ле ко ва ка да су
на сна зи раз ли чи те вр сте ре це -
па та (па пир на ти и елек трон ски),
-Упу ћи ва ње вој них оси гу ра ни ка

од стра не ци вил ног здрав ства у
вој не здрав стве не уста но ве (вој -
не бол ни це, ВМА)
-Из да ва ње пут них на ло га,
-Ре а ли за ци ја кућ не те ра пи је,
- У не ким до мо ви ма здра вља

ни су отво ра ни здрав стве ни кар -
то ни за вој не оси гу ра ни ке, па је
део вој них оси гу ра ни ка прак тич -
но без еви ден ци је о здрав стве -
ном ста њу и на чи ну ле че ња.

Људ ски је по сту па ње 
Тре ба ло би дру га чи је ре ши ти јед но -

став ни је сто ма то ло шке за хва те вој них
оси гу ра ни ка осло ње них на ци вил но
здрав ство. Та ко на при мер оси гу ра ник
из За је ча ра или Пи ро та, да би из ва -
дио обо ле ли зуб, тре ба да от пу ту је у
Ниш и да се ја ви у Вој ну бол ни цу. Пут -
ни тро шко ви су, по свој при ли ци, ве ћи
од це не услу га ва ђе ња зу ба, а да не
го во ри мо ко ли ко се бес по треб но мал -
тре ти ра оси гу ра ник ко ји пу ту је до Ни -
ша и на зад, уз не сно сне бо ло ве у под -
руч ју обо ле лог зу ба.

У до мен ад ми ни стра тив них про бле -
ма спа да и то што ве о ма ка сни ре а ли -

за ци ја ра чу на на ста лих због упу ћи ва -
ња на пре гле де из ван ме ста бо рав ка
оси гу ра ни ка, а и ре фун да ци ја сред -
ства за ку пље не ле ко ве. Тре ба упо зо -
ри ти ко ман де је ди ни ца и Фонд за СО -
ВО да пре ду зму по треб не ме ре у ци -
љу ре ша ва ња овог озбиљ ног про бле -
ма јер ре а ли за ци ја на док на де тро -
шко ва нај че шће ка сни нај ма ње два
ме се ца.

Ка да је реч о здрав стве ном оси гу ра -
њу на ме ће се чи ње ни ца да ни је на од -
го ва ра ју ћи на чин ре ше на по моћ пре -
ма ста ри јим, бо ле сним и из не мо глим
вој ним пен зи о не ри ма, због че га се
мно ги осе ћа ју за по ста вље ним и на пу -
ште ним, што бри не дру ге вој не пен зи -
о не ре и про фе си о нал не при пад ни ке
МО и ВС. За ре ша ва ње овог про бле -
ма зна чај но је отва ра ње ду го иш че ки -
ва ног ге рон то ло шког цен тра са про -
прат ним слу жба ма за уну тра шњост.
Од над ле жних се зах те ва ин фор ма ци -
ја ка да ће да от поч не са ра дом ге рон -
то ло шки цен тар на Ка ра бур ми. Удру -
же ње вој них пен зи о не ра Ср би је по -
кре ну ло је ини ци ја ти ву да се та кав
цен тар офор ми и у Ни шу, уз кон кре тан
пред лог ко ји обје кат мо же да по слу жи
у ту свр ху, али до са да из Ми ни стар -
ства од бра не ни је би ло од го во ра. 

По моћ у ку ћи, осим у Бе о гра ду и
Сме де ре ву, не функ ци о ни ше у дру гим
ме сти ма. Ова вр ста по мо ћи је де фи -
ни са на За ко ном о со ци јал ној за шти ти,
али за кон ска ре ше ња ни су про функ -
ци о ни са ла пре ма вој ним пен зи о не ри -
ма. 

С об зи ром на ак ту ел на вој но по ли -
тич ка до га ђа ња тре ба раз мо три ти мо -
да ли те те укљу чи ва ња пен зи о ни са ног
са ни тет ског осо бља у об у ча ва ње и
збри ња ва ње ста нов ни штва. Тај ка дар
је до бро об у чен за област пр ве и нео -
п ход не по мо ћи, као и ма сов ног збри -
ња ва ња по вре ђе них и обо ле лих у зо -
ни бор бе них деј ста ва. Тре ба ло би об -
но ви ти обу ку из пр ве по мо ћи ста нов -
ни штва због мо гу ћих рат них опе ра ци -
ја.

Об ра чун са гри пом
Већ не ко ли ко го ди на упор но се ја -

вља про блем ко ји јед но став но мо же
да се ре ши по те зом пе ра. На и ме, пред
се зо ну гри па од го ва ра ју ћим ак ти ма се
ре гу ли ше вак ци на ци ја вој них оси гу ра -
ни ка. По ста ла је прак са да ор га ни за -
циј ским ре ше њем обич но ни је у до -
вољ ној ме ри де фи ни са на вак ци на ци -
ја оних оси гу ра ни ка ко ји пра во на при -
мар ну здрав стве ну за шти ту оства ру ју
у ци вил ним здрав стве ним уста но ва -
ма. Удру же ње вој них пен зи о не ра се,
су о чив ши се са про бле мом, сва ке го -
ди не обра ћа ми ни стру од бра не зах те -
ва ју ћи да се ре ши вак ци ни са ња оси гу -
ра ни ка осло ње них на ци вил но здрав -
ство. Он да се, са за ка шње њем од ме -
сец и по до два ме се ца, до пун ским ор -
га ни за циј ским ре ше њем ре гу ли ше
вак ци на ци ја оних оси гу ра ни ка ко ји су
осло ње ни на ци вил но здрав ство.

Пред став ни ци УВПС су за мо ли ли
на чел ни ка Упра ве за вој но здрав ство
да се про бле ми чи је ре ша ва ње ини ци -
ра Удру же ње бр же ре гу ли шу, чи ме би
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се по ка за ла ефи ка сност вој ног здрав -
ства. Ге не ра лу Ан ђел ко ви ћу је пре не -
та и иде ја да се у сва кој од вој но здрав -
стве них уста но ва од ре ди осо ба ко јој
ће се обра ћа ти пред став ни ци УВПС у
ре ша ва њу ур гент них и те шких слу ча -
је ва обо ле лих вој них пен зи о не ра. Тек
уко ли ко та осо ба не бу де мо гла да ре -
ши про блем, он да би се УВПС обра -
ћа ло ви шим ин стан ца ма.

Има зах те ва вој них пен зи о не ра да
им се у од ре ђе ним слу ча је ви ма омо -
гу ћи да здрав стве ни про блем, из да ва -
њем упу та, ре ше у ци вил ном здрав -
ству. То би био ре ци про ци тет и исто -
вр сно пра во ка кво има ју ци вил ни оси -
гу ра ни ци, јер они че сто тра же и до би -
ју упут да се ле че на ВМА. 

Сма тра се да тре ба ре ши ти и пре -
воз вој них оси гу ра ни ка ко ји пре ми ну
на ВМА до њи хо вог пре би ва ли шта у
уну тра шњо сти Ср би је.

Ка ко је де фи ни са но у обра ћа њу
Упра ви за вој но здрав ство по сто ји ре -
ал на по тре ба да се нај ма ње на шест
ме се ци са ста ну пред став ни ци вој них
пен зи о не ра са вр хом вој ног здрав ства
ка ко би се ана ли зи ра ло ста ње у прет -
ход ном пе ри о ду и пред ло жи ле ме ре
за уна пре ђе ње здрав стве ног збри ња -
ва ња. 

Ка да је реч о ин фор ма ци о ним тех -
но ло ги ја ма, вој но здрав ство је пр во у
Ср би ји ко је је ини ци ра ло елек трон ски
ре цепт, али се по том у ре а ли за ци ји
тог про јек та ста ло. Са да је ци вил но
здрав ство у ин фор ма ци о ним тех но ло -
ги ја ма зна чај но по од ма кло у од но су
на вој ну ком по нен ту.

Исто ри ја је све док да је вој но здрав -
ство у про шло сти би ло ло ко мо ти ва
ко ја ву че на пред укуп но здрав ство у
Ср би ји. За то у ак ту ел но вре ме тре ба
иден ти фи ко ва ти го ру ће про бле ме и
учи ни ти све да се по сте пе но пре ва зи -
ђу. 

Ни је све у нов цу
У раз ма тра њу укуп них (не)при ли ка

у вој ном здрав ству по ла зи ште би тре -
ба ло да бу де ана ли за здра вља вој них
оси гу ра ни ка. Да би се утвр ди ли па ра -
ме три, по треб но је оба ви ти ис тра жи -
ва ње. Вој ни пен зи о не ри су, да та ко ка -
же мо, нај бо ле сни ји део оси гу ра ни ка.
У тој по пу ла ци ји су ве о ма из ра же ни
ко мор би ди те ти. Ка да се утвр ди ста -
ње, тре ба ло би он да са чи ни ти стра те -
ги ју за ре ша ва ње про бле ма. 

На чел ник Упра ве за вој но здрав ство
бри гад ни ге не рал Ра ди во је Ан ђел ко -
вић је већ на по чет ку обра ћа ња ре као
да ко год ка же или ми сли да у вој ном
здрав ству не ма про бле ма, ни је у пра -
ву. У вој но ме ди цин ским уста но ва ма су
за по сле ни све сни свих про бле ма. Не -
ки тра же ур гент но ре ша ва ње а део
про бле ма би се ре гу ли сао на ду же
ста зе, у скла ду са мо гућ но сти ма и ре -
сур си ма вој ног здрав ства.

Исто вре ме но, пре ма ре чи ма на чел -
ни ка Упра ве за вој но здрав ство МО,
део про бле ма тра жи мно го ши ру плат -
фор му не го што је то вој но здрав ство.
Ако се не за поч не са ре ша ва њем про -
бле ма, ни ка да се тај про цес не ће за -
вр ши ти. По тре бан је пр ви ко рак, а он -

да све лак ше иде. Све тре ба раз мо -
три ти мно го ши ре, што ће ре ћи да у
про цес ре ша ва ња тре ба укљу чи ти и
дру ге ин сти ту ци је и уста но ве, по пут
Фон да за СО ВО, па и Ми ни стар ства
здра вља, Ми ни стар ства за рад, за по -
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та -
ња и дру ге ин сти ту ци је ко је се ба ве
пра ви ма и збри ња ва њем вој них и ци -
вил них оси гу ра ни ка. Ми ни стар ство
од бра не сна жно по др жа ва ре ша ва ње
про бле ма у вој ном здрав ству.

,,Обич но се при ча да је је ди ни про -
блем но вац. То је де ли мич но тач но.
Ову ду жност оба вљам од ју на про шле
го ди не. Су штин ски, за овај број вој них
оси гу ра ни ка до би ја мо до вољ но нов -
ца. Тре ба са мо до бро де фи ни са ти
циљ не гру пе ко је тре ба да се збри ња -
ва ју. На сто ји мо да на ба ви мо вр хун ску
ди јаг но стич ку опре му и да што ви ше
оја ча мо ин фра струк тур но. То об у хва -
та и здрав стве ни ин фор ма ци о ни си -
стем. Уко ли ко би укуп на фи нан сиј ска
си ту а ци ја би ла као она про шле го ди -
не, до мар та иду ће го ди не би смо мо -
гли да ком пју тер ски по ве же мо наш
здрав стве ни си стем. Вој ни оси гу ра ни -
ци би тре ба ло да има ју исти или ви ши
ни во здрав стве не за шти те у од но су на
оста ло ста нов ни штво. По зив вој ног
ста ре ши не је из у зет но те жак, па тре -
ба не пре ста но шти ти ти здра вље на -
ших оси гу ра ни ка. Би тан део уна пре -
ђе ња вој ног здрав ства је про цес ње -
го ве ди ги та ли за ци је. У ци вил ству је
тај си стем про функ ци о ни сао, али има
и та мо има ре ал них про бле ма и по те -
шко ћа. Циљ нам је да има мо  здрав -
стве ни си стем ко ји је ком па ти би лан са
оним у ци вил ству. Као део си сте ма од -
бра не раз ви ја ће мо по себ на софт вер -
ска ре ше ња. Пре све га ва ља обез бе -
ди ти за шти ту по да та ка. Део по да та ка
би ће до сту пан ци вил ном здрав ству,
ка же ге не рал Ан ђел ко вић и на ста вља: 

,,По сто ји рас про ста ње но ми шље ње
да вој но здрав ство за услу ге ко је пру -
жа ци вил ним оси гу ра ни ци ма не до би -
ја од го ва ра ју ће на док на де. Ге не рал но
узе то РФ ЗО је за ин те ре со ван за са -
рад њу са вој но здрав стве ним уста но -
ва ма под усло ви ма под ко јим са ра ђу -
је са оста лим ци вил ним здрав стве ним
уста но ва ма. Ка да о ово ме го во ри мо
наш при мар ни циљ је да за до во љи мо
по тре бе вој них оси гу ра ни ка, а да ви -
шко ве ка па ци те та, уко ли ко их има, по -
ну ди мо ци вил ним оси гу ра ни ци ма и да
то на пла ти мо. Ра ђе не су ана ли зе ко -
ли ко се у вој но здрав стве ним уста но -
ва ма оба ви ме ди цин ских ин тер вен ци -
ја и утвр ђе но где је по треб но по ве ћа -
ти ка па ци те те - би ли они ка дров ски
или ма те ри јал ни. Си стем вој ног
здрав ства мо ра мо још не по сред ни је
да окре не мо ка циљ ној гру пи, од но сно
вој ним оси гу ра ни ци ма, на гла ша ва Ан -
ђел ко вић.

Што пре до за ко на
Сво је вр сну коч ни цу у функ ци о ни са -

њу вој ног здрав ства пред ста вља чи -
ње ни ца да се још увек ра ди по ва же -
ћем за ко ну ко ји се при ла го ђа ва до но -
ше њем под за кон ских ака та, али ко ји
не пра ти раз вој здрав стве не де лат но -

сти у Ре пу бли ци Ср би ји. Већ 12 го ди -
на тра је про цес до но ше ња но вог За -
ко на о здрав стве ној за шти ти и здрав -
стве ном оси гу ра њу вој них оси гу ра ни -
ка. До са да је пет пу та ре ви ди ран. За
до но ше ње овог За ко на по треб но је
при ба ви ти и уса гла си ти ста во ве и са
оста лим ми ни стар стви ма Ре пу бли ке
Ср би је.

,,То ком про це са уса гла ша ња ко нач -
ног тек ста За ко на, ко год ста ви при -
мед бу, вра ћа про це ду ру на по нов но
уса гла ша ва ње. Тре нут но до пу ње ни и
из ме ње ни пред лог за ко на сто ји у се -
кре та ри ја ту Вла де. Са но вим са зи вом
Скуп шти не тре ба ло би да се до не се
тај за кон. Смет ња у са да шњим ак тив -
но сти ма вој ног здрав ства су ар ха ич ни
про пи си по ко ји ма смо у за кон ској оба -
ве зи да ра ди мо. Део про бле ма ре ша -
ва мо до но ше њем под за кон ских ака та
у са да шњим за кон ским окви ри ма, али
пра во уна пре ђе ње ће до не ти но ви За -
кон. Ра ди убр за ња при ме не За ко на
ка да се до не се, вој но здрав ство је
кре ну ло у из ра ду од го ва ра ју ћих на цр -
та но вих под за кон ских ака та, ко ји ће
омо гу ћи ти ње го ву бр жу при ме ну у
прак си. Оче ку је се, чим бу де фор ми -
ра на но ва Вла да, да За кон о вој ном
здрав ству бу де у при о ри те ту Скуп шти -
не Ср би је.“

Ме ђу соб но елек трон ско уве зи ва ње
ин сти ту ци ја вој ног здрав ства и спа ја -
ње са ци вил ним, сва ка ко је је дан од
са да шњих при о ри те та.

„Циљ нам је да исто вре ме ним умре -
жа ва њем у је дин стве ни здрав стве ни
си стем вој ног здрав ства ство ри мо
усло ве за јед нак трет ман вој них оси -
гу ра ни ка осло ње них на вој но здрав -
ство, као и оних ко ји здрав стве ну за -
шти ту оства ру ју у ци вил ним здрав -
стве ним уста но ва ма. До са да смо
има ли рас про стра ње но ми шље ње да
вој ни оси гу ра ни ци има ју пра во на све.
То је де ли мич но тач но, јер то све ни је
ниг де би ло за кон ски де фи ни са но.
Циљ нам је да де фи ни ше мо услу ге и
при на дле жно сти вој них оси гу ра ни ка
по пи та њу оби ма здрав стве не за шти -
те. Са об зи ром на рас по ло жи ва сред -
ства и мо гућ но сти вој ног здрав ства
си гур ни смо да ће то би ти на нај ви -
шем про фе си о нал ном ни воу“, ка же
на чел ник Упра ве за вој но здрав ство. 

Вој ни оси гу ра ни ци че сто на во де да
су за по ста вље ни у од но су на па ци јен -
те ко је у вој но здрав стве не уста но ве
упу ћу је ци вил но здрав ство.

,,Ам би јент у ко ме се пру жа здрав -
стве на за шти та зна чај но се из ме нио.
Има мо у пла ну да по де ли мо рад но
вре ме, та ко да се вој ни оси гу ра ни ци
не ,су да ра ју’ са ци вил ним па ци јен ти -
ма. Са да се па ци јен ти при ма ју на пре -
глед по за ка за ном вре ме ну или по ре -
ду хит но сти. Мо гли би смо да осло бо -
ди мо ка па ци те те са мо за вој не оси гу -
ра ни ке, са об зи ром да вој но здрав ство
при мар но и по сто ји због њих. Ви шак
ка па ци те та би, као и до са да, ко ри -
стио РФ ЗО, као и дру ге за ин те ре со ва -
не стра не. Ра ди мо на фор ми ра њу је -
дин стве не ли сте ле ко ва, по моћ них
ме ди цин ских сред ста ва и све га оста -
лог на шта има ју пра во вој ни оси гу ра -
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ни ци. Си гур но је да ће се на овој ли -
сти на ћи и  сви ре ги стро ва ни ле ко ви у
Ре пу бли ци Ср би ји ко ју из да је Аген ци -
ја за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства. У
ци вил ству се ле ко ви пре пи су ју дру га -
чи је не го вој ном здрав ству. У ци вил -
ству је про пи са на пар ти ци па ци ја за
сва ки лек по на о соб. За вој не оси гу ра -
ни ке се при ме њу је иста пар ти ци па ци -
ја за све ле ко ве.

Што се ти че упу ћи ва ња вој них оси -
гу ра ни ка у ци вил не здрав стве не уста -
но ве, по сто је бит не раз ли ке у про це -
ду ра ма у од но су на ци вил не здрав -
стве не уста но ве, што он да иза зи ва и
про бле ме у ко ри шће њу њи хо вих услу -
га од стра не вој них оси гу ра ни ка. Сре -
ћом, има мо до бру са рад њу са ци вил -
ним здрав стве ним уста но ва ма као и
са ре сор ним ми ни стар ство, па се то
ре ша ва у хо ду. На кон до но ше ња но вог
За ко на, ови про бле ми ви ше не ће по -
сто ја ти“, ка же Ан ђел ко вић. 

Тре нут но Фонд за СО ВО, пре ма из -
ве шта ји ма, до ста до бро сто ји. Да кле,
фи нан си ра ње вој ног здрав ства ни је
про бле ма тич но.

Пан де ми ја ви ру са ко ро на ко ја тра је
већ две го ди не про у зро ко ва ла је у
број не про бле ме.

,,Ко вид је био ве ли ки иза зов пред
вој ним здрав ством. Вој но ме ди цин ска
ака де ми ја је то ком пан де ми је фор ми -
ра ла при вре ме ну бол ни цу „Ка ра бур -
ма“ ко ја је ле чи ла ко вид па ци јен те, а
ВМА је на ста ви ла са збри ња ва њем
оних ко ји ни су бо ло ва ли од ко ви да. То
је иза зва ло ве ли ко на пре за ње на шег
си сте ма. На при мер днев ни ка па ци тет
хит не по мо ћи ВМА је збри ња ва ње око
150 па ци јен та. Са да, ка да смо сва ки
дан де жур ни на ни воу гра да Бе о гра -
да, то је нај ма ње 300, а по не кад се тај
број по ве ћа и до 500 па ци је на та . На -
рав но, по ред то га мно го је ле ка ра и
ме ди цин ских се ста ра, то ком ми ну ле
две го ди не, обо ле ло од ко ви да, што је
до дат но оте жа ло сва ко днев но функ -
ци о ни са ње вој ног здрав ства, али смо
за то у бор би са том по ша шћу сте кли

бо га то ис ку ство. 
Пла ни ра мо да фор ми ра мо пост ко -

вид ам бу лан те ко је ће се ба ви ти па ци -
јен ти ма ко ји су пре бо ле ли ко вид ин -
фек ци ју. За по че так, пр ва ће би ти
фор ми ра на на ВМА, а он да би их фор -
ми ра ли и у дру гим вој но здрав стве ним
уста но ва ма. По зна то је да ко вид на
здра вље љу ди оста вља трај не и при -
вре ме не по сле ди це. Они ко ји су пре -
ле жа ли ко вид има ју ма ње или ве ће
здрав стве не про бле ме. То је си стем -
ска бо лест. Рет ко ко од оних ко ји су
пре ле жа ли ко вид мо же без пре да ха
сте пе ни ца ма да се поп не на че твр ти
спрат“, на по ми ње Ан ђел ко вић.

Ге рон то ло шки 
цен тар као не ми нов ност
Ка да је реч о вак ци на ци ји про тив

гри па, чу ли смо од са го вор ни ка, без
об зи ра што је скло пљен уго вор са ци -
вил ним здрав ством, мно ги до мо ви
здра вља ни су хте ли да вак ци ни шу вој -
не оси гу ра ни ке. За то вре ме, пра ви је
ап сурд мно го ци ви ла је ле че но у вој -
ној ко вид бол ни ци Ка ра бур ма. 

,,По знат нам је тај про блем. Да са да
смо то ре гу ли са ли та ко што смо у не -
по сред ном кон так ту са ци вил ним
уста но ва ма ре ша ва ли овај про блем.
Али то ни је си стем ско ре ше ње не го
ре ша ва ње акут них про бле ма. Ту се
опет вра ћа мо на но ви За кон и ње го ву
им пле мен та ци ју, ко ја ће ре ши ти и ово
пи та ње. Ле кар тре ба да се ба ви ле че -
њем за шта су по треб ни опре ма, про -
стор и вре ме. Не га па ци је на та мо ра
да се од ви ја на ви шем ни воу. Због то -
га смо кре ну ли са раз во јем се стрин -
ства. До са да шњи ре зул та ти мо гу да
бу де при мер за це лу Ср би ју. Шко ло ва -
ње ме ди цин ских се ста ра у прет ход -
ном пе ри о ду је диг ну то на ви сок ни во.
За раз ли ку од оно га ка ко је би ло не ка -
да ка да су ме ди цин ске се стре има ле
сред њо школ ско и ви ше обра зо ва ње,
ми са да има мо до ста ме ди цин ских се -
ста ра са ви со ким обра зо ва њем. То
ујед но зна чи и ви сок ни во ме ди цин ске

не ге ко ји оне мо гу да пру же. По сред -
ством Се стрин ске ко мо ре у том сми -
слу се при пре ма и на црт од го ва ра ју -
ћег за ко на ко ји ће до дат но ре гу ли са ти
њи хо ва пра ва и оба ве зе. 

На уста но вље њу ге рон то ло шког
цен тра ра ди ло се озбиљ но. А он да је,
ка да је бук ну ла ко ро на, све ста ло.
Иде ја је да се про ши ре ка па ци те ти
ВМЦ Ка ра бур ма. По треб на нам је
уста но ва се кун дар ног ни воа, то јест
да ВМЦ Ка ра бур му оспо со би мо да бу -
де оп шта бол ни ца ко ја ће има ти ге -
рон то ло шки цен тар, да слу жи и као
ре грут ни цен тар, а ако се по но во ак -
ти ви ра оба ве зно слу же ње вој ног ро ка
- да бу де и ста ци о нар. Да би се то ура -
ди ло, нео п ход но је ре кон стру и са ти
по сто је ће и из гра ди ти но ве објек те.
Ка да се бу ду обез бе ди ли сви по треб -
ни усло ви, он да ће се на при мер та ко -
зва на „ма ла хи рур ги ја“, уме сто у ВМА,
ра ди ти на Ка ра бур ми.  На тај на чин  се
ВМА рас те ре ћу је за при јем нај те жих
па ци је на та, сма њу ју се ли сте че ка ња,
а ова еми нент на уста но ва сти че бо ље
усло ве за ба вље њем вр хун ском ме ди -
ци ном, на у ком и обра зо ва њем“, ка же
Ан ђел ко вић.

Пред став ни ци УВПС су по ста ви ли
пи та ње за што су уки да не не ке ла бо -
ра то ри је. Ре ци мо ни је у функ ци ји ла -
бо ра то ри ја на Бе жа ниј ској ко си и још
не ке. Ак ти ви ра њем тих ла бо ра то ри ја
сма њи ле би се гу жве на ВМЦ. По кре -
ну то је и пи та ње мо бил но сти ле ка ра-
спе ци ја ли ста. Уме сто да се 30 па ци је -
на та, на при мер, са Бе жа ниј ске ко се
за пу ти у ВМЦ Но ви Бе о град, бо ље би
би ло да ле кар-спе ци ја ли ста оде у Ам -
бу лан ту Бе жа ниј ска ко са. 

По след њих го ди на Вла да Ре пу бли -
ке Ср би је зна чај но је огра ни чи ла при -
јем ци вил них ли ца у је ди ни це и уста -
но ве МО и ВС, па је пред став ни ке
УВПС за ни ма ло ка ква је ка дров ска си -
ту а ци ја у ВМА.

,, Из ла ском из пан де ми је оче ку је мо
да се ста ње у вој но здрав стве ним
уста но ва ма вра ти на ни во пре ње. То
зна чи да пла ни ра мо по нов но отва ра -
ње ових ка па ци те та за пре гле де и ди -
јаг но сти ку. У по след ње две го ди не у
стал ни рад ни од нос при ми ли смо 325
ли ца. За ово го ди шњи Дан ВМА још пе -
де се так. У си сте му од бра не се зна
шта зна чи вој но здрав ство. Са чи ни ли
смо до бар ка дров ски план. На сто ји мо
да обез бе ди мо де фи ци тар не спе ци -
јал но сти. У пла ну је и фор ми ра ње пр -
ве кла се са ни тет ских под о фи ци ра.
Ду го се за њи ма осе ћа по тре ба, па се
на да мо да ће мо шко ло ва њем обез бе -
ди ти по тре бан ка дар за спе ци фич не
ду жно сти“, за кљу чио је ге не рал Ан -
ђел ко вић.

На кра ју је по др жа на иде ја да се пе -
ри о дич но ор га ни зу ју ску по ви пред -
став ни ка УВПС и вој ног здрав ства на
ко ји ма би се ана ли зи ра ло здрав стве -
но обез бе ђе ње и пред ла га ле ме ре за
ње го во уна пре ђе ње.

Вој но здрав ство хва та ко рак, чи ме
се ши ри оп ти ми зам.

Зво ни мир Пе шић
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Тех но ло ги је ле че ња су све сло же ни је



К
а ко је на отва ра њу ску па фи гу ра тив -
но ре као пред сед ник УВПС Љу бо мир
Дра га њац, ви ђе ње од го вор них бе о -

град ске ор га ни за ци је УВПС је за ка за но
без оме ђи ва ња днев ним ре дом, то јест
сва ко од при сут них мо гао је да из не се став
о го ру ћим пи та њи ма ор га ни зо ва ња вој них
пен зи о не ра. Шта се же ли, са жео је пред -
сед ник у две ре чи: оба ве зе и ре зул та ти.
Тре ба ло је из не ти чи ње ни це о то ме ка ко
смо пре жи ве ли пан де ми ју ви ру са ко ро на,
ма да још тра је и ни је вре ме за опу шта ње,
и шта чи ни ти ка да по шаст пре ста не.

,,Основ ни циљ је сте да за шти ти мо љу -
де и да им по мог не мо. Има мо оба ве зу да
ово што се де си ло то ком про те кле две го -
ди не ста ви мо на па пир, у сми слу шта смо
чи ни ли, шта ни смо до бро ра ди ли и да то
оста не за исто ри ју. Ак тив но сти су по че ле.
Ово је из бор на го ди на. И да ље се на ше ак -
тив но сти од ви ја ју са зна чај ним огра ни че -
њи ма. Раз ми шља ли смо да ли овај скуп
мо же мо да ор га ни зу је мо. У скла ду са пре -
по ру ка ма струч них љу ди ство ри ли смо ам -
би јент са по што ва њем дис тан це и ста ви -
ли ма ске. У ово вре ме, због по зна те опа -
сно сти, те шко се љу ди ор га ни зу ју, што се
осе ти ло и у по ро ди ца ма. Же ља нам је да
раз ме ни мо ми шље ње. Има ли смо не ко ли -
ко до пи сних сед ни ца Глав ног од бо ра и до -
не ли по треб не од лу ке. Мо же се оче ки ва ти
да ће уско ро про ти ве пи де миј ске ме ре би -
ти уки ну те. С тим у ве зи мо ра мо да бу де -
мо, оба зри ви да уста но ви мо да ли смо
спрем ни да др жи мо ску по ве. Пан де ми ја је
од не ла до ста на ших ко ле га. Те шко нам је
па ло ка да је из на ше сре ди не оти шао Ми -
ло рад Ко ла ши нац, пред сед ник Оп штин ске
ор га ни за ци је у Ра ко ви ци, па вас по зи вам
да ми ну том ћу та ња ода мо по част на шем
ко ле ги“, ка зао је у увод ном де лу ску па Љу -
бо мир Дра га њац. 

Зна чај на по моћ ко ле га ма
По сле ода ва ња по ште, пред сед ник је

пред ло жио да ак ту ел не ин фор ма ци је са -
оп ште чла но ви Из вр шног од бо ра ГО
УВПС.

Осто ја По по вић је го во рио о со ци јал ној
и ху ма ни тар ној по мо ћи ко ја се сва ко га ме -
се ца ре дов но до де љу је угро же ним чла но -
ви ма, за тим је на вео ста ти стич ке по дат ке
о ви си ни пен зи ја у по ре ђе њу са пла та ма и
о бро ју чла но ва ко је оку пља УВПС.

,,Пра вил ни ком о со ци јал ној и ху ма ни -
тар ној по мо ћи у УВПС био је про пи сан
прав ни основ и по сту пак за до де лу јед но -
крат не со ци јал не и ху ма ни тар не по мо ћи
(ЈНП) чла но ви ма Удру же ња. Та вр ста по -
мо ћи се до де љу је они ма ко ји се на ла зе у
те жем ма те ри јал ном по ло жа ју, за тим по
осно ву здрав стве ног збри ња ва ња и на бав -
ке ме ди цин ских по ма га ла, а и из у зет но -
ка да се члан Удру же ња на ђе у ван ред ним
окол но сти ма кoje су про пи са не Пра вил ни -
ком.

Од ок то бра 2020. го ди не, чла но ви ма
Удру же ња и њи хо вим по ро ди ца ма, по ред
ре дов не до де ле ЈНП у скла ду са Пра вил -
ни ком, ова по моћ је ван ред но до де љи ва -
на, ако је уз зах тев би ла до ста вље на и ме -
ди цин ска до ку мен та ци ја из ко је је би ло ви -
дљи во да је члан УВПС пре ми нуо или обо -
лео од ви ру са ко вид 19, с ци љем пре ва зи -
ла же ња те шке си ту а ци је. Та ко је по ред до -
де ле сред ста ва про пи са них Пра вил ни ком,
ова по моћ, на на осно ву из ме на Пра вил -
ни ка, члан 3. став 2. до де љи ва на и чла ну
по ро ди це ко ри сни ка вој не пен зи је ко ји је

био члан Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср -
би је, а пре ми нуо је од ко ви да. 

Од ја ну а ра 2021. го ди не по моћ је ис пла -
ћи ва на, по осно ву ма те ри јал ног ста ња и
здрав стве ног збри ња ва ња ка ко је про пи -
са но Пра вил ни ком, и на осно ву чла на 3.
ста ва 2. из ме на ма Пра вил ни ка. По ро ди ци
пре ми ну лог чла на УВПС од ко ви да 19 до -
де љи ва на је по моћ у из но су од 25.000 ди -
на ра. По осно ву смр ти од ко ви да 19 или
обо ле лог чла на УВПС, по моћ је од 1. ја ну -
а ра 2021. го ди не до 31.де цем бра 2022. го -
ди не до де ље на за 142 по ро ди це и ис пла -
ће но 3.479.000 ди на ра. 

Од 1. ја ну а ра 2021. го ди не до 31. де цем -
бра 2021. го ди не, јед но крат на со ци јал на и
ху ма ни тар на по моћ је до де ље на за 389
чла но ва Удру же ња и њи хо вим по ро ди ца и
ис пла ће но 9.845.000 ди на ра, од че га 142
по мо ћи по ро ди ца ма чла на УВПС, ко ји су
пре ми ну ли или су би ли обо ле ли од ко ви да
и ис пла ће но 3.479.000 ди на ра. 

До пи сом пред сед ни ка Удру же ња је пре -
по ру че но град ским-оп штин ским ор га ни за -
ци ја ма, да мо гу чла ну УВПС из сво је ор га -
ни за ци је, ко ји су обо ле ли или пре бо ле ли
ко вид, до де ли ти ЈНП пре ма мо гућ но сти ма
из сво јих сред ста ва. По том осно ву Град -
ска ор га ни за ци ја УВПС Ниш по моћ је до -
де ли ла за 22 чла на у из но су од по
10.000,00 ди на ра и ис пла ти ла 220.000,00
ди на ра. Град ска ор га ни за ци ја УВПС Кра -
гу је вац је до де ли ла 27 јед но крат них по мо -
ћи у из но су од по 5.000 ди на ра и ис пла ти -
ла 135.000,00 ди на ра“ пре до чио је По по -
вић.

Пен зи је у рас ко ра ку 
са пла та ма
Про сеч на пла та у РС 30.11.2021. би ла је

на ни воу 69.136, а про сеч на пен зи ја
31.12.2021. из но си ла је са мо 29.374 или
42,40% у од но су на про сеч ну пла ту.

Про сеч на вој на пен зи ја 31.12. 2020. го -
ди не из но си ла је 55.756 ди на ра, а
31.12.2021. тач но 59.122 ди на ра.

Про сеч на вој на пла та – офи ци ра и под -
о фи ци ра у Вој сци РС 30.11.2021 би ла је на
ни воу од 86.118 ди на ра, а про сеч на вој на
пен зи ја 31.12.2021. 59.122 или 68,00% од
про сеч не пла те. Про сеч на пла та офи ци ра
30.11.2021. из но си ла је 102.028 ди на ра,

под о фи ци ра 72.851 ди на ра
У про те клом пе ри о ду при мет но је опа -

да ње бро ја вој них пен зи о не ра. На и ме
31.12.2020. би ло нас је 35.106, а
31.12.2021. укуп но 33.727. За го ди ну да на,
да кле, број је опао за 9,6 од сто. 

И број чла но ва УВПС опа да. Та ко је 31.
12. 2020. би ло 19.103 чла но ва или 54,00%
од укуп ног бро ја ко ри сни ка вој них пен зи ја.
УВПС је на дан 31. 12. 2021. има ло 17.898
чла но ва или 53,06% у од но су на уку пан
број ко ри сни ка вој них пен зи ја. За 12 ме се -
ци (2020 у од но су на 2021) ма ње је 1.205
чла но ва Удру же ња или 9,3% од сто.

Ка да је реч о но во при мље ним чла но ви -
ма, по да ци ука зу ју да је у ре до ве УВПС то -
ком 2021. го ди не сту пи ло 170 вој них пен -
зи о не ра, док је са мо вољ но иза шло њих
48, што чи ни 28% у од но су на број но вих
чла но ва.

Удру же ње вој них пен зи о не ра је бла го -
вре ме но по кре ну ло про це ду ру да се при -
ме на но вог За ко на о оруж ју од ло жи за још
две го ди не, јер због ко ро не мно ги вла сни -
ци оруж ја ни су мо гли да ис пу не све усло -
ве из про пи са о пре ре ги стра ци ји. Но ви рок
за при ме ну тог за ко на је 5. март 2024. го -
ди не.

За ме ник пред сед ни ка Из вр шног од бо ра
ГО УВПС Сло бо дан Пе јо вић је при сут не
оба ве стио да су све оба ве зе из до ме на
ма те ри јал но-фи нан сиј ског по сло ва ња
Удру же ња ис пу ње не. Као про блем је из -
нео да РФ ПИО не а жур но ис пла ти чла на -
ри ну за пре ми ну лог чла на УВПС, а он да
зах те ва вра ћа ње, што по не кад ства ра
про бле ме ад ми ни стра тив не при ро де. Та ко
на при мер у јед ном кон крет ном слу ча ју РФ
ПИО под нео је зах тев да им УВПС ре фун -
ди ра три ди на ра, за шта је Удру же ње мо -
ра ло да пла ти ад ми ни стра тив не тро шко ве
од 30 ди на ра. 

Ре фе рент за здрав стве но збри ња ва ње
Сла во љуб Ста ле то вић, го во ре ћи о здра -
вљу вој них пен зи о не ра, на вео је да је на
свим ни во и ма здрав стве не за шти те би ло
од ре ђе них про бле ма. Си сте мат ски пре -
гле ди су би ли пре ки ну ти у ВМЦ Ка ра бур -
ма и Пре не то на ВМЦ Но ви Бе о град. Вој -
ни пен зи о не ри су те шко до ла зи ли до ВМА.
Нај ви ше про бле ма би ло је упра во у тој
здрав стве ној уста но ви ко ја је од ре ђе на
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АКТУЕЛНО

Састанак са представницима 
београдских организација

СНАГУ
УДРУЖЕЊА

ГРАДЕ ЉУДИ
Недавно су се у Дому ВС окупили руководство УВПС и

представници општинских одбора главног града да би разменили
мишљења о свим важним питањима из домена рада организације

и да би се обавестили о чињеницама које су важне за
сагледавање укупних прилика. По свему судећи био је то веома

користан скуп.



као не ко вид бол ни ца за це лу Ср би ју. Због
те шке си ту а ци је про у зро ко ва не деј ством
ви ру са ко вид 19 од ло же не су мно ге хи рур -
шке ин тер вен ци је и ди јаг но стич ке про це -
ду ре. Ка рак те ри сти чан је при мер јед ног
вој ног пен зи о не ра ко ме је тре ба ло да се
угра ди ве штач ки кук. Ду го је че као, а он да
му је про пао дру ги кук, па се си ту а ци ја ис -
ком пли ко ва ла.  Због то га је фор ми ра на
по себ на ко ми си ја на ВМА. 

По треб ни че шћи су сре ти
Ста ле то вић пред ла же се са Упра вом за

вој но здрав ство и Ге не рал шта бом ВС, до -
го во ри да они од ре де осо бе за ве зу са
УВПС, ка ко би се по сред ством тог ка на ла
убр за ло ре ша ва ње на го ми ла них про бле -
ма вој них пен зи о не ра. Та ко ђе је из нео и
иде ју да на сва ких три или шест ме се ци
ор га ни зу је са ста нак чел них љу ди Упра ве
за вој но здрав ство, Фон да за СО ВО и
УВПС.

За кон о здрав стве ној за шти ти из 1994.
го ди не у мно го че му је пре ва зи ђен, па се
УВПС за ла же да се што пре усво ји пред -
лог но вог за ко на.  Иза бра ни ле кар је од ве -
ли ког зна ча ја за ста би ли за ци ју здра вља
оси гу ра ни ка. У пред ло гу но вог за ко на је и
низ но ви на. Из УВПС су упу ће не су ге сти је
ве за не за ре ха би ли та ци ју. Ве ро ват но ће
би ти из ме на и у трет ма ну ше ћер не бо ле -
сти. Из Удру же ња је по те као и пред лог да
се уве де на кна да тро шко ва пре ми ну лог од
здрав стве не уста но ве до ме ста пре би ва -
ли шта. 

Здрав стве на за шти та у ве зи са ви ру сом
ко ро на је пред ста вљао ве ли ки иза зов за
вој но здрав ство. Си ту а ци ја се сми ру је и
ве ли ка је ве ро ват но ћа да до ла зе бо ља
вре ме на.

Стам бе но збри ња ва ње вој них пен зи о -
не ра се у по след њих пет го ди на ни је про -
ме ни ло. По је ди ни пен зи о не ри на кров над
гла вом че ка ју и ду же од 25 го ди на. 

Си ту а ци ју до ча ра ва ју број ке из се та не -
ве се ле ствар но сти. У то ку 2021. по де ље -
но је са мо 25 ста но ва. То се, ве ро ват но,
ни ка да ни је до го ди ло у про шло сти. УВПС
не рас по ла же ин фор ма ци ја ма о да љој из -
град њи ста но ва за при пад ни ке слу жби
без бед но сти ко ји се при ба вља ју под по -
вољ ни јим усло ви ма. Ти ста но ви су у над -
ле жно сти Вла де РС. 

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка Из вр шног
од бо ра УВПС Зо ра на Вуч ко ви ћа до го ди ла
се ве ли ка не прав да у ве зи са не у ре ђе ним

ста но ви ма. Стам бе ни ин те ре сен ти су, на -
и ме, при ста ли на ма њи стан ко ји је у ло -
шем ста њу, па је мо рао да уло жи 10.000
до 15.000 евра, а ка да от ку пљу је стан не
при зна је му се то ко ли ко је уло жио да би
стан до вео у ста ње да се у ње му мо же жи -
ве ти, па га от ку пљу је по тр жи шној це ни.

УВПС је 4. ја ну а ра ове го ди не до би ло
акт пред сто је ћој по де ли 193 ста на, од че га
у Ни шу 188, у Бе о гра ду че ти ри и Срем ској
Ми тро ви ци је дан. Од укуп ног бро ја би ло је
пла ни ра но да се 75 од сто до де ли ак тив -
ним ста ре ши на ма, а 25 од сто вој ним пен -
зи о не ри ма. Удру же ње је ре а го ва ло зах те -
ва ју ћи да тај од нос бу де дру га чи ји, то јест
да се 60 од сто до де ли при пад ни ци ма МО
и ВС, а 40 од сто вој ним пен зи о не ри ма. Ка -
да је по де ла за вр ше на, ис по ста ви ло се да
је вој ним пен зи о не ри ма до де ље но са мо
16 од сто рас по ло жи вих ста но ва, због че ка
се УВПС ак том обра ти ло ми ни стру од бра -
не, зах те ва ју ћи прав ду. 

И да ље је ви ше од 8.500 пен зи о не ра ко -
ји ни су ре ши ли стам бе но пи та ње. Њих
4.300 је без ика квог ста на, а 4.200 са де -
ли мич но ре ше ним стам бе ним про бле мом.
На стан се обич но че ка 25 до 30 го ди на и
то са 40 го ди на рад ног ста жа. 

За са да је ди но функ ци о ни ше ре ша ва ње
стам бе ног пи та ња пу тем бес по врат ног
кре ди та у ди нар ској про тив вред но сти од
20.000 евра. Про шле го ди не до де ље но је
11 та квих кре ди та. На ова кав на чин ре ша -
ва ња че ка се обич но пет до шест ме се ци. 

Пи са ти о стам бе ним 
не во ља ма
Пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац

си ту а ци ју је оце нио као ве о ма те шку. На -
ло жио је пред сед ни ци ма оп штин ских од -
бо ра да ја ве про бле ма тич не слу ча је ве, ка -
ко би се са њи ма раз го ва ра ло и о то ме об -
ја вио текст у ,,Вој ном ве те ра ну“. 

Ми ло ван Ла лић, пред сед ник ОпОд Зве -
зда ра по хва лио је Удру же ње ко је је, пре -
ма ра ши ре ним оце на ма, до бро ра ди ло на
по чет ку пан де ми је, јер је из ме ђу оста лог
ор га ни зо ва ло до ста ву ле ко ва за све оне
вој не пен зи о не ре ста ри је од 65 го ди на ко -
ји ни су има ли ни ко га да им по мог ну. Удру -
же ње је то ком пан де ми је пру жа ло зна чај -
ну по моћ сво јим чла но ви ма. ,,У том пе ри -
о ду  сам ле жао на ВМА и ве о ма је за хва -
лан ле ка ри ма ко ји су му спа си ли жи вот.
Ме ђу тим, по да так да на јед ном оде ље њу

од 21 ле же ћег бо ле сни ка, са мо дво ји ца су
би ли вој ни оси гу ра ни ци, го во ри о то ме да
за мно ге вој не пен зи о не ре ни је би ло ме -
ста.“ 

Пред ло жио је Ла лић да УВПС, уко ли ко
бу де мо гло, на гра ди нај бо ље ме ди цин ске
се стре на ВМА ко је су ве о ма оп те ре ће не
на по слу. Та ко ђе је под ста као пред сед ни -
ке оп штин ских од бо ра да оду у ВМЦ на ко -
ји су осло ње ни и да зах те ва ју ре ша ва ње
здрав стве них про бле ма па ци јен те са те -
жим бо ле сти ма.

Освр ћу ћи се на Ла ли ће ву су ге сти ју
пред сед ник ОпОд УВПС Бо жи дар Ба бић је
ка зао да су пред став ни ци но во бе о град ске
ор га ни за ци је би ли у та мо шњи ВМЦ, али је
то би ла не мо гу ћа ми си ја, бу ду ћи да су ле -
ка ри би ли ан га жо ва ни на дру гим ме сти ма
или су обо ле ли, па је у сме ни ра дио са мо
је дан или два ле ка ра оп ште прак се. Због
то га ле ка ри не ма ју вре ме на за пре глед.
Мно го вре ме на им од но си и руч но ис пи си -
ва ње ре це па та. 

,,У ход ни ку срет нем свог иза бра ног ле -
ка ра и пи там га да ли то га да на ра ди. Од -
го во рио је да је тих да на ан га жо ван у Но -
вом Па за ру у при вре ме ној ко вид бол ни ци“,
на во ди Ба бић. 

Го во ре ћи о члан ству у но во бе о град ској
ор га ни за ци ји Ба бић је ре као да је број но
ста ње од око 4.000 сма ње но за 800 љу ди,
пре ми ну лих то ком две го ди не. Зна чи го ди -
шње се број чла но ва сма њи за око 400. 

Пред сто ји бо ље вре ме
,,Ор га ни зо ва ни смо у осам основ них ор -

га ни за ци ја ко је ра де из ван ред но. До кра ја
фе бру а ра би ће одр жа не све сед ни це скуп -
шти на на том ни воу. Обез бе ди ли смо ком -
би но ва ни рад скуп шти на. Не ки су уче ство -
ва ли у ра ду не по сред ним при су ством, не -
ки ма су да ти ма те ри ја ли, а са де лом чла -
но ва оства ре на је те ле фон ска ко му ни ка -
ци ја. На ша ор га ни за ци ја не ма про сто ри ја
за ак тив но сти, што је ве ли ки не до ста так.
Из бо ри су до бро ор га ни зо ва ни. На осно ву
ста ва ОпОд сви до са да шњи пред сед ни ци
МО по но во су иза бра ни на ту функ ци ју.
Раз ло зи су мно го број ни. Из ме ђу оста лог
љу ди не же ле да има ју оба ве зе. Сед ни ца
из бор не Скуп шти не би ће ор га ни зо ва на до
кра ја апри ла. По ве ћа ће мо оп штин ски од -
бор за два чла на, па ће укуп но би ти 15
чла но ва“ ка зао је Ба бић. 

Пот пред сед ник ОпОд Но ви Бе о град Си -
ме он Ту ма нов под ву као је да се у усло ви -
ма пан де ми је мно го ра ди ло. Тај пе ри од
би ће упам ћен и по оства ре ном је дин ству. 

,,Има ли смо 11 сед ни ца у усло ви ма пан -
де ми је, што го во ри у при лог успе шног де -
ло ва ња. Очу ва ње здра вља је, ипак, за све
нас би ло нај ва жни је. Не где смо, због де -
ло ва ња ко ро не, за у ста вље ни у не ким ак -
ци ја ма. Пред на ма је вре ме у ко ме ће мо
ура ди ти оно што до са да ни смо мо гли. 

Пред сед ник Над зор ног од бо ра УВПС
Ми ле Глумац за мо лио је при сут не да у ор -
га ни за ци ја ма на чи јем су че лу ин си сти ра ју
на че шћим кон тро ла ма ма те ри јал но-фи -
нан сиј ског по сло ва ња. 

Зо ран Вуч ко вић, пред сед ник Из вр шног
од бо ра УВПС оба ве стио је при сут не да је
Удру же ње пен зи о ни са них ле та ча и па до -
бра на ца пре ста ло са ра дом и да је у то ку
про цес рас фор ми ра ња. 

З. Пе шић
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Не до ста так раз го во ра у про те кле две го ди не оста вио је тра га



ни ча ва прет њу по са му се бе.  Ср би ја на -
ба вља оруж је са свих стра на све та, а све
у ци љу да осна жи сво ју вој ску ка ко би де -
ло ва ла пре вен тив но, за шти ти ла гра ђа не
и по ру чи ла да је спрем на да се бра ни у
слу ча ју агре си је. Сна же ње вој ске, са гла -
сни су и са го вор ни ци на шег ли ста, до при -
но си бо љем по ло жа ју на ше зе мље.

„Ср би ја тре ба да има мо дер ну, до бро
опре мље ну вој ску, ко ја од го ва ра и еко ном -
ској сна зи и по ли тич ком зна ча ју Ср би је као
сред њо е вроп ска зе мља, сред ње ве ли чи -
не и број но сти ста нов ни штва, да има од -
бра ну ко ја ће од вра ти ти сва ко га ко би
имао би ло ка кве пре тен зи је пре ма на шој
др жа ви”, ис ти че за наш лист пред сед ник
Бе о град ског фо ру ма за свет рав но прав них
Жи ва дин Јо ва но вић. Ука зу је да мо дер но
на о ру жа ње у слу ча ју на ше зе мље је сте
ис кљу чи во у функ ци ји од бра не и од вра ћа -
ња од би ло ка квих прет њи или ри зи ка са
стра не, али и очу ва ња ста ту са не у трал но -
сти. На ша зе мља, под се ћа он, не ма тра -
ди ци ју агре со ра и осва ја ча, већ од бра не
од стра них агре си ја и на па да. За то, аде -
кват но опре ма ње Ср би је од брам бе ним на -
о ру жа њем не тре ба да иза зи ва по до зре -

ња од би ло ко га.
„Не у трал ност тра жи осно ву у од брам бе -

ном си сте му. Ми ро љу би ва по ли ти ка мо ра
има ти осно ву у од брам бе ном си сте му. До -
бро су сед ство, отво ре не гра ни це, отво ре -
ност за са рад њу са дру гим зе мља ма не
ис кљу чу ју аде кват не од брам бе не сна ге и
опре му ко ја је од брам бе ног, а не офан зив -
ног ка рак те ра”, оце њу је са го вор ник „По ли -
ти ке”. Евро па и свет су у јед ној вр сти кри -
зе си сте ма и без бед но сти, на по ми ње Јо -
ва но вић и до да је да је си стем без бед но -
сти у Евро пи за сно ван на фи нал ном до ку -
мен ту из Хел син ки ја по ка зао не моћ и не е -
фи ка сност, због стра те ги је екс пан зи је на
ис ток ко ју спро во ди НА ТО.

„Та без бед но сна ар хи тек ту ра у Евро пи
да нас је по све не а де кват на и не е фи ка сна
и то је је дан еле мент ко ји Ср би ју упо зо ра -
ва на по ве ћа ње ри зи ка по без бед ност. Ср -
би ја мо ра има ти ефи ка сан, мо де ран, тех -
нич ки до бро опре мљен си стем од бра не
ка ко би то би ла си гур ност и ве ћа из ве -
сност за зе мљу ко ја во ди не у трал ну по ли -
ти ку”, ука зу је Јо ва но вић. На бав ком оруж ја
са Ис то ка и За па да, оце њу је Јо ва но вић,
ак ту ел на власт же ли да по ка же ка ко ба -
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В
ој но ја ка и ста бил на Ср би ја га рант је
ми ра у ре ги о ну, а сво ју вој ну не у -
трал ност чу ва за хва љу ју ћи на бав ка -

ма оруж ја и са Ис то ка и са За па да. На
осно ву по ру ка из Бе о гра да за бри ну тост
Са ра је ва, При шти не и За гре ба због ја ча -
ња срп ске вој ске је без осно ва, јер мо дер -
но на о ру жа ње ко је ку пу је на ша др жа ва је
пре све га од брам бе ног ка рак те ра и слу жи
за за шти ту ин те ре са на ше зе мље. Пред -
сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић пре три
да на ис та као је да да нас има мо нај сна -
жни ју вој ску у ре ги о ну. Под се тио је да смо
би ли „зе мља ко ја де фак то ни је има ла сво -
ју вој ску, не за то што ни је има ла до бре вој -
ни ке, има ла је вр хун ске вој ни ке, али ни је
има ла оруж је и опре му”. „Уско ро ће би ти
но вих ства ри ко ји ма ће се љу ди об ра до ва -
ти, ко је смо на ру чи ли. Сти жу из Ки не,
Фран цу ске, Ру си је и са ми пра ви мо све ви -
ше”, ре као је пред сед ник у ин тер вјуу за
Тан југ.

Пре ма ми шље њу на уч ног са рад ни ка
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је Зо ра на
Ми ло са вље ви ћа на бав ка нај са вре ме ни јег
ПВО си сте ма пред ста вља до каз да ру ко -
вод ство на ше зе мље во ди од го вор ну и не -
за ви сну по ли ти ку, ка ко у по ли тич ком, та ко
и у вој ном сми слу. 

„Ми се у то ку кри зе на о ру жа ва мо са нај -
са вре ме ни јим ПВО си сте ми ма из Ки не. То
је са мо је дан про ду же так ста бил не, од го -
вор не по ли ти ке у кон тек сту за пра во не за -
ви сне по ли ти ке и јед но став но не за ви сне
вој не, хај де да ка же мо, по став ке. Су шти на
на бав ке тог си сте ма је за пра во да би смо
јед но став но за др жа ли ту сло бо ду тј. не -
свр ста ва ње у то ку нај ве ће кри зе од 1945.
го ди не, од Дру гог свет ског ра та”, оце њу је
Ми ло са вље вић за „По ли ти ку”.

Пред сед ник Ву чић је, у ви ше на вра та,
го во ре ћи о на бав ци оруж ја ис та као да Ср -
би ја на о ру жа ва њем ни је пре кр ши ла ни је -
дан спо ра зум „јер нај ве ћим де лом ку пу је
де фан зив но оруж је и ору ђе”. Ка да се ку -
пу је оруж је за про тив ва зду шну од бра ну,
ре као је Ву чић, „не угро жа ва те ни чи ји дру -
ги про стор, са мо шти ти те свој”. Вој ска Ср -
би је, ка ко је ука зао пред сед ник, на ста вља
да ја ча у скла ду са свим ме ђу на род ним
про пи си ма и ре ги о нал ним спо ра зу ми ма,
али не пре ти ни ко ме, већ сна же њем огра -

Београд набавља наоружање 
и са истока и са запада

ОДБРАНА НЕЗАВИСНОСТИ
И ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ

„Ми се у току кризе наоружавамо са најсавременијим ПВО
системима из Кине. То је само један продужетак стабилне,

одговорне политике у контексту заправо независне политике и
једноставно независне војне, хајде да кажемо, поставке. Суштина
набавке тог система је заправо да бисмо једноставно задржали ту
слободу тј. несврставање у току највеће кризе од 1945. године, од
Другог светског рата”, оцењује Зоран Милосављевић из Института

за политичке студије.

Систем „Панцир С-1“
Војске Србије
(Фото МО/Д.Банда)



лан си ра и да не же ли да бу де за ви сна ис -
кљу чи во од јед не или од дру ге стра не.

Ко мен та ри шу ћи не дав ну из ја ву ше фа
ру ске ди пло ма ти је Сер ге ја Ла вро ва да су
пла ће ни вој ни ци из Бо сне и Хер це го ви не,
Ал ба ни је и са КиМ по сла ти у Дон бас са го -
вор ни ци на шег ли ста ис ти чу да ово не би
био пр ви пут да те ро ри стич ке ће ли је са
Бал ка на де лу ју ши ром све та.  Зо ран Ми -
ло са вље вић оце њу је да се, без об зи ра на
то што пред сед ник Ср би је још ни је до био
ин фор ма ци ју од парт не ра на те ре ну, Ру си -
је и САД и ко ли ко је та ква ин фор ма ци ја ре -
ле вант на и про ве ре на, по ка за ло да су те -
ро ри сти у све ту до ла зи ли са КиМ, где ме -
ђу на род не сна ге ни су ус пе ле да ис кон тро -
ли шу без бед но сни кон текст. Под се тио је
да су џи ха ди сти од ла зи ли на под руч је Си -
ри је и Ира на, и да са да ме ђу на род не ор -
га ни за ци је про ве ра ва ју да ли су при сут ни
и у ком бро ју у Укра ји ни.

Жи ва дин Јо ва но вић та ко ђе упо зо ра ва
да тзв. Ислам ска др жа ва ре гру ту је зна ча -
јан број те ро ри ста са Ко сме та и из Бо сне
и Хер це го ви не за сво је по тре бе и ак ци је у
ра зним де ло ви ма све та. По сто је те ро ри -
сти спа ва чи, а где ће се по ја ви ти, ни је под
на шом кон тро лом, јер не ма мо увид у то.
„То је јед на те ро ри стич ка мре жа ко ја има

сво је тра ди ци о нал не га зде и ко ја у сва кој
си ту а ци ји и у по жа ру на ла зи на чин да вр -
бу је те ро ри сте. Не би би ло из не на ђе ње да
их има са Бал ка на и у Укра ји ни”, за кљу чу -
је Јо ва но вић.

Го во ре ћи о очу ва њу не у трал но сти и ја -
ча њу ме ђу на род не по зи ци је, оце њу је да
на ша зе мља не тре ба да за не ма ри зна чај
оруж ја до ма ће про из вод ње и ула га ња у
вој ну ин ду стри ју. „По мом ми шље њу, нај -
ве ћа без бед ност и си гур ност је сте у опре -
ми и у ору жа њу до ма ће про из вод ње. Вој -
на ин ду стри ја Ср би је има ду гу тра ди ци ју и
ве ли ке до ме те”, ис ти че и до да је да уче -
шће до ма ће вој не опре ме и на о ру жа ња у
укуп ном на о ру жа њу и опре ма њу срп ског
си сте ма од бра не тре ба да се по ве ћа.

„То је нај ло гич ни је оче ки ва ње за зе мљу
ко ја је не у трал на и ко ја же ли да бу де ста -
бил на и си гур на у свим усло ви ма, па и у
усло ви ма не пред ви ди вих за тег ну то сти”,
ука зу је наш са го вор ник. Из ме ђу са рад ње
са тра ди ци о нал ним и но вим парт не ри ма
на по љу на бав ке оруж ја и вој не опре ме и
при ва ти за ци је и ула ска у стра те шка парт -
нер ства у вој ној ин ду стри ји тре ба под ву ћи
цр ве ну ли ни ју, ка же Јо ва но вић. „Вој на ин -
ду стри ја тре ба да бу де сто од сто у вла сни -
штву др жа ве Ср би је. Не тре ба ти ме екс пе -

ри мен ти са ти или уоп ште раз ми шља ти о
увла че њу стра них ин ве сти то ра у вој ну ин -
ду стри ју Ср би је, а по го то во не мо же мо
ула зи ти у парт нер ство у од брам бе ној ин -
ду стри ји са парт не ри ма из НА ТО зе ма ља”,
за кљу чу је Јо ва но вић.

Ми на Ђур чић
Из вор: По ли ти ка

13Војни ветеран ФЕБРУАР 2022.

ДРУШТВО И ОДБРАНА

ФК-3 ГА РАНТ СИ ГУР НОГ
НЕ БА СР БИ ЈЕ

Од свег на о ру жа ња на ба вље ног по -
след њих го ди на, уско ро тре ба да стиг -
не оно нај зна чај ни је – ра кет ни си стем
про тив ва зду хо плов не од бра не (ПВО)
ве ли ког до ме та. Из ве сно је да је реч о
си сте му ФК-3 ки не ске про из вод ње, до -
ме та сто ки ло ме та ра по да љи ни и 27
ки ло ме та ра по ви си ни. Ти ме ће на ша
вој ска има ти оно што јој је та ко не до -
ста ја ло то ком НА ТО агре си је, сред ство
за за шти ту не ба на ве ћим ви си на ма.
Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић
је на пред из бор ном ску пу у Ме ро ши ни
из ја вио да ће Вој ска Ср би је уско ро до -
би ти јед но од нај моћ ни јих оруж ја у све -
ту.

„За не ко ли ко да на ће те ви де ти ко ли -
ко је Ср би ја ва жни ја и ни кад Ср би ја ви -
ше не ће би ти лак плен. Об ра до ва ће -
мо вас но вим си сте ми ма”, ре као је Ву -
чић. О на бав ци ФК-3 се при ча го ди на -
ма, али је те ма до би ла на зна ча ју ка да
је у ле то 2020. го ди не спе ци ја ли зо ва -
ни сајт „Бал кан ска без бед но сна мре -
жа” у јав но до ступ ном го ди шњем из ве -
шта ју ЈП „Ју го им порт СДПР” от крио
став ку о ис пла ти по ме ну тог си сте ма
ПВО. Ипак, пр ви пут Ср би ја и ФК-3 по -
ми њу се у „По ли ти ци” у ју лу 2018. у из -
ве шта ју „По ли ти ке” из Пе кин га по во -
дом по се те Ки ни та да шњег ми ни стра
од бра не Алек сан дра Ву ли на. Ње му су
та да у Пе кин гу, у ком па ни ји ЦПМИ ЕЦ,
пред ста вље на сред ства ПВО а ме ђу
њи ма је био и ра кет ни си стем чи ја се
ис по ру ка оче ку је.

Наша војска је
опремљена
најмодернијим
,,Ербасовим“
хеликоптерима
Х-145М 
(Фото
Министарство
одбране)

Модернизовани
авион МиГ-29 је
ловац
изванредних
могућности



С
ти же мо у Клуб ВЈ у При зре ну. Де -
лић и да ље ко ри сти ову ло ка ци ју,
иако сам га упо зо рио на опа сност.

Са про зо ра, са ко га се ви ди Па штрик,
по ку ша вам да ви дим шта се де ша ва.
Осим екс пло зи ја ко је се по вре ме но чу ју,
чи та во под руч је је оба ви је но бе лим и
цр ним ди мом. Де лу је као по жар ко ји је
за хва тио це лу пла ни ну. Ин фор ма ци ја
ко ју до би ја Де лић по твр ђу је да је по -
след ње бом бар до ва ње би ло у „пра зно“
и да не ма про ме на на том де лу фрон та.
Тек та да при хва там по ну ђе ну ка фу. Сви
смо под ве ли ким оп те ре ће њем до га ђа -
ји ма из не ко ли ко про те клих са ти. Због
то га ни сам обра тио па жњу на Де ли ћев
из ве штај о бом бар до ва њу ко ло не са но -
ви на ри ма, на око пет-шест ки ло ме та ра
од При зре на, на пу ту за Штрп це. У бом -
бар до ва њу је по вре ђен фран цу ски но -
ви нар и ху ма ни ста, Да ни јел Ши фер, и
још је дан но ви нар, а јед но ли це је по ги -
ну ло. „Пре ма из ве шта ју по ли ци је, у ко -
ло ни су би ле две но ви нар ке из Ве ли ке
Бри та ни је и пет но ви на ра из Пор ту га ли -
је.“

Док раз го ва ра мо, од је ку ју сна жне екс -
пло зи је од ко јих по дрх та ва згра да. Имам
ути сак да су бом бе па ле у цен тар гра да.
Ме ђу тим, 20 авио-бом би па ло је на ре -
јон Лан до вич ког бр да, ода кле смо до -
шли пре два де се так ми ну та. И овај пут
ге не рал Ђа ко вић ко мен та ри ше „да Ла -
за ре вић и ја као маг нет при вла чи мо ави -
ја ци ју НА ТО’’, а Де лић „да смо на вре ме
оти шли са те ло ка ци је“. На сре ћу, и ово
бом бар до ва ње би ло је у „пра зно“, јер је
Оклоп ни ба та љон 549. мо то ри зо ва не
бри га де и ово га  пу та био „не до сту пан“
за Б-52.

Док Ла за ре вић из да је за дат ке за са -
ни ра ње по сле ди ца деј ства у зо ни 549.
мо то ри зо ва не бри га де, раз го ва рам са
ге не рал-ма јо ром Сто ји ми ро ви ћем. Из -
ве шта ва ме да је до био из ве штај Ко ман -
де Ни шког кор пу са, јер Ни ко лић не мо -
же да сту пи у ве зу са мном. Ре фе ри ше
да је ави ја ци ја деј ство ва ла у зо ни Ни -
шког кор пу са од 16.28 ча со ва са че ти ри
про јек ти ла по ре пе ти то ру на Плач ко ви -
ци, се вер но од Вра ња. У 16.35 ча со ва са
три про јек ти ла бом бар до ван је же ле -

знич ки мост на пру зи Ниш–Пи рот у ре јо -
ну се ла Чи флик, ис точ но од Бе ле
Пaланке, а јед ним про јек ти лом га ђан је
пут нич ки мост. Мо сто ви су про ма ше ни,
али је оште ће на пру га у ду жи ни од 30
ме та ра. Оно што је нај бол ни је Сто ји ми -
ро вић је оста вио да ре фе ри ше на кра ју.
У 17.00 ча со ва са два про јек ти ла га ђа ни
су по ло жа ји на пр вој ли ни ји од бра не Пр -
вог мо то ри зо ва ног ба та љо на 78. мо то -
ри зо ва не бри га де у ре јо ну се ла Сла ву -
је вац. Том при ли ком је по ги ну ло шест
ци ви ла и уни штен топ 30/2 ,,Пра га’’. Ово
је пр ви пут да ави ја ци ја га ђа је ди ни це на
пр вој ли ни ји у зо ни 78. мо то ри зо ва не
бри га де.

За ру шен ту нел код се ла 
Ра ча не
Ин фор ми шем на чел ни ка Шта ба о до -

га ђа ји ма на Па штри ку и на ре ђу јем да од
Оба ве штај не упра ве ШВК тра жи но ве
ин фор ма ци је о на ме ра ма агре со ра на
про сто ру Ма ке до ни је и Албаниje 

Пре по ла ска за При шти ну тра жим још
је дан из ве штај о ста њу је ди ни ца на Го -
ро жу пу. По сле оба вље ног раз го во ра са
пот пу ков ни ком Ко њи ков цем, Де лић из -
ве шта ва да је ста ње у је ди ни ца ма не -
про ме ње но и да су „оша му ће ни’’ вој ни -
ци од би ли да бу ду за ме ње ни и да су
тра жи ли да оста ну на сво јим по ло жа ји -
ма. Овим ге стом по твр ђе не су ра ни је
оце не о ви со ком бор бе ном мо ра лу је ди -
ни ца 549. мо то ри зо ва не бри га де.

Од лу чио сам да се уме сто пла ни ра не
мар шру те, пре ко Су ве Ре ке и Шти мља,
вра ти мо у При шти ну пре ко Штрп ца и
Уро шев ца. Пу ков ник Де лић упо зо ра ва
да је и да ље за ру шен ту нел код се ла Ре -
ча не и да су ин жи њер ци из ра ди ли оби -
ла зни цу ко јом мо гу да про ла зе те рен ска
во зи ла. Па тро ла вој не по ли ци је Бри га -
де про ве ла је ко ло ну спо ред ним ули ца -
ма до на се ља Ка ља ја на из ла ску из гра -
да за Штрп це. Код Ду ша но вог гра да и
ма на сти ра Све ти Ар хан ге ли, у ка њо ну
При зрен ске Би стри це, чу је се око де се -
так екс пло зи ја  ју го за пад но од на ше по -
зи ци је. Ко мен та ри шем да ави ја ци ја по -
но во га ђа је ди ни це на Врб нич ком прав -

цу или на Пла не ји. Тач но је 18.01 час.
Ла за ре вић с не стр пље њем че ка да му
се ја ви пу ков ник Де лић. 

На ста вља мо пут без за у ста вља ња.
По сле пре ђе них пет-шест ки ло ме та ра
на и ла зи мо на ме шо ви ту са о бра ћај ну
па тро лу ко ја на око 150 ме та ра од за ру -
ше ног ту не ла усме ра ва во зи ла на оби -
ла зни цу. По сле пе де се так ме та ра по на -
си па ном ма ка дам ском пу ту за о би ла зи -
мо ту нел и из ла зи мо на глав ну ко му ни -
ка ци ју. Са де сне стра не пу та је слу па но
пут нич ко во зи ло ча чан ске ре ги стра ци је,
а у не по сред ној бли зи ни је дру га ме шо -
ви та са о бра ћај на па тро ла  ко ја усме ра -
ва во зи ла ко ја иду пре ма При зре ну. Док
Ла за ре вић раз го ва ра са Де ли ћем, из ла -
зим из во зи ла и при ла зим гру пи вој ни ка
и по ли ца ја ца. Је дан од вој ни ка са чи но -
ви ма де се та ра при ла зи с на ме ром да
ра пор ти ра. С об зи ром да ни сам имао
озна ке чи на, у ди ле ми је шта да ра ди.
По здра вљам ње га и оста ле и пи там шта
се де ша ва. Де се тар об ја шња ва да има -
ју за да так да ре гу ли шу са о бра ћај због
за ру ше ног ту не ла, да је ави ја ци ја у то ку
ју че ра шњег да на га ђа ла ту нел и да је
том при ли ком по ги нуо ко ман дант 549.
ин жи ње риј ског ба та љо на,  ка пе тан За -
им, а ра ње но не ко ли ко вој ни ка. Ка же:
„Да нас по под не, око по ла пет, ави ја ци ја
је бом бар до ва ла гру пу но ви на ра ко ја се
кре та ла оби ла зни цом из При зре на ка
мо тор ном во зи лу. По ги нуо је во зач пут -
нич ког во зи ла, а ра ње на су два но ви на -
ра и јед на но ви нар ка. ,,Пи там да ли су
на стра да ли у мо тор ним во зи ли ма, или
су у тре нут ку бом бар до ва ња би ли ван
во зи ла. У раз го вор се укљу чу је по ли ца -
јац ко ји је ме ђу пр ви ма сти гао на ме сто
не сре ће и до ве зао док то ра. Об ја шња ва
да се гру па од пет но ви на ра, пред во ђе -
на Да ни је лом Ши фе ром, вра ћа ла из
При зре на и кре ну ла оби ла зни цом пре -
ма свом во зи лу ко је их је че ка ло код
дру гог ту не ла. Док су ишли пе ши це, на -
ле тео је је дан,  а за њим и дру ги ави он,
и бом бар до ва ли су гру пу са че ти ри бом -
бе. Том при ли ком Ши фер је ра њен у ру -
ку, а јед на но ви нар ка и но ви нар у но ге.
Во зач мо тор ног во зи ла,  ко ји је се део у
ко ли ма, по ги нуо је на ли цу ме ста. Ко ли -
ко сам схва тио, но ви на ри су на стра да -
ли на оби ла зни ци а не у во зи лу. У не по -
сред ној бли зи ни во зи ла у ко ме је по ги -
нуо во зач је „Асла но ва че сма“, где сам
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ПОГЛЕДИ

Из Ратног дневника генерал-пуковника
Небојше Павковића

СТРАДАЊЕ НЕДУЖНИХ
ЉУДИ У ВАРВАРИНУ

У бомбардовању Варварина погинуло девет лица, 12
задобило тешке телесне повреде, 18 лакше, док се два

лица воде као нестала. „У 13.05 и 13.15 часова, када је на
улицама овог малог града на левој обали Велике Мораве

било преко 2.000 људи, са три пројектила бомбардован је и
срушен мост. Међу погинулима је Сања Миленковић,

петнаестогодишња брилијантна ученица,  математичар и
Вуков дипломац. До тренутка погибије зрачила је добротом,

енергијом и знањем, због чега је била омиљена у граду и
позната широм земље. 



се прет ход них го ди на че сто од ма рао и
пио хлад ну пла нин ску во ду. Овог пу та
ми ни је би ло до во де.

На ста вља мо пут ка Штрп цу. Ла за ре -
вић ме ин фор ми ше да је ави ја ци ја пре
два де се так ми ну та са 13 про јек ти ла га -
ђа ла се ло Хо чу За град ску, у ко ме ни је
би ло на ших је ди ни ца. По ред то га, у два
на вра та, у 17.16 и 17.36 ча со ва, са шест
про јек ти ла га ђа ла је по ло жа је Оклоп ног
ба та љо на 243. ме ха ни зо ва не бри га де у
ре јо ну се ла Не ко дим и ла жне по ло жа је
Бри гад не ар ти ље риј ске гру пе „243“, у
ре јо ну се ла Гр ли ца, ју жно од Уро шев ца.
У вре ме ну од 17.10 до 17.25 ча со ва са
че ти ри про јек ти ла бом ба ро ва на је ка -
сар на у Пе ћи и по ло жа ји Оклоп ног ба та -
љо на 125. мо то ри зо ва не бри га де. Ва -
тре не по ло жа је Бри гад ног про ти во клоп -
ног од ре да „175“, у ре јо ну се ла Сми ра ју -
жно од Ви ти не, ави ја ци ја је бом бар до -
ва ла од 17.14 до 17.18 ча со ва са пет
про јек ти ла. У 17.48 ча со ва са че ти ри
про јек ти ла бом бар до ва ни су по ло жа ји
од бра не Ме ха ни зо ва ног ба та љо на 243.
ме ха ни зо ва не бри га де.

Те пих бом бар до ва ње
Ла за ре ви ће во ин фор ми са ње пре ки да

по зив пу ков ни ка Де ли ћа, ко ји из ве шта -
ва да је у 18.04 ча са са ви ше про јек ти ла
„те пих бом бар до ва њем“ га ђан ре јон од
Ка ра у ле „Го ро жуп“ до се ла Пла не ја. До
са да је утвр ђе но да је је дан вој ник по ги -
нуо, а ра ње но је осам.

Док је Ла за ре вић раз го ва рао са Де ли -
ћем, ја вио се ге не рал-ма јор Ни ко лић.
По на вља ин фор ма ци ју о стра да њу ци -
ви ла у се лу Сла ву је вац и из ве шта ва да
је у 18.04 ча са  ави ја ци ја са ви ше про -
јек ти ла бом бар до ва ла ла жне по ло жа је
ба те ри је ПВО у ре јо ну се ла Бу штра ње,
ис точ но од Бу ја нов ца. Уни ште на је ма -
ке та про тив а ви он ског то па 20/3 мм. Ге -
не рал Ни ко лић об ја шња ва да су ве зе са
Опе ра тив ним цен тром Тре ће ар ми је би -
ле у пре ки ду због ин тен зив ног оме та ња
ве за од стра не НА ТО-а.

Ге не рал Ла за ре вић из ра жа ва за бри -
ну тост због по ја ча ног ин тен зи те та деј -
ства агре сор ске ави ја ци је у зо ни 243.
ме ха ни зо ва не бри га де, где упра во иде -
мо. У 18.04 ча са са шест про јек ти ла по -
но во су бом бар до ва ни Ка ра у ла „Ду на во“
и по ло жа ји Тре ћег пе ша диј ског ба та љо -
на 175. пе ша диј ске бри га де. По ла ча са
ка сни је са по два про јек ти ла га ђа ни су
обје кат Го леш и по ло жа ји Дру гог пе ша -

диј ског ба та љо на Сед ме пе ша диј ске
бри га де у ре јо ну се ла Ду бра ва, ју го и -
сточ но од Ис то ка.

Док пу ту је мо, раз го ва ра мо о то ме да
су пла не ри НА ТО-а из гу би ли „ком пас“ и
без раз ло га по на вља ју деј ства по истим
ци ље ви ма. 

На пре во ју Пре ва лац (тт 1.515) око
19.00 ча со ва раз ми шљам о зна ча ју овог
пре во ја из ме ђу Је зер ске и Шар-Пла ни -
не, ко ји пред ста вља ве зу из ме ђу Ко сов -
ске ви со рав ни и Ме то хи је, и има ве ли ки
зна чај за до во ђе ње је ди ни ца, снаб де ва -
ње и ева ку а ци ју. Ру ше њем сер пен ти на
на пре во ју, НА ТО би за ду же вре ме пре -
ки нуо са о бра ћај. На вр ху по ред про дав -
ни це пар ки ра но је вој но во зи ло и око
ње га је де се так вој них об ве зни ка. Ла зе -
ре вић ми сли да се ве ро ват но ра ди о
при пад ни ци ма 66. вој но те ри то ри јал ног
од ре да, у чи ју зо ну од бра не смо ушли.
Не за у ста вља мо се. Ме ђу тим, не ко из
ко ло не упо зо рио је вој не об ве зни ке да
се скло не са те по зи ци је због опа сно сти
од деј ства ави ја ци је.

По зи ви и из ве шта ји са те ре на сти жу

на три до пет ми ну та. Ко ман дант 175.
пе ша диј ске бри га де, пу ков ник Ми ло рад
Ста но је вић, из ве шта ва Ла за ре ви ћа да
су ва тре ни по ло жа ји Бри гад ног про ти во -
клоп ног од ре да „175“, у ре јо ну се ла
Сми ра код Ви ти не, по но во бом бар до ва -
ни са пет про јек ти ла, у 18.23 и 18.40 ча -
со ва. Пу ков ник Је лић, ко ман дант 243.
ме ха ни зо ва не бри га де, из ве шта ва да је
ави ја ци ја по но ви ла ва зду шни на пад у
19.00 ча со ва са пет авио-бом би по ре јо -
ну од бра не Ме ха ни зо ва ног ба та љо на у
ре јо ну Ва рош-Се ло, ју жно од Уро шев ца,
и да ни је би ло по сле ди ца. Из Опе ра тив -
ног цен тра При штин ског кор пу са сти же
из ве штај да су у 19.10 ча со ва са три
про јек ти ла га ђа ни по ло жа ји Дру гог
оклоп ног ба та љо на 15. оклоп не бри га -
де, у ре јо ну Ли по ви це, и да ко ман дант,
пу ков ник Мла ден Ћир ко вић, не мо же да
до би је ве зу са Ла за ре ви ћем.

Хо тел у мра ку
На ула зу у се ло Бре зо ви ца са де сне

стра не пу та уоча вам не ко ли ко вој ни ка и
по ло жа је од бра не не ке од је ди ни це из
са ста ва 66. вој но те ри то ри јал ног од ре да.
У том тре нут ку од је ку ју три екс пло зи је
око 1.000 ме та ра од те ло ка ци је. Вој ни -
ци ко је сам не по сред но пре екс пло зи је
ви део ви ше ни су би ли та мо. Ко ло на се
за у ста вља, а во зи ла скре ћу с пу та. Не

зна мо шта је ме та, на ша ко ло на, или по -
ло жа ји од бра не 66. вој но те ри то ри јал ног
од ре да. Ге не рал Ђа ко вић ша ље чел но
обез бе ђе ње да про ве ри шта је ави ја ци -
ја га ђа ла. По по врат ку, пот пу ков ник
Мар ко вић из ве шта ва да је ави ја ци ја га -
ђа ла ТВ ре пе ти тор на бр ду ју жно од
Бре зо ви це. 

Због до га ђа ја на те ре ну, пред ла жем
Ла за ре ви ћу да ноћ про ве де мо у хо те лу
„Бре зо ви ца“. По себ но због ин тен зи ви ра -
ња деј ства ави ја ци је у зо на ма 243. ме -
ха ни зо ва не бри га де, Так тич ке гру пе
„252“ и 15. оклоп не бри га де, кроз ко је
мо ра мо про ћи на пу ту до При шти не. 

Хо тел је у мра ку и за кљу чан. Љу ди из
обез бе ђе ња бр зо про на ла зе чу ва ре и
омо гу ћу ју ула зак у обје кат. Наш до ла зак
у хо тел иза звао је не са мо из не на ђе ње,
већ и „па ни ку“. За не ко ли ко ми ну та у хо -
тел сти же осо бље из Штрп ца. Де лу ју
упла ше но по сле деј ства ави ја ци је по ре -
пе ти то ру у не по сред ној бли зи ни хо те ла.
Гле да ју нас с не ве ри цом. Оба ве штен је
и ди рек тор хо те ла, мој при ја тељ Гу ду -
рић, Гу ду ра, ко ји је до по чет ка агре си је
жи вео у Уро шев цу. Чо век из хо те ла во -
ди нас у са лу за са стан ке, чи ји су про зо -
ри за мра че ни ће ба ди ма. Ге не рал  Ђа ко -
вић из да је за дат ке за обез бе ђе ње хо те -
ла, а Ла за ре вић раз го ва ра са пу ков ни -
ком Је ли ћем. На ре ђу је му да упу ти је ди -
ни цу за обез бе ђе ње. 

Укљу чу јем те ле ви зор. На ве сти ма је
упра во из ве штај о бом бар до ва њу Вар -
ва ри на у ко ме је по ги ну ло де вет ли ца,
12 за до би ло те шке те ле сне по вре де, 18
лак ше, док се два ли ца во де као не ста -
ла. „У 13.05 и 13.15 ча со ва, ка да је на
ули ца ма овог ма лог гра да на ле вој оба -
ли Ве ли ке Мо ра ве би ло пре ко 2.000 љу -
ди, са три про јек ти ла бом бар до ван је и
сру шен мост. Ме ђу по ги ну ли ма је Ми -
лен ко вић Са ња  из До њих Ка ту на, пет -
на е сто го ди шња бри ли јант на уче ни ца,
ма те ма ти чар и Ву ков ди пло мац. До тре -
нут ка по ги би је зра чи ла је до бро том,
енер ги јом и зна њем, због че га је би ла
оми ље на у гра ду и по зна та ши ром зе -
мље. Би ла је по бед ни ца на мно гим так -
ми че њи ма из ма те ма ти ке, а на Хе миј -
ској олим пи ја ди осво ји ла је 87 од 100
мо гу ћих по е на. Без по ла га ња при јем ног
ис пи та, као из у зе тан та ле нат, упи са ла је
Ма те ма тич ку гим на зи ју у Бе о гра ду. Же -
љу да се ба ви на уч ним ра дом пре ки ну -
ли су ави о ни НА ТО и уби ли све ње не
же ље и ам би ци је и оста ви ли не у те шне
ро ди те ље, мај ку Ве сну и оца Зо ра на и
бра та Са шу.“ 

При ка за ни су стра вич ни при зо ри по -
ру ше ног мо ста  ко ји је за ове по но сне
љу де био сим бол жи во та ко ји спа ја љу -
де, а за агре со ре ме сто на ко ме су уга -
си ли ту ђе жи во те. Ме ђу по ги ну ли ма је и
Ми ло је Ћи рић, све ште ник, ко ји је на дан
Све те Тро ји це на стра ви чан на чин из гу -
био жи вот на пра гу цр кве, при ли ком до -
че ка сво јих су гра ђа на.

По сле ове по тре сне ве сти да то је са -
оп ште ње о бом бар до ва њу ко ло не но ви -
на ра у ка њо ну ре ке При зрен ске Би стри -
це. Тек та да при ме ћу јем да не ма Дре цу -
на и Ма го чи ја. У из ве шта ју, ко ји је ве ро -
ват но по сла ла ре дак ци ја РТС из При -
зре на, дат је ве ли ки зна чај на па ду ави -
ја ци је НАТO-a на но ви на ре.
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Мо сто ви би тре ба ло да спа ја ју љу де, иде је и оба ле, али НА ТО  
де лу је ан ти ци ви ли за циј ски



У
пан де ми ји ковидa 19 огром ни на по ри
уло жу се у за у ста вља ње ши ре ња бо -
ле сти и ле че ње ве ли ког број обо ле -

лих, али се на жа лост ма ло па жње по све -
ћу је ње го вим по сле ди ца ма. Ме ђу тим, ме -
ди цин ски по сле ни ци зна ју да ле че ње ко -
вид па ци је на та не пре ста је по њи хо вом от -
пу шта њу из бол ни це и по до би ја њу не га -
тив ног ре зул та та те ста на SARS-CoV-2 ви -
рус, узроч ни ка ко ви да 19. Мно ги па ци јен ти
осе ћа ју раз ли чи те оне спо со бља ва ју ће те -
го бе и шест ме се ци на кон бо ле сти, а не кад
и ду же. Пост ко вид син дром пре по знат је и
де фи ни сан не пу ну го ди ну на кон по чет ка
пан де ми је, али још ни је гло бал но стан дар -
ди зо ва на ње го ва де фи ни ци ја. У струч ној
ли те ра ту ри то ста ње на зи ва се ра зним тер -
ми ни ма – хро нич ни ко вид 19 син дром, ка -
сне по сле ди це ко ви да 19, ду ги ко вид, ду го -
трај ни ко вид 19, под стак ну ти ко вид 19,
пост ко вид син дром – али се одо ма ћио јед -
но став ни ји из раз – пост ко вид. Ста ње пост -
ко ви да ја вља се обич но три ме се ца од по -
чет ка ко ви да 19 са симп то ми ма ко ји тра ју
нај ма ње два ме се ца. 

Још ни је са свим ја сан ме ха ни зам на -
стан ка по сле ди ца ко је ко вид 19 оста вља
на људ ско здра вље и не из ве сно је да ли
ће се љу ди ко ји га има ју до кра ја опо ра ви -
ти. А њих ни је ма ли број. Ис тра жи ва ња у
све ту по ка зу ју да ви ше од тре ћи не па ци је -
на та ко ји пре бо ле ко вид 19 има ју је дан или
ви ше та ко зва них ду гих ко вид симп то ма
3–6 ме се ци по сле ин фек ци је. Ако се зна да
је у све ту до са да за ра же но око 210 ми ли -
о на љу ди, а у Ср би ји око 1,3 ми ли о на,
пост ко вид је по тен ци јал на опа сност за
огро ман број љу ди. 

По да ци до би је ни пра ће њем па ци је на -
та на кон оздра вље ња по ка зу ју да пост ко -
вид пра ти хе те ро ге на гру па симп то ма. Нај -
че шће су то про бле ми са ди са њем, бо ло ви
у тр бу ху, ма лак са лост, анк си о зност/де пре -
си ја. Ис тра жи ва чи и кли ни ча ри ис ти чу да
се ис по ља ва као мул ти си стем ска бо лест и
мо ра се збри ња ва ти мул ти ди сци пли нар но. 

Де таљ ни је о пост ко ви ду и ње го вим ма -
ни фе ста ци ја ма би ло је ре чи на на уч ном
ску пу „Ду го роч ни ефек ти ко вид 19 на здра -
вље – до са да шња са зна ња и нај но ви ја ис -
тра жи ва ња”, ко ји је пу тем ви део-лин ка ор -
га ни зо ва ла Ака де ми ја ме ди цин ских на у ка
Срп ског ле кар ског дру штва. Ини ци ја тор
тог до сад је дин стве ног ску па на ко ме су го -
во ри ли ин фек то лог, пул мо лог, кар ди о лог,
не фро лог и не у ро лог, би ла је пред сед ни ца
ака де ми је проф. др Љу би ца Ђу ка но вић.
Она се во ди ла иде јом да би чла но ви ака -
де ми је тре ба ло да упо зна ју ме ди цин ске
кру го ве, а и ши ру јав ност са гло бал ним

здрав стве ним иза зо вом ка кав је пост ко вид
и то пи шу ћи члан ке и ор га ни зу ју ћи на уч не
са стан ке, јер ве ру је да ће упра во по сле ди -
це ко ви да би ти бри га ле ка ра свих стру ка
то ком сле де ћих ме се ци и го ди на.

Ор га ни за ци ја тог ску па и увод но из ла -
га ње по ве ре но је пу ков ни ку проф. др Дра -
га ну Ми ки ћу, на чел ни ку Кли ни ке за ин фек -
тив не и троп ске бо ле сти ВМА, ре дов ном
чла ну Ака де ми је ме ди цин ских на у ка, ко ји

је ме ђу пр ви ма у Ср би ји, још 16. мар та
2021. у „По ли ти ци” об ја вио текст о пост ко -
ви ду. У ње му је су ми рао до та да шња ис тра -
жи ва ња и ис ку ства у све ту и сво ја ис ку ства
у ра ду на ВМА, не ко вид уста но ви и ко вид
цен тру КБЦ Зе мун, у ко ме је био ан га жо -
ван то ком пр ва два епи де миј ска та ла са ко -
ви да 19 у Ср би ји. Он је у увод ном де лу свог
из ла га ња ре као да је уве рен да ће тај на -
уч ни скуп „по мо ћи у ус по ста вља њу пот пу -
ни јег раз у ме ва ња при род не исто ри је
SARS-CoV-2 ин фек ци је и обо ље ња по ве -
за них са ко ви дом 19, што до дат но мо же
по мо ћи пра вље њу здрав стве не стра те ги је,
кли нич ком од лу чи ва њу и од го во ру јав ног
здрав ства на пан де ми ју”.

Из угла ин фек то ло га
Да би се при ча ло о том но во на ста лом ста -
њу, пост ко ви ду, по треб но је под се ти ти на
на чин на ко ји де лу је узроч ник ко ви да 19
SARS-CoV-2 ви рус, јер је ту по че так свих
здрав стве них про бле ма ко ји ка сни је пра те
па ци јен те. Пу ков ник проф. др Дра ган Ми -
кић об ја шња ва да SARS-CoV-2 ин фек ци ја
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ДРУГИ ПИШУ

Од ковида до постковида

КАД ПОПУСТЕ ЛИНИЈЕ ОДБРАНЕ
До сада је доказано да многи пацијенти након што су преболели ковид 19 дуго пате од различитих

тегоба, због којих не могу да се врате нормалном животном ритму и послу. То стање је названо
постковид и од њега у свету оболева, према досадашњим сазнањима, и до 30 одсто пацијената. И

даље је непознаница како тај синдром настаје и неизвесно је да ли ће се људи који га имају у
потпуности опоравити. Зна се да је у току постковида захваћено више органа и да му подлежу

пациjeнти како са лаком, тако и са средњом или тешком клиничком сликом.

Пише Мира ШВЕДИЋ

Пуковник
проф др Драган Микић

Проф
др Драгана Јовановић

Сту ди је у све ту су 
по твр ди ле да две тре ћи не

па ци је на та до стиг ну 
прет ход ни ни во здра вља,
а код мно гих се симп то ми
њи хо ве основ не бо ле сти

по гор ша ју на кон 
пре ле жа ног ко ви да 19. 

Не ки па ци јен ти се опо ра ве,
а он да се њи хо во здра вље
по но во по гор ша. Код не ких

је здра вље про ме њи во –
час до бро, час ло ше. 

И та кво ста ње се одр жа ва
не не де ља ма, не го 

ме се ци ма.

Код зна чај ног бро ја 
па ци је на та без симп то ма

мо гу по сто ја ти плућ ни 
по ре ме ћа ји и они би се 

мо ра ли свр ста ти у 
ду го трај ни/пост ко вид



по чи ње на по вр ши ни слу зни це ре спи ра -
тор них пу те ва но са и ждре ла ка да се ви -
рус, за хва љу ју ћи свом спајк (ши љак) про -
те и ну, „при ка чи” за тзв. ACE2 ре цеп тор и уз
по моћ тран спро те и на ула зи у ће ли ју. У ће -
ли ји SARS-CoV-2 ви рус за по чи ње сво је
умно жа ва ње и са зре ва ње, а по том из ла зи
из ће ли је и ула зи у цир ку ла ци ју. 

– При том се на ни воу ће ли је де ша ва
про цес по знат као ће лиј ска смрт, ка да до -
ла зи до ак ти ва ци је ма кро фа га (вр ста бе -
лих кр вих зр на ца) ко ји су део од брам бе ног
ме ха ни зма до ма ћи на и по чи ње син те за
раз ли чи тих ме ди ја то ра ко је ма кро фа ги се -
кре ту ју и та ко ак ти ви ра ју иму ни од го вор до -
ма ћи на. У слу ча ју да је тај од го вор нор ма -
лан, ве о ма бр зо се за хва љу ју ћи од ре ђе -
ним ан ти те ли ма ви рус очи сти из тки ва и из
цир ку ла ци је и до ла зи до ми ни мал ног
оште ће ња ор га на. Али, у слу ча ју да је тај
од го вор дис функ ци о на лан, што се де ша ва
код ви ше од 5% па ци је на та, до ла зи до сна -
жног и не кон тро ли са ног иму ног од го во ра
ко ји до во ди до оште ће ња раз ли чи тих ор га -
на – плу ћа, мо зга, ср ца, бу бре га, је тре,
цре ва и дру гих ор га на – ко ја ка сни је уво де
па ци јен та у те шка оп шта ста ња и об ли ке
бо ле сти – сеп су, сеп тич ки шок, плућ ни
едем и пне у мо ни ју, от ка зи ва ње бу бре га,
про бле ме на цен трал ном нер вном си сте -
му, па и смрт ни ис ход. Све је то пра ће но
тем пе ра ту ром, ма лак са ло шћу, хи пер тен -
зи јом, кар ди о ми о па ти јом, ми о кар ди ти сом,
пе ри кар ди ти сом и ни зом га стро ин те сти -
нал них и ре у ма то ло шких про бле ма – ис ти -
че проф. др Ми кић. 

Очи то је да се због ин фек ци је мно гих
ор га на то ком акут ног ко вид 19 ко ро на ко ло
не пре ки да пре бо ле ва њем бо ле сти, јер се
у за вр шној акут ној фа зи ко ви да 19, ко ја
тра је 3–4 не де ље, мо же раз ви ти про ду же -
ни ко вид, у ко ме мо гу да се на ста ве симп -
то ми из акут не фа зе, али и да се по ја ве но -
ви. Наш вој ни ин фек то лог ка же да се то де -
ша ва у пе ри о ду 4–12 не де ља. Иза то га, по -
сле 12 не де ља, уко ли ко се симп то ми не
мо гу об ја сни ти не ком дру гом ди јаг но зом,
на сту па пе ри од пост ко ви да.

Пост ко вид син дром (ПКС) не би ра. Ње -
му мо гу под ле ћи па ци јен ти са бла гом,
сред њом или те шком кли нич ком сли ком.
За си гур но је да ће пост ко вид има ти ве ли ки
ути цај на гло бал ну здрав стве ну за шти ту
јер мно ги па ци јен ти се по сле акут ног ко ви -
да 19 не мо гу од мах вра ти ти на по сао. Сту -
ди је у све ту по твр ди ле су да две тре ћи не
па ци је на та до стиг ну прет ход ни ни во здра -
вља, а код мно гих се симп то ми њи хо ве
основ не бо ле сти по гор ша ју на кон пре ле -
жа ног ко ви да 19. „Не ки па ци јен ти се опо -
ра ве, а он да се њи хо во здра вље по но во
по гор ша. Код не ких је здра вље про ме њи во
– час до бро – час ло ше. И та кво ста ње се
одр жа ва не не де ља ма, не го ме се ци ма. По -
ред то га, зна ча јан је број љу ди код ко јих
изо ла ци ја и пре тр пље ни страх због ко ви да
19 до при но се анк си о зно сти и де пре си ји у
пост ко вид пе ри о ду”. 

– Тај син дром се че шће ја вља код осо -
ба сред њих го ди на не го код ста ри јих! Прет -
по ста вља се да је раз лог за то што су љу -
ди сре дих го ди на рад но ак тив ни, па се код
њих ис по ља ва гу би так кон ди ци је, а ду го
од су ство са по сла до но си и страх од по -
врат ка у рад ну сре ди ну. Али, за бе ле же но
је да се пост ко вид син дром ја вља и код де -
це – на гла ша ва проф. др Ми кић. 

Мно ги се пи та ју за што на ста је то ста -
ње, али још не ма пра вог од го во ра. Пре ма

ре чи ма проф. др Ми ки ћа, зна се да ва жну
уло гу има ју пре све га ће лиј ска оште ће ња
ор га на, јак уро ђе ни иму но ло шки од го вор и
про дук ци ја за па љен ских (ин фла ма тор них)
ци то ки на, те да је про ко а гу лант но ста ње
ин ду ко ва но ин фек ци јом SARS-CoV-2. Он
на пр вом ме сту ста вља ауто и мун ски од го -
вор, јер се код мно гих па ци је на та са ПКС
ре ги стру је ви сок ни во ин фла ма ци је пре
све га у ви ду ви со ких ни воа мар ке ра за па -
ље ња, ле у ко ци то зе... 

– Нај бо ље о то ме го во ри про спек тив на
оп сер ва ци о на сту ди ја Puntmann-a i sar.
ура ђе на на 100 па ци јен та на кон акут ног ко -
ви да 19 у франк фурт ској уни вер зи тет ској
бол ни ци. Акут на фа за тра ја ла је у про се ку
71 дан, 33 па ци јен та је ле че но бол нич ки,
док су оста ли би ли ам бу лант ни па ци јен ти
са ла ким фор ма ма бо ле сти. Код па ци је на -
та са нај те жом кли нич ком сли ком ра ђе на
је ен до ми о кард на би оп си ја и до ка за но је
ак тив но лим фо цит но за па ље ње. Овим на -
ла зом се мо гу по ја сни ти симп то ми у ви ду
крат ког да ха, бо ла у гру ди ма, лу па ња ср ца
и ин то ле ран ци је на на пор – об ја шња ва
наш ин фек то лог и до да је да је при мет но и
то да у окви ру ауто и мун ског од го во ра код
не ких па ци јен та иму ни си стем гре шком ци -
ља здра во тки во људ ског ор га ни зма, а не
оно што тре ба – SARS-CoV-2. Та ко ђе, по -
сто је ра зни про бле ми ве за ни за нер вни си -
стем у ви ду по ре ме ћа ја ре гу ла ци је ра да
ауто ном ног нер вног си сте ма, као што су
крв ни при ти сак, ср ча ни ри там, ди са ње, ва -
ре ње и дру го, а ко ји мо гу би ти узрок умо -
ра, гла во бо ље, кон фу зи је, не то ле ран ци је
на на пор и сл. 

Не ма ње ва жну уло гу, пре ма ре чи ма
проф. др Ми ки ћа, има оште ће ње ен до те ла
и тром бо за сит них крв них су до ва.

– У то ку SARS-CoV-2 ин фек ци је че сто
до ла зи до оште ће ња ен до тел них ће ли ја
крв них су до ва, што мо же би ти оки дач за
по кре та ње тром бо зе крв них су до ва у то ку
ПКС. Ви рус знат но ути че и на про це се згру -
ша ва ња кр ви, што све за јед но до во ди до
по ре ме ћа ја ми кро цир ку ла ци је прак тич но
свих ор га на, а у нај те жим слу ча је ви ма до
плућ не тром бо ем бо ли је или мо жда ног уда -
ра. Ег закт но је и до ка за но код умр лих у то -
ку ко ви да 19 код ко јих су вр ше не аутоп си је
да су про на ђе не тром бо зе нај сит ни јих крв -
них су до ва плу ћа, мо зга, ср ца, бу бре га и
дру гих ор га на, што је је дан од основ них
узро ка от ка зи ва ња ор га на и смр ти. Де фи -
ни тив но, а ми има мо из ве сно ис ку ство,
мно ги па ци јен ти са ПКС осе те по бољ ша -
ње по уво ђе њу ан ти ко а гу лант не те ра пи је
– при ме ћу је проф. др Ми кић.

Број ни симп то ми
Из до са да шњег кли нич ког ра да уоче но

је да по сто је број ни симп то ми и зна ци ко ји
пра те пост ко вид и не га тив но ути чу на ква -
ли тет жи во та па ци је на та.

– Код не ких па ци је на та се у пр вих ме -
сец да на одр жа ва ју бла го по ви ше на тем -
пе ра ту ра, ја ка ма лак са лост, бр зо за ма ра -
ње, осе ћај зи ме, кра так дах, бо ло ви у гру -
ди ма и нео бич на уз не ми ре ност уз убр зан
рад ср ца. Код дру гих се по сле за вр ше ног
ле че ња акут ног ко ви да 19 ја вља ју ви со ка
тем пе ра ту ра, че сто пра ће на је зом и дрх та -
ви цом, пне у мо ни ја, сеп са, ап сце си плу ћа,
је тре, бу бре га и дру ге ком пли ка ци је. Симп -
то ми на ко је се нај че шће жа ле па ци јен ти
ко ји су пре ле жа ли ко вид 19, а ве за ни су за
ре спи ра тор ни си стем, ма ни фе сту ју се као
су бјек тив ни осе ћај оте жа ног ди са ња,

укљу чу ју ћи по вре ме ни кра так дах, бол у
гру ди ма или сув ка шаљ, а код те жих об ли -
ка и сма њен плућ ни ка па ци тет, уз раз вој
плућ не фи бро зе ко ја обич но ни је про гре -
сив на. Код тих осо ба су на ренд ген ским
или ЦТ сним ци ма плу ћа ви дљи ве про ме не
ин тер сти ци ју ма. Ја вља ју се и гла во бо ља,
по ви ше на тем пе ра ту ра, лу че ње пљу вач ке,
упа ла гр ла, оште ће ње слу ха, раз ли чи те и
про мен љи ве бол не сен за ци је (ми гри ра ју -
ћи бо ло ви), ко жни оси пи, син дром су вог
ока, нео бја шњи во ду го трај но по ве ћа ње
вред но сти Д-ди ме ра – об ја шња ва проф.
др Ми кић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, је дан број па -
ци је на та са про ду же ним ко ви дом мо же
има ти и раз ли чи те кар ди о ло шке про бле -
ме. Од лак ших кар ди о ло шких по ре ме ћа ја
бе ле же се арит ми је, лу па ње ср ца и ви сок
крв ни при ти сак, а од те жих ком пли ка ци ја
су ср ча на ин су фи ци јен ци ја, ми о кар ди о па -
ти ја, ми о кар ди тис и оклу зив на бо лест ко -
ро нар них ар те ри ја. Ка ко ка же, пост ко вид
мо гу да пра те и ен до кри но ло шке и ме та бо -
лич ке смет ње ко је се кре ћу у ра спо ну од
хи пер гли ке ми је и те же кон тро ле ше ћер не
бо ле сти, пре ко по ре ме ће них вред но сти
функ ци је је тре и по ре ме ћа ја у ра ду штит не
жле зде до сма ње не функ ци је бу бре га и гу -
бит ка у те ле сној те жи ни. Та ко ђе, при ме ће -
не су и те го бе ве за не за не у ро ми шић ни и
ске лет ни си стем, ко је се ис по ља ва ју као
упор ни бо ло ви и тр ње ња у ми ши ћи ма и
згло бо ви ма, а при су тан је и гу би так чу ла
ми ри са и уку са. Је дан број па ци је на та при -
ја вљу је и не у ро ло шке, од но сно пси хи ја -
триј ске симп то ме по пут де пре си је, анк си о -
зно сти, на па да па ни ке, кон вул зи је, па ра ли -
зе, по ја ве „мен тал них ма гли”, ни ског ни воа
енер ги је, раз дра жљи во сти, умо ра, сла бе
кон цен тра ци је, гла во бо ље, за бо рав но сти,
не до стат ка мо ти ва ци је, осе ћа ја те ско бе и
збу ње ност. 

Сту ди је ко је пра те 
тај син дром

Про фе сор др Ми кић ка же да су он и
ње го ве ко ле ге би ли у при ли ци да ис пи ту ју
и ле че ве ћи број па ци је на та с про ду же ним
ко ви дом из ме ђу 4. и 11. не де ље од по чет -
ка бо ле сти, на рав но уз по моћ ко ле га са
ВМА дру гих спе ци јал но сти. По себ но ис ти -
че ве ли ки број па ци је на та ле че них у Кли -
ни ци за ин фек тив не и троп ске бо ле сти
ВМА по сле ле че ња ко ви да 19 због ди ја ре -
ал ног син дро ма узро ко ва ног ток си ном бак -
те ри је Clostridium difficilae. Он упо зо ра ва
да код ста ри јих бо ле сни ка са ко мор би ди -
те ти ма због пре те ра не и не кон тро ли са не
упо тре бе ан ти би о ти ка че сто до ла зи до по -
ја ве ве о ма те шких, па и смр то но сних об ли -
ка псе у до мем бра но зног ко ли ти са. Реч је о
ве о ма за ра зним бо ле сни ци ма ко ји се мо -
ра ју изо ло ва ти од оста лих бо ле сни ка са
ин фек тив ним бо ле сти ма ка ко не би до шло
до бол нич ких епи де ми ја. То ком пан де ми је
ко ви да 19 би ло је мно го бо ле сни ка са том
кон та ги о зном ди ја ре јом па су због не до -
стат ка ме ста на ин фек тив ним оде ље њи ма
ин фек то ло зи би ли при мо ра ни да скра ћу ју
њи хо ву хо спи та ли за ци ју или да лак ше слу -
ча је ве бо ле сти ле че у кућ ним усло ви ма.
При то ме су чла но ви по ро ди це обо ле лих
са ве то ва ни и стро го упо зо ра ва ни да се
при др жа ва ју свих про ти ве пи де миј ских ме -
ра да се обо ље ње не би ши ри ло на дру ге
осо бе. – На сву сре ћу, бр за и до бро спро -
ве де на ефи ка сна те ра пи ја је и у кућ ним
усло ви ма ре зул ти ра ла нај че шће из ле че -
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њем на по ру, бо ло ви у гру ди ма (осе ћај пе -
че ња и при ти ска), ка шаљ.

Про фе сор ка др Дра га на Јо ва но вић,
суб спе ци ја ли ста пул мо ли је и он ко ло ги је
ка же да је уче ста лост ја вља ња ду го трај -
них ре спи ра тор них симп то ма раз ли чи та и
углав ном за ви си од ра зних фак то ра. Нај -
пре од те жи не обо ље ња.

– Уко ли ко је ко вид бо лест би ла бла га,
а па ци јен ти ам бу лант но или хо спи тал но
ле че ни, она има са свим дру гу ди мен зи ју и
уче ста лост ре спи ра тор них симп то ма у
пост ко ви ду у од но су на те шку кли нич ку бо -
лест. На ро чи то ако су па ци јен ти ле че ни у
је ди ни ца ма ин тен зив не не ге или би ли на
ме ха нич кој вен ти ла ци ји. Уоби ча је но је да
по сто ји ра њи ва гру па, то су ма хом ста ри ји
ко ји има ју и ви ше ко мор би ди те та. За тим ту
су бо ле сни ци са хро нич ним бо ле сти ма ко -
ји при ма ју иму но су пре сив ну те ра пи ју итд. 

О уче ста ло сти ду го трај них ре спи ра -
тор них симп то ма по сле бла гог об ли ка ко -
ви да, пре ма ње ним ре чи ма, го во ри не ко -
ли ко сту ди ја. Она на во ди сту ди ју Тен форд
(Tenforde MW, et al.), у ко јој је код 45% ам -
бу лант них па ци је на та кон ста то ва но да и
да ље има ју оп ште и ре спи ра тор не симп -
то ме 8–12, па и до 16 не де ља на кон пре -
ле жа не ин фек ци је. С дру ге стра не, швед -
ска гру па COMEBAC Studu Group ис тра жи -
ва ла је шта се де ша ва са здрав стве ним
рад ни ци ма ко ји су пре ле жа ли бла ги ко вид.
Код њих су кон ста то ва на оште ће ња и по -
ре ме ћај плућ не функ ци је чак на кон осам
ме се ци од пре ле жа ног ко ви да. Два де сет
шест по сто имао је нај ма ње је дан уме ре ни
до те шки симп том ко ји је тра јао нај ма ње
два ме се ца, а 15 од сто је има ло нај ма ње
осам ме се ци дисп не ју – оте жа но ди са ње,
ма лак са лост, бо ло ве у груд ном ко шу. 

– Зна ча јан број ових здрав стве них рад -
ни ка са бла гим ко ви дом 19 ни су има ли ни -
ка кве фак то ре ри зи ка, а ипак су има ли ду -
го роч не симп то ме ко ји су им по ре ме ти ли и
про фе си о нал ни и при ват ни и со ци јал ни
жи вот – ис ти че наш пул мо лог.

Ди јаг но сти ка плућ них 
про ме на

Ка да је реч о ди јаг но сти ци плућ них
про ме на по сле ко ви да 19, и ту се као и код
дру гих хро нич них плућ них бо ле сти ко ри -
сти не ко ли ко ска ла и ско ро ва ко ји мо гу да
по мог ну да се од ре де те жи на симп то ма и
прав ци да љег ле че ња.

– Ја ко је би тан кли нич ки пре глед, а ре -
ле вант ни су и те сто ви плућ не функ ци је у
пост ко вид пе ри о ду. На при мер спи ро ме -
три ја. Она је до ступ на сви ма и под ра зу ме -
ва од ре ђи ва ње вен ти ла тор них па ра ме та -
ра, ви тал ни ка па ци тет, али нам не да је
увид у плућ ну функ ци ју у пост ко вид пе ри о -
ду. С дру ге стра не, те сто ви ди фу зи је пред -
ста вља ју осе тљи во сред ство ко јим мо же -
мо да утвр ди мо дис крет но про ме не у плу -
ћи ма, али они ни су сву где до ступ ни, јер се
на жа лост у Бе о гра ду мо гу вр ши ти је ди но
на ВМА и на Кли ни ци за пул мо ло ги ју КБЦ
Ср би је. Ја ко су ко ри сне га сне ана ли зе ар -
те риј ске кр ви, као и пулс на ок си ме три ја у
ми ру и при на по ру и дво ми нут ни или ше -
сто ми нут ни тест хо да ња. Од дру гих ме то -
да ап со лут но је су пер и о ран у от кри ва њу
про ме на ви со ко ре зо лу тив ни ске нер плу ћа
– HRCT. То је и да ље знат ни стан дард за
де тек ци ју и кван ти фи ко ва ње свих про ме -
на, про це са, бо ле сти, па са мим тим и фи -
бро зе. Мо же да по мог не и ра ди о гра фи ја
груд ног ко ша, али она има дво стру ки ри -

њем и ни је би ло по ро дич них епи де ми ја.  
У све ту су ра ђе не број не сту ди је ко је

го во ре о симп то ми ма пост ко ви да. Про фе -
сор др Ми кић ис ти че не ке. На при мер, у
сту ди ји ра ђе ној у нај ве ћој рим ској бол ни ци
код па ци је на та на кон бол нич ког ле че ња
по ка за но је да је 87% има ло ≥ 1 симп то ма
пост ко ви да два ме се ца по от пу сту. Сту ди ја
спро ве де на у Да бли ну ука зу је да пре ко
50% па ци је на та осе ћа умор 10 не де ља на -
кон што су пре ле жа ли ко вид 19, док је јед -
на тре ћи на би ла фи зич ки не спо соб на да
се вра ти на по сао. У ен гле ској сту ди ји об -
ја вље ној де цем бра 2020. на 9.063 па ци јен -
та ре ги стро ва но је 12 симп то ма ме се ци ма
на кон обо ље ња од ко ви да 19. Глав ни на -
ла зи су би ли да се код 22,1% па ци јен та ре -
ги стру је ви ше од јед ног симп то ма то ком 12
не де ља, да су нај че шћи симп то ми у пе тој
не де љи умор, ка шаљ, гу би так ми ри са и
уку са, ми ал ги ја. Симп то ми су би ли нај че -
шћи у по пу ла ци ји 25–69 го ди на, али су ре -
ги стро ва ни и код ви ше од 10 % де це ста -
ро сти 2–11 го ди на и око 15% код 12–16 го -
ди на. 

У нај ве ћој ко хорт ној сту ди ји на 1.733
па ци јен та от пу ште них из бол ни це по сле
ко ви да 19, чак 76% па ци је на та има ло је ви -
ше од јед ног симп то ма шест ме се ци на кон
по ја ве симп то ма и ве ћи ном су би ле же не.
Нај че шћи симп то ми би ли су умор или сла -
бост ми ши ћа – 63% и про бле ми са спа ва -
њем – 26% па ци је на та. Анк си о зност или
де пре си ја ре ги стро ва на је код 23% па ци је -
на та, а сма ње ну то ле ран ци ју на на пор
има ло је пре ко 20% па ци је на та. По сто так
па ци је на та са по ре ме ће ном плућ ном ди -
фу зи јом то ком пра ће ња био је ве ћи код па -
ци је на та са те жим об ли ком акут ног ко ви да
19. 

Пу ков ник проф. др Ми кић по ми ње и
нај ве ћу сту ди ју ко ја је ура ђе на у Ен гле ској
на 47.780 па ци је на та са ду гим ко ви дом, ко -
ји су у про се ку пра ће ни 140 да на. У њој су
раз ма тра ни и ам бу лант ни и хо спи та ли зо -
ва ни па ци јен ти. Ре ги стро ва ни су узрок
смр ти, по нов на хо спи та ли за ци ја, обо ље -
ња ре спи ра тор ног си сте ма, али и ве ли ки
кар ди о ва ску лар ни про бле ми као што су
по пу шта ње ср ца, ин фаркт ми о кар да, мо -
жда ни удар, арит ми ја, по том, ше ћер на бо -
лест, те шке хро нич не бо ле сти бу бре га,
хро нич не бо ле сти је тре. От пу ште ни из
бол ни це на кон акут ног ко ви да 19 су у овој
сту ди ји, у по ре ђе њу са кон тро ла ма, има ли
ве ћу сто пу смрт но сти, че шћу по нов ну хо -
спи та ли за ци ју и дис функ ци ју ви ше ор га на.
Ско ро 30% па ци је на та по но во је хо спи та -
ли зо ва но, чак 12,3% је умр ло по от пу сту и
ре спи ра тор ну бо лест има ло је 14,1 од сто. 

– Па ци јен ти са ПКС пред ста вља ју у на -
шој зе мљи ве ли ко оп те ре ће ње за ма ле ка -
па ци те те не ко вид здрав стве них уста но ва,
по себ но ин фек тив них кли ни ка и оде ље ња.
Због ње го ве мул ти си стем ске при ро да би -
ће по треб на хо ли стич ка про це на и ле че ње,
та ко да кли ни ке тре ба да бу ду осло ње не
на спе ци ја ли стич ке слу жбе и има ју при -
ступ ни зу те сто ва за про це ну и ди јаг но сти -
ку – на гла сио је проф. др Ми кић.

Ис ку ства пул мо ло га
Ко вид 19 је у по чет ку био пре вас ход но

ре спи ра тор но обо ље ње, јер су се нај о -
збиљ ни је здрав стве не ком пли ка ци је ко је
ви рус до но си од но си ле на плу ћа. И да нас
у пост ко ви ду оста вља здрав стве не про -
бле ме на том ва жном ор га ну. Нај че шће су
то оте жа но ди са ње – дисп не ја, гу би так да -
ха и сла бост (ма лак са лост), за мор при ма -

зик да не от кри је по сто је ће про ме не код ко -
ви да, на ро чи та оне ко је су нај че шће ти па
млеч ног ста кла и уко ли ко су ре тро кар ди -
јал но ло ка ли зо ва не – об ја шња ва проф. др
Јо ва но ви ћа, до да ју ћи да све ви ше до би ја
на зна ча ју ул тра звук плу ћа јер ске не ри ни -
су та ко до ступ ни у др жав ним ин сти ту ци ја -
ма. Та не ин ва зив на ме то да ко ја не под ра -
зу ме ва зра че ње по ка за ла је у ње ној кли -
нич кој прак си од лич ну ко ре ла ци ју са на ла -
зом ви ђе ним на ске не ру.

– Ис та кла бих два те ста ко ји ука зу ју на
по ре ме ћај раз ме не га со ва на ни воу ал ве о -
ла, а то су сма ње ње са ту ра ци је ки се о ни ка
при на по ру, би ло да је то дво ми нут ни тест
или тест хо да ња, и сма ње ње ди фу зиј ског
ка па ци те та. Они су ка рак те ри сти ка ра не
ди јаг но сти ке упра во ка да су сви дру ги па -
ра ме три ин тер сти циј ских плућ них про ме на
бо ле сти фи бро за пот пу но нор мал ни.

Ја ко ва жан по ка за те љи по гор ша ња
ста ња у пост ко ви ду је сте са мо про це на па -
ци јен та. С об зи ром на то да мно ги па ци јен -
ти не мо гу да до ђу до ле ка ра у мо мен ту у
ко ме се ло ше осе ћа ју, на пра вље на је јед -
но став на ска ла по де ле дисп не је, ко ја
умно го ме мо же да по мог не ле ка ра.

– По де ли ли смо дисп не ју на сла бу – да
ли се уоп ште ис по ља ва при нор мал ним
днев ним ак тив но сти ма или са мо при не ком
ве ћем на по ру као што су пе ња њу на дру ги
спрат или при бр зом хо да њу; на уме ре но
из ра же ну, ко ја огра ни ча ва чо ве ку днев не
ак тив но сти, кад се они жа ле да не мо гу као
ра ни је да се поп ну на пр ви спрат и да има -
ју про бле ма са ре дов ним днев ним ак тив -
но сти ма, и на ви со ку или те шку дисп не ју
ко ја под ра зу ме ва не до ста так ва зду ха у ми -
ру, кад чо век не мо же ни да за вр ши ре че -
ни цу или те шко ди ше при обла че њу, при
обич ним днев ним ак тив но сти ма. То је ја ко
ва жан по да так ко ји го во ри да је по треб но
хит но тог па ци јен та сме сти ти у бол ни цу –
ис ти че проф. др Јо ва но вић и до да је да су
ва жни по ка за те љи тог ста ња и не ки дру ги
мо мен ти, као што је број уди са ја у ми ну ти.
– Ми ка же мо па ци јен ти ма да из ме ре ко ли -
ко пу та у ми ну ти удах ну се де ћи. И упра во
се са ве ту је да хит но оду у би ло ко ји ур гент -
ни цен тар уко ли ко је из ме рен број ве ћи од
20 уди са ја.

Наш по зна ти пул мо лог са ве ту је па ци -
јен ти ма ко ји осе ћа ју те го бе у пост ко ви ду да
пулс ним ок си ме тром ме ре за си ће ње кр ви,
са ту ра ци ју, нај ма ње два пу та днев но – је -
дан пут у ми ру, а дру ги пут у на по ру, пре
под не и по сле под не, и да на пра ве та бе лу
са тим по да ци ма ка ко би ле кар имао уви -
да у то шта им се де ша ва.

– Уко ли ко при на по ру до ђе до па да са -
ту ра ци је ки се о ни ком зна чај но у од но су на
на лаз у ми ро ва њу, или пак уко ли ко па да у
ми ру, по треб но је да се од мах ја ве ле ка ру.
Ако је са ту ра ци ја у ми ру па ла на 94 про це -
на та и ни же сва ка ко је по треб но да се хит -
но ја ве ле ка ру у кли нич ком или ур гент ном
цен тру. На рав но, ту су и дру ги па ра ме три –
об ја шња ва др Јо ва но вић. 

Пре ма ње ним ре чи ма, у све ту се за мо -
ни то ринг у пост ко ви ду све ви ше ко ри сти
пик фло у ме тар. То је ма ли кућ ни спи ро ме -
тар ко ји је из у зет но ва жни за па ци јен те ко -
ји има ју и да ље дисп не ју и не ке ре спи ра -
тор не те го бе.

Пра те ће сту ди је
Ре чи проф. др Јо ва но вић пот кре пље не

су ре зул та ти ма ви ше сту ди ја. У јед ној, бри -
тан ској сту ди ји пре се ка би ло је укљу че но
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око 400 обо ле лих љу ди по из ла ску из бол -
ни це, од ко јих је тре ћи на би ла без при дру -
же них бо ле сти ко је су са ме по се би ри зик
за те жи об лик ко ви да. Она је ва жна јер је
60% хо спи тал но ле че них има ло кон стан -
тан не до ста так ва зду ха, тре ћи на хро нич ни
ка шаљ, а пре ко две тре ћи не умор и ин то -
ле ран ци ју ма њих на по ра. Ве ли ка ве ћи на
тих па ци јен та по сле два ме се ца је оце ни -
ла сво је здрав стве но ста ње као не пот пу но,
као да ни су пот пу но сво ји, а они ко ји су
пра ће ни ду же од два ме се ца, има ли су и
по сле че ти ри ме се ца пер зи стет не не ке
симп то ме. Тре ба на гла си ти да је и по сле
три ме се ца око 40% па ци је на та још увек
осе ћа ло дисп не ју. У овој сту ди ји ра ђе на је
ко ре ла ци ја ла бо ра то риј ских па ра ме та ра,
са плућ ним про ме на ма, па је око тре ћи не
па ци је на та ду го има ло по ви шен Д-ди мер,
а сва ки де се ти по ви шен ЦРП. Ме ђу тим, ти
на ла зи су се у ве ћи ни слу ча је ва на кон не -
ко ли ко не де ља вра ти ли на нор ма лу. На ве -
де не симп то ме и по ре ме ћа је пра ти ле су
ра ди о ло шки про ме не, па је та ко око 40% и
да ље има ло про ме не, с тим што су се у 9%
слу ча је ва оне по гор ша ва ле, што ука зу је на

раз вој про гре сив не фи бри зе плу ћа. Тај
про це нат ни је ве ли ки али, ка ко је ре кла
проф. др Јо ва но вић, кад се зна број па ци -
јен та ко ји су пре ле жа ли ко вид, то је огро -
ман број љу ди ко ји мо гу да по ста ну ре спи -
ра тор ни ин ва ли ди. 

Пре ма ње ним ре чи ма, ја ко је за ни мљи -
ва аустриј ска сту ди ја (Са ха рић и са рад ни -
ци) пр ва про спек тив на, у ко јој се по ка за ло
да је дисп не ја нај че шћи син дром већ по -
сле шест не де ља на кон от пу ста из кли ни -
ке и то код 47 % па ци је на та, а пра ће на је
ка шљем у 15% слу ча је ва. На кон шест не -
де ља ви со ко ре зо лу ци о ни ске не ри за бе ле -
жи ли су оште ће ње плу ћа у 88% ових па ци -
је на та. По бољ ша ње па ра ме та ра плућ не
функ ци је би ло је еви дент но на кон 12 не де -
ља јер је та да ди фу зиј ски ка па ци тет сма -
њен на 33%, а по сле 12 не де ља на 22%.
Али је још ве ли ки број бо ле сни ка, од но сно
опо ра вље них, ко ји има ју по ре ме ће ну раз -
ме ну ки се о ни ка на ни воу ал ве о ло-ка пи -
лар не мем бра не. 

И у сту ди ји Фри ди и са рад ни ци (Froidu-
re A, et al. Resp. Med, 2021), ра ђе ној на 126
па ци је на та са те шким об ли ком ко ви да,
при ме ће но је да је то ком три ме се ца пра -
ће ња пре ко тре ћи не па ци је на та има ло
дисп не ју као симп том.

– Ме ђу тим, те сто ви плућ не функ ци је и
спи ро ме триј ски вен ти ла тор ни по ре ме ћа ји
би ли су бли зу нор мал них гра ни ца, што је
оче ки ва но јер би тре ба ло да бу де ја ко ве -
ли ко оште ће ње плу ћа, да се то по ка же на
спи ро ме три ји. Осе тљи ви ји те сто ви по ка за -
ли су да је ди фу зиј ски ка па ци тет плу ћа
оште ћен и сма њен на 74% код 47% па ци је -
на та, а 27% осо ба има ло је уме ре но оште -
ће ње ди фу зиј ског ка па ци те та ис под 60%.
При ли ком ис пи ти ва ња ске не ром до ми ни -
ра ли су на ла зи млеч ног ста кла, а за бри ња -
ва ло је што су код не ких па ци јен та при ме -
ће ни зна ци нај по зна ти је и нај о па сни је ком -
пли ка ци је као по сле ди ца ко ви да – фи бро -
зе плу ћа у 20% слу ча је ва. Та сту ди ја је по -
ка за ла да је при јем у је ди ни це ин тен зив не
не ге зна чај но по ве зан са оби мом оште ће -
ња плу ћа у пост ко ви ду од нај ма ње пет од -
сто. 

За пул мо ло ге је ја ко ва жна че шка сту -
ди ја из 2021. ко ја је ука за ла да по сто ји зна -
ча јан про це нат – око 40% па ци је на та ко ји
не ма ју прак тич но ни ка кве симп то ме, али
има ју знат на плућ на оште ће ња и по ре ме -
ћа је. То је пре ма ре чи ма проф. др Јо ва но -
вић гру па па ци јен та ко ја пред ста вља но ви
ди јаг но стич ки и те ра пиј ски иза зов у бу дућ -
но сти за пост ко вид пра ће ње јер до са да
ни је по сто ја ла кла си фи ка ци ју ко ја је укљу -
чи ва ла па ци јен те без симп то ма. 

Пул мо лог проф. др Јо ва но вић на гла си -
ла је зна чај фи зи кал не те ра пи је и ре ха би -
ли та ци је као кључ не у спре ча ва њу на ро чи -
то ре спи ра тор ног ин ва ли ди те та па ци је на -
та на кон плућ не фор ме ко ви да 19. 

– Ве ли ки иза зов пред ста вља ор га ни за -
ци ја ре ха би ли та ци је у кућ ним усло ви ма, с
об зи ром на огром ну сте че ну ми шић ну сла -
бост и оп шту сла бу кон ди ци ју. Па ци јен ти -
ма се по ка зу је ка ко да ра де ве жбе ди ја -
фраг мал ног ди са ња и ка ко да ко ри сте сте -
рил не ру ка ви це или ба лон за ве жбе из ди -
са ња. До ка за но је да је за 30% ма ња по -
сто ја ност ре спи ра тор них симп то ма и плућ -
них про ме на на ске не ру ако се фи зи кал на
те ра пи ја и ре ха би ли та ци ја укљу чи већ по
от пу сту па ци је на та из бол ни це – ис ти че др
Јо ва но вић.| 

Из вор: Од бра на
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ПО ДЕ ЛА
Пре ма NICE пре по ру ка ма из 2020. за ини ци јал ну

де фи ни ци ју ду го трај ног, од но сно пост ко вид син дром,
по сто ји сле де ћа по де ла: акут ни ко вид 19 тра је 3–4
не де ље, про ду жен ко вид се ја вља од 4–12 не де ље, а
пост ко вид 19 по сле 12 не де ља, уко ли ко се симп то ми
не мо гу об ја сни ти не ком дру гом ди јаг но зом. 

НАЈ ЧЕ ШЋИ СИМП ТО МИ 
Нај че шћи симп то ми ко ји се су сре ћу на кон ин фек ци -

је су ве о ма из ра же ни осе ћај умо ра, гу би так да ха, бо -
ло ви у згло бо ви ма, ми ши ћи ма и гру ди ма, ка шаљ, гу -
би так чу ла ми ри са, уку са, апе ти та, син дром су вог ока,
цу ре ње из но са, цр ве ни ло очи ју, гла во бо ља, упа ла гр -
ла, лу че ње пљу вач ке, вр то гла ви ца, ди ја ре ја, по том
не са ни ца, по ви ше на тем пе ра ту ра, ноћ но зно је ње,
упа ла гр ла, зу ја ње у уши ма, те шко ће при ли ком ду бо -
ког ди са ња, гу ше ње, по не кад кра так дах пра ћен по ја -
ча ним от ку ца ји ма ср ца. Та ко ђе, ја вља се нео бја шњи -
во по ве ћа ње вред но сти Д-ди ме ра, ди ја бе тес, раз ли -
чи те про мен љи ве бол не сен за ци је (ми гри ра ју ћи бо -
ло ви) и ко жни оси пи, оште ће ње слу ха, опа да ња ко се,
а све је то пра ће но из у зет ним осе ћа јем без вољ но сти,
не са ни це, анк си о зно сти, за бо рав но сти, ма лак са ло -
сти, де пре си је.

ДУ ГО РОЧ НО ПРА ЋЕ ЊЕ
У Бри та ни ји, Фран цу ској, САД се осни ва ју др жав не

кли ни ке за пост ко вид бо ле сни ке, а Аме рич ка здрав -
стве на аген ци ја уло жи ла је пре ко ми ли јар ду до ла ра у
ис тра жи ва ње ути ца ја про ду же ног ко ви да 19 на здра -
вље љу ди у на ред не че ти ри го ди не. Фор ми ра на је и
Бан ка би о ло шких узо ра ка у ко јој ће се чу ва ти крв,
урин, це ре бро спи нал на теч ност... од па ци је на та са
пост ко ви дом ра ди ка сни јих ис пи ти ва ња. 

РЕ ДОВ НЕ КОН ТРО ЛЕ
Па ци јен ти ма ко ји су пре ле жа ли ко вид 19 са ве ту ју

се кон тро ле 14. и 28. да на на кон от пу ста, а за тим у ин -
тер ва ли ма од по не ко ли ко ме се ци, у за ви сно сти од
ре зул та та ра ди о ло шких и ла бо ра то риј ских на ла за.
Пра ће ње се об у ста вља уко ли ко на кон три ме се ца не -
ма ју те го ба и ако су ла бо ра то риј ске ана ли зе, по себ но
Д-ди мер, ЕКГ, ул тра звук ср ца и ра ди о гра фи ја плу ћа
уред не. Та ко ђе, са ве ту је се узи ма ње ви та ми на и то из
све жег во ћа и по вр ћа, за тим про би о ти ка и аспи ри на,
као и ла га не шет ње и ве жбе ди са ња. Уко ли ко, пак, и
на кон три ме се ца па ци јент има не ке те го бе, он да се
пре по ру чу је до дат на де таљ на ди јаг но сти ка. 



К
а да смо по гле да ли у ча сов ник
Суд њег да на да ви ди мо ко ли ко
нам je оста ло до ну кле ар не по но -

ћи - још са мо 100 се кун ди, ни кад ма -
ње на овом сим бо лич ком са ту што већ
73 го ди не ме ри опа сност од пот пу ног
уни ште ња све та - у аме рич ком Бил те -
ну ну кле ар них на уч ни ка ко ји по ме ра
ње го ве ка заљ ке про на шли смо и нео -
че ки ва ни раз лог за још ве ћи страх. Не
због ну кле ар ног већ због би о ло шког
оруж ја. Али кре ни мо ре дом.

A то ће ре ћи, бла го за о би ла зним пу -
тем. Пре ко Мин ска, да би смо раз у ме -
ли чи тав кон текст.

Минск 1 и 2 
Да je же лео да си ту а ци ју у Укра ји ни

ре ша ва оруж јем, на и ме, пред сед ник
Ру си је Вла ди мир Пу тин ре шио би je
још у вре ме пу ча на ки јев ском Мај да -
ну 2014. и по то њих бор би у Дон ба су
из ко јих je укра јин ска вој ска иза шла
те шко угру ва на.

Уме сто да та кво ње но ста ње пот пу -
ног ра су ла и ни ка квих од брам бе них
фор ти фи ка ци ја на чи та вом пу ту до
ње них за пад них гра ни ца ис ко ри сти да
пре га зи чи та ву Укра ји ну - ако му je већ
то на ме ра - Пу тин се опре де лио за ми -
ров не пре го во ре. Усле ди ли су Минск
1 и Минск 2, до го во ри ко је Ки јев ни ка -
да ни је ни на ме ра вао да ис пу ни, али
je за то за све вре ме њи хо вог не ис пу -
ња ва ња на ста вио да се на о ру жа ва уз
обил ну по др шку За па да.

И тек ка да се вој ска пу чи стич ке вла -
сти из Ки је ва оп скр би ла са вре ме ним
на о ру жа њем и утвр ди ла сво је по ло -
жа је, Пу тин je ру ској вој сци дао на ред -
бу да на сту пи.

Aкo je Пу тин све вре ме пла ни рао да
из вр ши ин ва зи ју Укра ји не, пa je иза -
брао баш ова кав тре ну так, a упра во за
то га За пад оп ту жу је, он да он мо ра да
je нај го ри стра тег у исто ри ји a при то -
ме je и при лич но не у ра чун љив. Да кле,
ова кво об ја шње ње ње го вих по сту па -
ка мо же да бу де исти ни то са мо ако je
исти на и да су Ма длен Ол брајт и Хи -
ла ри Клин тон го лу би це ми ра. У су -
прот ном, за кљу чу је мо да je Пу тин на -
ре дио оно што ни је же лео за то што je
то мо рао да учи ни.

Шта je мо гло да се до го ди да га на -
те ра на ова ко дра сти чан по тез?

„Ни су нам ос га ви ли дру гу оп ци ју.
Ство ри ли су та кве без бед но сне ри зи -
ке да ни смо мо гли да ре а гу је мо дру га -
чи је... Ство ри ли су та кве ри зи ке да ни -
ко не зна ка ко би др жа ва оп ста ла“, ре -
као je Пу тин и оста вио нас да се пи та -
мо на шта je кон крет но ми слио. Јер, и
без ру ске ин тер вен ци је, сам ула зак
Укра ји не у НА ТО, као ре ал на ег зи стен -
ци јал на прет ња Ру си ји, био je про цес
ду гог тра ја ња и (ипак) не из ве сног ис -
хо да; што ће ре ћи да je мо ра ла не ка
не по сред ни ја опа сност да се над ви је
над Ру си ју.

Aкo je у пи та њу би ла ди рект на, кон -
вен ци о нал на прет ња пo оп ста нак Ру -
си је, пa и ну кле ар ним оруж јем, ја сно
je да Ру си ја на то мо же да уз вра ти јер
зна и ко ме уз вра ћа и има сред ства да
то учи ни, ма кар и пo стра шну це ну
уза јам ног уни ште ња. Али шта ако je
Пу ти на на (ре)ак ци ју при мо рао, та ко -
ре ћи, не ви дљи ви про тив ник ко ји би
Ру си ју ста вио пред под јед на ку опа -
сност од уни ште ња a она не би има ла
мо гућ ност да уз вра ти, оту да ни спо -
соб ност да ти ме од вра ти ову вр сту на -
па да?

Te je за то мо ра ла да ре а гу је, без об -
зи ра на све оста ле по сле ди це, пре не -
го што по ста не пре ка сно.

О тој je мо гућ но сти ов де реч. Др жа -
ће мо се ис кљу чи во про вер љи вих и
зва нич них ин фор ма ци ја.

За јед нич ка за бри ну тост 
Про шле сед ми це у „Пе ча ту“ смо

под се ти ли да je у ок то бру 2017. пред -
сед ник Ру си је Вла ди мир Пу тин јав но
скре нуо па жњу да се ет нич ким Ру си -
ма, да кле, не свим гра ђа ни ма Ру си је,
„на си сте мат ски и про фе си о на лан на -
чин“ при ку пља ју узор ци ДНК. Ис по ста -
ви ло се тад и да je реч о про јек ту ко ји
je спро во ди ла „нај ве ћа је ди ни ца за
ме ди цин ска ис тра жи ва ња Рат ног ва -
зду хо плов ства СА Д“, 59th Me di cal
Wing. A порт па рол АЕТЦ-а (Air Edu ca -
tion and Tra i ning Com mand) Бо Да у ни
об ја снио je за ин три ги ра ној ру ској јав -
но сти, у из ја ви за РИА но во сти, да
Цен тар за мо ле ку лар на ис тра жи ва ња
по ме ну те је ди ни це спро во ди „му ску -
ло ске ле тал не сту ди је ра ди иден ти фи -

ко ва ња раз ли чи тих би о мар ке ра по ве -
за них с по вре да ма“. A ДНК ис кљу чи во
Ру са je то бо же тра жен „због ин те гри -
те та сту ди је“, шта год то тач но зна чи -
ло, a не за то што су у пи та њу Ру си.

Че ти ри го ди не ка сни је, 8. ок то бра
про шле 2021, Ру си ја и Ки на без ви -
дљи вог по во да об ја вљу ју за јед нич ко
са оп ште ње у ко ме из ра жа ва ју за бри -
ну тост због то га што су се Сје ди ње не
Др жа ве две де це ни је ра ни је уни ла те -
рал но по ву кле из пре го во ра о „пот пу -
ном ис кљу чи ва њу мо гућ но сти да би о -
ло шки аген си бу ду упо тре бље ни као
оруж је... Због то га, и у све тлу убр за -
ног на прет ка на по љу на у ке и тех но -
ло ги је с ду ал ном на ме ном, по ве ћан je
ри зик упо тре бе би о ло шких аге на са
као оруж ја“.

У том кон тек сту, на ве де но je да ље,
„на гла ше но je да вој не би о ло шке ак -
тив но сти Сје ди ње них Др жа ва и њи хо -
вих са ве зни ка у ино стран ству (пре ко
200 аме рич ких би о ло шких ла бо ра то -
ри ја отво ре но je ван те ри то ри је САД,
функ ци о ни шу ћи на не про зи ран и не -
тран спа рен тан на чин) иза зи ва ју оз-
биљ ну за бри ну тост... Две стра не де ле
став да та кве ак тив ност пред ста вља ју
озби љан ри зик за на ци о нал ну без бед -
ност Ру си је и Ки не, и има ју ште тан
ути цај на без бед ност ре ги о на. С об зи -
ром на чи ње ни цу да Сје ди ње не Др жа -
ве и њи хо ви са ве зни ци не пру жа ју би -
ло ка кве сми сле не ин фор ма ци је о
овим вој ним би о ло шким ак тив но сти -
ма (...), Ру ска Фе де ра ци ја и Ки на по -
зи ва ју САД и њи хо ве са ве зни ке да де -
лу ју на отво рен, тран спа рен тан и од -
го во ран на чин, та ко што ће на про пи -
сан на чин пру жи ти ин фор ма ци је о вој -
ним би о ло шким ак тив но сти ма спро ве -
де ним у ино стран ству и на соп стве ној
те ри то ри ји“.

По сле овог обра ћа ња - ко је ни је
има ло про па ганд не свр хе, а то зна мо
за то што ни је био учи њен на пор да му
се да пу бли ци тет у свет ској јав но сти –
усле дио је и из не над ни зах тев Ру си је
да без бед но сним га ран ци ја ма САД и
НА ТО-а ко ји је до био по др шку Ки не.

По том се до го дио (не у спе ли) по ку -
шај обо је не ре во лу ци је у Ка зах ста ну у
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Рат у Украјини

ЧАСОВНИК СУДЊЕГ ДАНА
Зашто je Русија морала да реагује у Украјини

Пише: НИКОЛА ВРЗИЋ

Руско-кинеске бојазни
око америчких биолош-
ких активности на њихо-
вим границама сада су
употпуњене признањем
самих актера тих опас-
них активности да су оне
заиста и постојале



ко ме (као и у Укра ји ни, о то ме са свим
уско ро) по сто је аме рич ке ла бо ра то ри -
је с опа сним би о ло шким па то ге ни ма.

За тим су пред сед ни ци Ру си је и Ки -
не Пу тин и Си Ђи пинг раз го ва ра ли у
че ти ри ока на отва ра њу зим ске олим -
пи ја де у Пе кин гу.

A он да je усле ди ла ру ска ин тер вен -
ци ја у Укра ји ни.

Па то ге ни 
и би о ло шко оруж је 
У при ли ци смо да ис ка за не ру ско-

ки не ске бо ја зни око аме рич ких би о ло -
шких ак тив но сти на њи хо вим гра ни ца -
ма упот пу ни мо при зна њем са мих ак -
те ра тих опа сних ак тив но сти да су оне
за и ста и по сто ја ле.

Спо ме ну ти аме рич ки Бил тен ну кле -
ар них на уч ни ка, на и ме, 25. фе бру а ра
об ја вио je текст под на сло вом „Зва -
нич ник САД: Ру ска ин ва зи ја Укра ји не
ства ра ри зик од пу шта ња опа сних па -
то ге на“.

Зва нич ник чи је се упо зо ре ње у том
тек сту ци ти ра je Ро берт По уп, ди рек -
тор Ко о пе ра тив ног про гра ма ума њи -
ва ња прет њи (Co o pe ra ti ve Тhreat Re -
duc tion Pro gram - CTRP) у скло пу Од -
брам бе не аген ци је за ума њи ва ње
прет њи (De fen se Тhreat Re duc tion
Agency), ко ја je пак про ис те кла из
Про јек та Мен хетн и функ ци о ни ше у
окви ру Пен та го на.

,,’Ру ска ин ва зи ја Укра ји не мо гла би
да угро зи мре жу ла бо ра то ри ја по ве за -
них са САД ко је ра де са опа сним па -
то ге ни ма’, ре као je Ро берт По уп“, на -
во ди Бил тен, уз тврд њу да „ла бо ра то -
ри је у Укра ји ни ни су по стро је ња за би -
о ло шко оруж је“.

У на став ку тек ста, ме ђу тим, по твр -
ђу је се са свим су прот но.

Ла нац ла бо ра то ри ја
„Вла да САД са ра ђи ва ла je са 26 по -

стро је ња у Укра ји ни. Пре ин ва зи је
про грам je пру жао ди рект ну ма те ри -
јал ну по др шку за шест укра јин ских ла -
бо ра то ри ја“, на во ди се да ље у Бил те -
ну, и до да је да се слич ни парт не ри на -
ла зе и у „не ко ли ко бив ших со вјет ских
ре пу бли ка као што су Јер ме ни ја,
Азер беј џан, Гру зи ја, Ка зах стан и Уз бе -
ки стан“.

И још јед но по сред но при зна ње да
ни је реч о бе за зле ном про у ча ва њу ви -
ру са и бак те ри ја већ да je на гла сак на
њи хо вом про у ча ва њу у без бед но сно-
по ли тич ке свр хе: ,,’По сле 11. сеп тем -
бра, CTRP про грам по чео je ви ше да
се фо ку си ра на то ка ко би те ро ри сти
мо гли да зло у по тре бе би о ло шка ис -
тра жи ва ња’, ре као je По уп. Да нас, 62
од сто од 360 ми ли о на до ла ра бу џе та
за ову фи скал ну го ди ну фо ку си ра но je
на би о ло шка пи та ња.’’

О по сто ја њу овог про гра ма го во ри
се и на сај ту Ам ба са де САД у Укра ји -
ни, ме ђу тим, за ни мљи во, све стра ни -
це ко је во де ка де та љи ма тих ла бо ра -
то ри ја (у Дње про пе тров ску, Хер со ну,
Ки је ву, Хар ко ву...) из бри са не су са
сер ве ра. Ко пи је су ипак са чу ва не у ин -
тер нет-ар хи ва ма, и, гле чу да, та мо ви -
ди мо да je сви ма до на тор Ми ни стар -
ство од бра не САД, уме сто Ми ни стар -
ства здра вља на при мер, што би би ло
ло гич ни је ако им je на ме на ци вил на.

И све су има ле, или су би ле у про це су
до би ја ња, До зво ле за рад с па то ге ни -
ма...

До дај мо и да je Ам ба са да Ру си је у
Са ра је ву ових да на на шла за сход но
да при ме ти у са оп ште њу: „Упра во су
САД на тр па ле Укра ји ну би о ла бо ра то -
ри ја ма, ко је су вр ло мо гу ће ко ри шће -
не за про у ча ва ње ме то да за уни шта -
ва ње ру ског на ро да на ге нет ском ни -
воу!’

Али на ро чи ту па жњу при вла че две
но ве ла бо ра то ри је - јед на у Ки је ву,
дру га у Оде си - за рад са „на ро чи то
опа сним па то ге ним прет ња ма у Укра -
ји ни“. Су де ћи no до ку мен та ци ји о по -
ну ди за не ка кве до дат не ра до ве са
сај та за јав не на бав ке Вла де САД

(sam.gov) од 28. ју ла 2021, ти до дат ни
ра до ви има ли су рок тра ја ња од се -
дам ме се ци. Што зна чи да je би ло
пред ви ђе но да поч ну да ра де пре не -
ко ли ко да на, то јест кра јем фе бру а ра.
Ру ска ак ци ја у Укра ји ни за по че ла je
24. фе бру а ра...

Да ли би из ових ла бо ра то ри ја по те -
кла она не по зна та прет ња због ко је,
ка ко то ре че Пу тин, „ни ко не зна ка ко
би др жа ва оп ста ла“ ?

To, на рав но, не мо же мо да зна мо, a
пи та ње ј е и да ли ће мо ика да са зна -
ти. Али по сле не спор них до ка за да су
Сје ди ње не Др жа ве у ово вре ме за о -
штре них ге о по ли тич ких од но са ство -
ри ле ла нац ла бо ра то ри ја за рад с
опа сним па то ге ни ма, чак и с би о ло -
шким оруж јем, и то на гра ни ца ма сво -
јих глав них ге о по ли тич ких про тив ни -
ка, та ква мо гућ ност не мо же да бу де
од ба че на као те о ри ја за ве ре. Уоста -
лом, ми сли те ли да су без ва ља ног
раз ло га Ру си ја и Ки на је се нас упо зо -
ри ле свет на не тран спа рент не вој не
би о ло шке ак тив но сти Аме ри ке и ње -
них са ве зни ка у ино стран ству? Ко ли -
ко год то стра шно или не за ми сли во
зву ча ло, Ро берт По уп из за то над ле -
жног Co o pe ra ti ve Thre at Re duc tion Pro -
gram-а. Пен та го на ја сно нам je по ка -
зао, иако то си гур но ни је же лео, да и
Ру си ја и Ки на, пa и сви ми, и те ка ко
има мо раз ло га да бу де мо за бри ну ти
да je онај ча сов ник Суд њег да на на -
ста вио да от ку ца ва...

Извор: Печат
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У тим америчко-украјин-
ским лабораторијама за-
иста се налазе опасни
патогени организми. И,
још алармантније, ту не-
ма биолошког оружја. Не-
ке лабораторије, рекао је
Роберт Поуп, могле би да
чувају патогене ланце за-
остале од совјетског про-
грама биолошког оружја,
очуване у замрзивачима
за истраживачке сврхе

Занимљива паралела

КАКО ЈЕ ОТВОРЕХА
ПАНДОРИНА КУТИЈА

Први хитац на Украјину  
испалио je НАТО 24. марта 1999.

Пише ВИЛИ ВИМЕР

Б
ио je то 24. дан у ме се цу. НА ТО je 24.
мар та 1999. го ди не, кр ше ћи ме ђу на ‐
род но пра во, по кре нуо агре сор ски

рат про тив гра да Бе о гра да, ко ји je био у
ду бо ком ми ру, и Са ве зне Ре пу бли ке Ју го ‐
сла ви је. ОЕБС je да ни ма пре то га из ве ‐
шта вао да je на Ко со ву мир но. Ње го ве из ‐
ве шта је про сле ђи ва ли су над ле жни на ци ‐
о нал ни не мач ки из во ри.

Аме рич ка агре си ја
НА ТО je, с во де ћом аме рич ком си лом

на че лу, у прет ход них не ко ли ко ме се ци
до след но ра дио на овом да ну на па да.
Спо ра зу ми из ме ђу САД и вла де у Бе о гра ‐
ду, ко ји су би ли осми шље ни да по стиг ну
мир но ре ше ње су ко ба, би ли су у тој ме ри
из вр та ни за по тре бу до но ше ња од лу ке
НА ТО‐а да ни они ни су ста ја ли на пу ту ра ‐
ту про тив Ју го сла ви је.

Ра том про тив Ју го сла ви је тре ба ло je,
исто вре ме но, ели ми ни са ти ме ђу на род ни
ми ров ни по ре дак ко ји се ма ни фе сто вао у

По ве љи Ује ди ње них на ци ја као ре зул та ту
два свет ска ра та. Ап со лут но не по шту ју ћи
По ве љу УН и за бра ну на си ља и ра та ко ја
je њо ме ус по ста вље на, САД и ње ни са ве ‐
зни ци по кре ну ли су на пад. Epa аме рич ког
гло бал ног пра ва ја че га на ја вље на je упо ‐
тре бом не мач ких бом бар де ра про тив Ју ‐
го сла ви је.

Пр ви хи тац у ме ђу на род но‐прав но иле ‐
гал ном ра ту Ру ске Фе де ра ци је про тив Ук‐
ра ји не ис па љен je 24. мар та 1999. то ком
ра та НА ТО‐а про тив Ју го сла ви је. САД су
та да при хва ти ле про паст ме ђу на род ног
пра ва ка ко би оства ри ле сво је ци ље ве у
Евро пи.

Од та да je њи хо во схва та ње пра ва де ‐
тер ми ни са ла чи ње ни ца да je агре сор ‐
ским ра том про тив Ју го сла ви је, ко јим je
пре кр ше но ме ђу на род но пра во, уни ште ‐
но ме ђу на род но пра во ко је je до та да ва ‐
жи ло уз мо но пол УН на упо тре бу си ле.
Кон фе рен ци ја у Бра ти сла ви у апри лу
2000, ко ју je ор га ни зо вао шеф аме рич ког



Стејт де парт мен та, ја сно je по ка за ла да je
рат про тив Ју го сла ви је у ства ри ус по ста ‐
вио пре се дан. Од та да сва ка др жа ва ко ја
же ли да пре ду зме ак ци ју по пут оне САД
про тив Ју го сла ви је мо же да се по зи ва на
ње га. Пан до ри на ку ти ја би ла je отво ре на.

Два ци ља у ју жној Евро пи
Ни јед на са ве зна вла да у Бо ну/Бер ли ну

ни је ота да ни по ку ша ла да за у ста ви то чак
ра за ра ња ме ђу на род ног пра ва. Сва ко ко
je же лео да се укљу чи у та да шњи по ли ‐
тич ки жи вот Не мач ке знао je шта je мо ти ‐
ви са ло овај 78‐днев ни рат про тив Ју го сла ‐
ви је. Ње гов глав ни циљ био je да се Ру ска
Фе де ра ци ја оте ра да ле ко на ис ток од Ја ‐
дран ског мо ра. Ру си ја ви ше не би тре ба ‐
ло да бу де у мо гућ но сти да вр ши би ло ка ‐
кав ути цај на сво је тра ди ци о нал не парт ‐
не ре у бли зи ни Ја дра на.

Ме ђу тим, кон фе рен ци ја у Бра ти сла ви
раз от кри ла je још да ле ко се жни је ци ље ‐
ве. Пре ма иде ја ма аме рич ке вла де, из не ‐
тим на кон фе рен ци ји у Бра ти сла ви, у го ‐
ди на ма ко је су усле ди ле тре ба ло je пред ‐
у зе ти све да би се оства ри ла два ци ља у
ју жној Евро пи. Пр во, тре ба ло je ис пра ви ‐
ти аме рич ку по гре шну од лу ку из Дру гог
свет ског ра та да у то вре ме аме рич ке коп ‐
не не тру пе не бу ду ста ци о ни ра не на Бал ‐
ка ну. И то je тре ба ло да се ис пра ви што je
пре мо гу ће.

Ме ђу тим, ни је се ра ди ло са мо о по ти ‐
ски ва њу ути ца ја Ру си је на под руч је ис точ ‐
но од Цр ног мо ра. Тре ба ло je и са му Ру ‐
си ју из ба ци ти из Евро пе. За то je би ло по ‐
треб но из гра ди ти но ви зид из ме ђу Бал ‐
тич ког и Цр ног мо ра. За пад но од овог зи ‐
да би ла би аме рич ка те ри то ри ја. Ис точ но
од ње би мо гла би ти Ру си ја, или не ке дру ‐
ге др жа ве. У сва ком слу ча ју, ова област
ви ше не би би ла су сед обла сти под кон ‐
тро лом Аме ри ке за пад но од овог но вог
тран скон ти нен тал ног зи да.

Го вор пред сед ни ка Ру ске Фе де ра ци је
Пу ти на на пле нар ној сед ни ци не мач ког
Бун де ста га 2001. био je, све сно или не ‐
све сно, ру ски кон тра пре длог пла но ви ма
из Бра ти сла ве ко ји су до спе ли у јав ност.

Ру си ја, ре као je пред сед ник, у скла ду с
иде јом „Евро пе као за јед нич ке ку ће“ ко ја
je са мо де це ни ју ра ни је иза зва ла еуфо ри ‐
ју у Евро пи, пру жа ру ку сво јим за пад ним
су се ди ма.

Али рат про тив Ју го сла ви је je исто вре ‐
ме но имао и дру гу свр ху.

Не мач ке ору жа не сна ге ко је су 8/9. ма ја
1945. мо ра ле да пот пи шу без у слов ну пре ‐
да ју, и чи ја je исто риј ска сли ка о се би као
тра ди ци о нал ном де лу др жав ног по рет ка
та да пре тр пе ла не по пра вљи ву ште ту, тре ‐
ба ло je да бу ду укљу че не у вој ну опе ра ‐
ци ју ко ју je НА ТО про це нио као успе шну.
Ни шта ни је то ли ко ва жно као вој но са мо ‐
по у зда ње ‐ та ко се то та да про це њи ва ло
у Бо ну. Али то не ће мо на ћи у до ку мен ти ‐
ма.

Врх ко пља 
Са да je, 24. фе бру а ра, у ра ту Ру ске Фе ‐

де ра ци је про тив Укра ји не про го во ри ло
оруж је. У но ви на ма je би ло све при пре ‐
мље но не што пре Бо жи ћа 2021. са из ве ‐
шта ји ма о кон цен тра ци ји ру ских тру па на
ру ско‐укра јин ској гра ни ци. Тре ба ло je то
ра ни је при ме ти ти. Ha при мер, у из ве шта ‐
ва њу о из ја ви аме рич ког пред сед ни ка
Џоа Бај де на о ње го вом ру ском ко ле ги Пу ‐
ти ну. У ме се ци ма ко ји су усле ди ли ње му ‐

је би ло те шко да се осмех не на из ја ву
пред сед ни ка Бај де на да je он ‐ Пу тин ‐
„уби ца“. Али јед ном ре че но, за у век je ре ‐
че но.

Пред сед ник Бај ден je убр зо пo пре у зи ‐
ма њу ду жно сти на мер но и без окле ва ња
ба цио ру ка ви цу у ли це и за о штрио je од ‐
нос из ме ђу САД и Ру си је. Ме ђу тим, на то ‐
ме се ства ри ни су за у ста ви ле, што je по ‐
ка за ла и по се та аме рич ког др жав ног под ‐
се кре та ра Вик то ри је Ну ланд Мо скви, по ‐
чет ком ок то бра 2021. го ди не, и ње ни раз ‐
го во ри с ви со ким ру ским са го вор ни ци ма.

У свом го во ру пред по че так ра та у Укра ‐
ји ни ру ски пред сед ник Пу тин je ја сно ста ‐
вио до зна ња да су САД Ру ској Фе де ра ци ‐
ји ус кра ти ле пра во на не за ви сну др жа ву.
Ре че но je да je по се та Ну лан до ве од и гра ‐
ла од лу чу ју ћу уло гу у то ме. Раз вој од та да
je, на жа лост, пре ви ше по знат.

Упра во ве за ак ту ел них де ша ва ња у ра ‐
ту про тив Укра ји не с ра том про тив Ју го ‐
сла ви је чи ни ту ди мен зи ју ја сном. Оно
што се спро во ди у Укра ји ни и на ште ту на ‐
ро да у Укра ји ни пред ста вља бор бу Ру ске
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СВЕТ

Ра том про тив Ју го сла ви је
тре ба ло je ели ми ни са ти
ме ђу на род ни ми ров ни по -
ре дак ко ји се ма ни фе сто -
вао у По ве љи Ује ди ње -
них на ци ја као ре зул та ту
два свет ска ра та. Ап со -
лут но не по шту ју ћи По ве -
љу УН и за бра ну на си ља
и ра та ко ја je њо ме ус по -
ста вље на, САД и ње ни
са ве зни ци по кре ну ли су
на пад. Epa аме рич ког
гло бал ног пра ва ја че га
на ја вље на je упо тре бом
не мач ких бом бар де ра
про тив Ју го сла ви је

Фе де ра ци је за соп стве ни оп ста нак и во ‐
љу САД да из ба це Ру си ју из Евро пе. НА ТО
je тај ко ји већ ду го по ку ша ва да ис ко ри ‐
сти Укра ји ну као врх ко пља про тив Ру си ‐
је, по го то во што ви ше и не кри је у ко јој се
ме ри, ко ри сте ћи рат про тив Ју го сла ви је,
из од брам бе ног са ве за, пре ма По ве љи
УН, тран сфор ми сао у гло бал ну агре сор ску
фор ма ци ју. Ни је ли тре ба ло да Мо сква за ‐
жму ри на ово ? Или на то што не мач ко
оруж је у ру ка ма на ци стич ких ба та љо на у
ак ци ји про тив ру ских вој ни ка ‐ у Ру си ји
од мах иза зи ва се ћа ње на 1941. To je мо ‐
гло би ти део кал ку ла ци ја оних ко ји не
тра же хит но окон ча ње ра та, већ же ле да
да ју од лу чу ју ћи до при нос ко нач ном тро ‐
ва њу од но са из ме ђу Ру си је и Не мач ке.

Све што За пад пред у зи ма от ка ко je Ру ‐
ска Фе де ра ци ја, кр ше ћи ме ђу на род но
пра во, на па ла Укра ји ну, са др жи у се би
про це ну да ли би ло ко ја ме ра за окон ча ‐
ње ра та, ко ја би ре ша ва ла по зна те раз ли ‐
ке из ме ђу Ру си је и САД, у се би са др жи и
зах тев за по вла че ње ру ских тру па и от ‐
кла ња ње ве ли ке ште те? Све до са да шње

ме ре За па да да ју ути сак да су санк ци је
усме ре не и на то да Бра ти сла ва по ста не
ствар ност у Евро пи.

Чак и ако не тре ба по ре ди ти раз ли чи те
ства ри, мо ра се ука за ти на је дан су штин ‐
ски узрок свет ског ра та у Ази ји и де ло ва ‐
ња С A Д про тив Ја па на. Kao у пра ви час,
пр ви пут je не ко ли ко да на пре по чет ка ра ‐
та про тив Укра ји не на не мач кој те ле ви зи ‐
ји при ка зан филм о би ци код Ми две ја.
Филм je по чео раз ми шља њи ма ја пан ског
ад ми ра ла Ја ма мо та пре ја пан ског на па да
на Перл Хар бор о то ме шта се то за о штри ‐
ло из ме ђу С A Д и Ја па на. Ка ко се ис по ста ‐
ви ло не ко ли ко да на ка сни је, то су би ле
ре чи на по чет ку ра та усред Евро пе. Те шко
да би сте то мо гли ви де ти дру га чи је. Ово
укљу чу је и ути сак ко ји je учи ни ла по себ на
сед ни ца не мач ког Бун де ста га у не де љу,
27. фе бру а ра 2022. го ди не. По ли тич ка
око сни ца и за шти та не мач ких ин те ре са
из гу бље ни су и на пу ште ни прет ход них са ‐
ти.

Аутор je бив ши не мач ки др жав н
и се кре тар и пот пред сед ник ОЕБС‐а

Извор: Печат
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НАЈСТАРИЈА 
НАЦИОНАЛНА КУЛТУРНА 

УСТАНОВА

М
а ти ца срп ске је нај ста ри ја књи жев на, кул тур на и на уч -
на уста но ва срп ског на ро да, осно ва на у Пе шти 4/16.фе -
бру а ра 1826. го ди не. Циљ осни ва ња Ма ти це је на ци о -

нал на хо мо ге ни за ци ја, про све ћи ва ње и из да ва ње срп ских
књи га. Осни ва чи Ма ти це срп ске су би ли пе штан ски Ср би:
Га ври ло Бо зи то вац, Јо ван Де ме тро вић, Јо сиф Ми ло вук, Пе -
тар Ра јић, Ан дри ја Ро зми ро вић, Ге ор ги је Стан ко вић и Јо ван
Ха џић. Пр ви пред сед ник Ма ти це срп ске био је прав ник и
књи жев ник Јо ван Ха џић, а пр ви фор мал но иза бра ни се кре -
тар био је прав ник и но ви нар Те о дор Па вло вић. Се ди ште
Ма ти це срп ске се на ла зи ло у Пе шти до 1864.го ди не, ка да је
пре се ље но у Но ви Сад. У да на шњем се ди шту (За ду жби на
Ма ри је Тран да фил из 1912.го ди не, ули ца Ма ти це срп ске 1),
Ма ти ца срп ска се на ла зи ла од 1927.го ди не. Као нај ста ри ја
на ци о нал на кул тур на уста но ва ме ђу Сло ве ни ма, Ма ти ца
срп ска је би ла узор свим, дру гим сло вен ским ма ти ца ма. По
узо ру на њу, ка сни је су осни ва ли и дру ги сло вен ски на ро ди
сво је ма ти це, пре у зи ма ју ћи од ње име, а до брим де лом и
про грам (Ма ти ца че шка 1831, Ма ти ца илир ска 1842, Ма ти ца
Лу жич ко срп ска 1847, итд).

Од осни ва ња, Ма ти ца срп ска сло ви као уста но ва све срп -
ског, са бо р ног ка рак те ра и има зна чај ну уло гу у осни ва њу
дру гих уста но ва срп ске кул ту ре, као што је пр ви на ци о нал ни
про фе си о нал ни те а тар (Срп ско на род но по зо ри ште у Но вом
Са ду). Сво ју де лат ност, Ма ти ца срп ска је раз ви ја ла пре све -
га за хва љу ју ћи до бро тво ри ма, ме ђу ко ји ма је нај зна чај ни ји
Са ва Те ке ли ја (1761-1842), ко ји је сву сво ју имо ви ну за ве -
штао сво јој за ду жби ни Те ке ли ја нум и Ма ти ци срп ској. На кон
пре се ље ња из Пе ште у Но ви Сад ши ри се Ма ти чи на про све -
ти тељ ска и из да вач ка де лат ност, штам па се зна чај на се ри ја
„Књи ге за на род“, мно же се сти пен диј ске за ду жби не и ле га -
ти, рас пи су ју књи жев ни кон кур си, ши ри из да вач ка де лат -
ност, а све ја че по ста је и про жи ма ње са кул ту ром у сло бод -
ној Ср би ји.

Иако је Пр ви свет ски рат оси ро ма шио Ма ти цу срп ску, у ме -
ђу рат ном пе ри о ду она до би ја на на уч ној сна зи сво јих са рад -
ни ка. Сво је ра до ве у Ма ти ци срп ској та да об ја вљу ју Јо ван
Цви јић, Ми хај ло Пу пин, Ми лу тин Ми лан ко вић, Алек са Ивић,
Јо ван Ер де ља но вић и дру ги. У то ку Дру гог свет ског ра та, Ма -
ти ца срп ска се ни је јав но огла ша ва ла, а на кон ра та јој је од -
у зе та го то во сва имо ви на. У по сле рат ном пе ри о ду она на -
ста вља да се раз ви ја у зна чај ну и сна жну на уч ну уста но ву и
да нас има ви ше од 3.000 са рад ни ка, сто ти нак на уч них про -
је ка та, де вет на уч них ча со пи са и се дам на уч них оде ље ња.
То су: Оде ље ње за књи жев ност и је зик; Оде ље ње за дру -
штве не на у ке; Оде ље ње за при род не на у ке; Оде ље ње за
ли ков не умет но сти; Оде ље ње за сцен ске умет но сти и му зи -
ку; Лек си ко граф ско оде ље ње и Ру ко пи сно оде ље ње.

Да нас Ма ти ца срп ска има ви ше ка пи тал них про је ка та:
Срп ски би о граф ски реч ник, Срп ска ен ци кло пе ди ја, Лек си кон
пи са ца Ју го сла ви је и дру ге.

Ма ти ца срп ска је по ста ла и сре ди ште срп ске лек си ко гра -
фи је. По ред то га из Ма ти це су се раз ви ле три зна чај не уста -
но ве: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Га ле ри ја Ма ти це срп ске
(осно ва на 1847) и Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске. Ста тус
ове ва жне ин сти ту ци је ре гу ли сан је по себ ним За ко ном о Ма -
ти ци срп ској.                                             Здрав ко Зељ ко вић

У
про сто ри ја ма До ма Гар де
Вој ске Ср би је 31. ја ну а ра
одр жа на је ре дов на сед ни ца

Скуп шти не удру же ња ве те ра на
ор га на без бед но сти и вој не по ‐
ли ци је Ср би је. Сед ни ци су прису‐
ствовалa 42 делегатa. Те жи шни
циљ ску па би ло је по зи ва ње и
при су ство сед ни ци чла но ва по ‐
ро ди ца по ги ну лих при пад ни ка
ор га на без бед но сти и вој не по ‐
ли ци је. 

Сед ни цом је пред се да вао Бла ‐
го је Љу би са вље вић, пред сед ник
Из вр шног од бо ра. 

У Из ве шта ју о ра ду из ме ђу два

за се да ња Скуп шти не по себ но је
ис так ну то да је у крат ком пе ри о ‐
ду Удру же ње по сти гло зна чај не
ре зул та те: Кон сти ту и са ни су сви
ор га ни Удру же ња (Из вр шни од ‐
бор, Над зор ни од бор, Ста ту тар на
ко ми си ја); Из ра ђен је Ста тут,
Про грам, План ра да и оста ла
нор ма тив на до ку мен та; Удру же ‐
ње је ре ги стро ва но у АПР, а  отво ‐
рен је и жи ро‐ра чун; Фор ми ра на
је имејл‐адре са и фор ми ра на
феј сбук гру па и из ра ђен сајт
Удру же ња; Штам па не су и уру че ‐
не члан ске кар те; Фор ми ра не су
по дру жни це у Но вом Са ду, Кра ‐
ље ву и Ни шу; При ку пље ни су по ‐
да ци о по ги ну лим при пад ни ци ‐
ма ор га на без бед но сти и вој не
по ли ци је, Фор ми ра не су че ти ри
сек ци је (за по ли ти ку од бра не и
без бед но сти; за ста ту сна и со ци ‐
јал на пи та ња; за не го ва ње тра ‐
ди ци ја, и за ин фор ми са ње;  По ‐
кре ну та је ини ци ја ти ва за из ра ду
Мо но гра фи је са те жи штем на хе ‐
рој ској од бра ни зе мље на гра ни ‐
ци са Ал ба ни јом 1999. го ди не.

У Пла ну ра да за 2022. го ди ну
по се бан ак це нат дат је на: (1)
ома со вља ва њу Удру же ња; (2)
ин тен зи ви ра њу ра да по дру жни ‐
ца; (3) пред ста вља њу Удру же ња
у сред стви ма ин фор ми са ња; (4)

вој не по ли ци је Скуп шти ни се об‐
ра тио Сло бо дан Рад ми ло вић,
пен зи о ни са ни при пад ник Вој не
по ли ци је, не по сред ни уче сник
бор бе на ка ра у ли „Ко ша ре“. 

На кон ово га, пред сед ник Из вр ‐
шног од бо ра Бла го је Љу би са ‐
вље вић и Сло бо дан Рад ми ло вић
су чла но ви ма по ро ди ца по ги ну ‐
лих при пад ни ка ОБ и ВП уру чи ли
члан ске кар те по ча сног чла на,
као и при год не по кло не.

У За вр шној ре чи пред сед ник
Из вр шног од бо ра је за хва лио
при сут ни ма на од зи ву, по себ но
чла но ви ма по ро ди ца, по но во ис ‐
та као да се  Ве те ра ни ОБ и ВП
трај но оба ве зу ју да ће се за ла га ‐
ти за не го ва ње тра ди ци ја, успо ‐
ме на и се ћа ња на на ше хе ро је,
по ги ну ле при пад ни ке и да се
пру жи по моћ ка ко бор ци ма ко ји
су бра ни ли зе мљу од агре со ра
1999. го ди не, та ко и чла но ви ма
њи хо вих по ро ди ца.

По себ но је на гла ше но да ће се
учи ни ти све да  се да ва њем име ‐
на ули ца ма, вој ним објек ти ма,
вој ним је ди ни ца ма и слич но са ‐
чу ва ју од за бо ра ва хе рој ска бор ‐
ба и жр тва на ших ро до љу ба, ка ‐
ко би се убу ду ће на овим при ме ‐
ри ма гра ди ло ро до љу бље мла ‐
дих на ра шта ја.

из ра ди Мо но гра фи је ор га на без ‐
бед но сти и вој не по ли ци је; (5)
при пре ми ре дов них сед ни ца
Скуп шти не и све ча не сед ни це
по во дом Да на Удру же ња; (6) Са ‐
рад њи са срод ним удру же њи ма;
(7) пра ће њу за кон ске ре гу ла ти ве
у обла сти ста ту сног, со ци јал ног и
ма те ри јал ног по ло жа ја ве те ра на
и пру жа њу по мо ћи у оства ри ва ‐
њу пра ва; (8) обе ле жа ва њу зна ‐
чај них да ту ма из на ше исто ри је;
оби ла зак зна чај них исто риј ских
ме ста и спо мен‐обе лежја.

У име при сут них го сти ју – чла ‐
но ва по ро ди ца по ги ну лих при ‐
пад ни ка ор га на без бед но сти и

Рад но 
пред  сед  ни  штво
ску па

Чла но ви ма 
по ги ну лих 
при пад ни ка 
без бед но сти 
уру че ни су 
при год ни по кло ни

Седницa Скупштине УВОБВПС

ОСТВАРЕНИ ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
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СА СВИХ СТРАНА

Г
ру па ва љев ских ен ту зи ја ста је и прет -
ход не го ди не обе ле жи ла зна чај не да ту -
ме ве за не за ве ли чан стве не по бе де

Дрин ске ди ви зи је, по ку ша ва ју ћи да кул ту -
ром се ћа ња на слав не прет ке по ка же за -
хвал ност за жр тву ко ју су под не ли за бу ду -
ћа по ко ле ња. Ука зу ју ћи на зна чај не да ту ме
у срп ској исто ри ји ко ји не би сме ли би ти за -
бо ра вље ни, у ко ји ма је сва ка ко уче ство ва -
ла Дрин ска ди ви зи ја а по себ но се ис ти ца ли
ва љев ски 5. и 17. пук, чи ји је ком плекс ка -
сар ни срам но сру шен баш на сто го ди шњи -
цу по бе де у Пр вом свет ском ра ту, пред вра -
ти ма за шти те и пре тва ра ња у ме мо ри јал ни
цен тар, му зеј ра то ва Ср би је 1912.-1918.

Ме сто по ме ну те ка сар не, пр ве и нај ве ће
ре зер вне вој не бол ни це у вре ме Пр вог свет -
ског ра та, стра ти ште, са гроб ни ца ма рат ни -
ка и ти фу са ра, за по том ке слав них пре да ка
је све то ме сто, ко је се по шту је и не ко ри сти
се у свр ху ко ја не ма исто риј ску на ме ну.

По том ци ко ји ни су за бо ра ви ли сво је прет -
ке, 30. сеп тем бра на 105.- го ди шњи цу од
осва ја ња Кај мак ча ла на, у Цр кви По кро ва
Пре све те Бо го ро ди це у Ваљеву, по сле Ли -
тур ги је, одр жа ли су па ра стос по ги ну лим
пре ци ма ко ји су се не се бич но жр тво ва ли да
би по сле ал бан ске гол го те по но во ста ли на
тло сво је сло бод не отаџ би не, а зво на на ва -
љев ским цр ква ма у под не зво ни ла су у част
ве ли чан стве не по бе де Дрин ске ди ви зи је, у
ко јој су се по себ но ис та кли 5. и 17. пук и
под не ли нај ве ће жр тве.

Ова бит ка во ђе на је од 12. до 30. сеп тем -
бра 1916. го ди не. По сле на пор них и те шких
бор би 17. пук Дрин ске ди ви зи је је 18. Сеп -
тем бра, уз ве ли ке жр тве, пр ви из био на врх
Кај мак ча ла на (2525 мнв) и пр ви стао на тле
сло бод не отаџ би не, по сле ал бан ске гол го -
те. Упра во на овај да тум 2020. го ди не ру -
шен је пре о ста ли обје кат ком плек са ка сар -
ни 17. пу ка Дрин ске ди ви зи је. Ру ше но је
сва ко се ћа ње на чу ве ни 17. пук, див ју на ке
из по ме ну те ка сар не ко ји су има ли хра -
брост, част, ве ру и огром ну љу бав пре ма
сво јој отаџ би ни и свом на ро ду, ко ји су за
веч не вред но сти ве ру, по ро ди цу, отаџ би ну
жр тво ва ли свој жи вот. И док је 17. пук уз ве -
ли ке жр тве пр ви из био на врх Кај мак ча ла -
на, 5. пе ша диј ски пук је за дао по след њи
уда рац не при ја тељ ској вој сци и 30. сеп тем -
бра ко нач но овла дао овом пла ни ном.

Тај чу де сни дан, 30. сеп тем бар, дан по -
бе де срп ске вој ске на Кај мак ча ла ну има и
свој ве ли чан ствен ду хов ни ни во, ка да се
пра зну је дан све тих Ве ра, На да и Љу бав.
Ова по бе да је по ди гла мо рал срп ској вој сци
и са ве зни ке уве ри ла у ње ну сна гу, ко ја је
пла ће на огром ним жр тва ма.

Без ве ре, на де и љу ба ви пре ма сво јој от-
аџ би ни, свом на ро ду, по ро ди ци и бли жњем
не ма ни оства ре ња ви со ких ци ље ва, не ма
сло бо де. Све ово ука зу је да би се овај дан
тре бао сла ви ти као дан Дрин ске ди ви зи је,
је ди ни це ко ја је под не ла нај ве ће жр тве.

Бит ка на Кај мак ча ла ну јед на је од нај су -
ро ви јих, али и нај слав ни јих у на шој исто ри -
ји, пр ва из во је ва на по бе да на Со лун ском
фрон ту по сле по вла че ња из Отаџ би не. 

И 15. де цем бара  107-го ди шњи цу ве ли -
чан стве не по бе де у Ко лу бар ској би ци, на
при ме рен на чин обе ле же на је па ра сто сом

по ги ну лим рат ни ци -
ма у Цр кви По кро ва
Пре све те Бо го ро ди -
це у Ва ље ву, уз по -
днев на зво на свих
ва љев ских цр ка ва у
част бри љант не по -
бе де срп ске вој ске у
Ко лу бар ској би ци,
ко ју је пред во дио и
чин вој во де сте као
наш Жи во јин Ми шић
а чи ја се стра те ги ја
из у ча ва у вој ним
шко ла ма ши ром све -
та.

Бит ка у ко јој су
уче ство ва ли сви од
се ља ка до сту ден та,
и то је дин ство ко је је
ис по ље но у Ко лу -
бар ској би ци је све -
тао про мер ко ји тре -
ба да нам бу де во ди -
ља ко јим пу тем тре -
ба да иде мо.

Гру па ен ту зи ја ста,
ко ја је то при ме ре но
обе ле жи ла у Ва ље -
ву, ве ли ко је све до -
чан ство да се бу ду ће
ге не ра ци је срп ског
на ро да се ћа ју сво јих
ве ли чан стве них ју -
на ка и по диг ну на ви -
сок ни во сво ја па три -
от ска стре мље ња, без ко јих срп ски на род
не би ни по сто јао.

Пи та ње сра ма и сти да агре сив не ли кви -
да ци је исто риј ског дра гу ља Ком плек са ка -
сар ни 17. пу ка Дрин ске ди ви зи је у Ва ље ву,
оста је да леб ди не са мо из над ду ша по ги -
ну лих и пре ми ну лих ве ли чан стве них рат ни -
ка – срп ских осло бо ди ла ца, не го и над ду -

ша ма да на шњих са вре ме ни ка и бу ду ћих ге -
не ра ци ја срп ског на ро да.

Тре ба за шти ти ово зна ме ни то ме сто,
стра ти ште, и ко рак по ко рак ре ви та ли зо ва -
ти Ком плекс ка сар ни 17. пу ка Дрин ске ди -
ви зи је и пре тво ри ти у Ме мо ри јал ни цен тар,
му зеј осло бо ди лач ких ра то ва 1912.-1918.
го ди не.                            Ми ла Па ра мен тић

Дружење времешних колега

КАД СЛАВИ ЖИКА

Д
ру же ње у тре ћем до бу пред ста вља на су шну по тре бу, али и сво је вр стан лек. Уса мље -
ност је си но ним за ре гре сив не про це се, ко ји мо гу и до бо ле сти да до ве ду. Чла но ви
МО ,,Ба тај ни ца“, че та ма ла и ода бра на, стал но ма ни фе сту ју дру же ње и за јед ни штво.

У то ме су спе ци фич ни и ори ги нал ни. На и ме, дру же ње се углав ном спро во ди уз иће и пи -
ће. Сва ког пу та увек је не ко до ма ћин. Или се опро ба као мај стор ку ли нар ских спе ци ја ли -
те та или ода бе ре је ла ко ја се ре ђе на ђу за тр пе зом или про мо ви шу ро штиљ. Не ки од њих
ре дов но пе ку ра ки ју и пра во за до вољ ство им је да по слу же сво је ко ле ге.

То ком дру же ња обич но се ево ци ра ју успо ме не на де це ни је вој нич ког жи во та ко је су
оста ле иза њих, а ис пре да ју се и за ни мљи ве при че. Све у све му за јед но про во де вре ме
ко ме се ра ду ју.

Оку пља ња за дру же ње нај че шће се до га ђа ју у про сто ри ји Ме сне ор га ни за ци је УВПС.
Та мо су дру га ри опре ми ли про стор свим по ма га ли ма, укљу чу ју ћи су ђе и при бор за сер ви -
ра ње и ру ча ва ње. Ба тај ни ча ни има ју и свог по ча сног, а мо же се ре ћи и оми ље ног чла на.
Реч је о по ли циј ском пу ков ни ку Жи во ра ду Жи ки Јан ко ви ћу. Она је стал но уз ба тај нич ке
пен зи о не ре. Ових да на ре шио је да бу де до ма ћин сво јим дру го ви ма, али у обли жњем ре -
сто ра ну ,,Бо си љак“. За ту при ли ку по звао је и Же ли ми ра Ма ри ћа, ко ји је ци вил ни пен зи о -
нер, али већ ду жи низ го ди на ре дов но чи та ,,Вој ни ве те ран“. Дру же ње је тра ја ло це ло по -
под не, а тр пе за је за и ста би ла бо га та. По сле тог до га ђа ја ме ђу ба тај нич ким вој ним пен зи -
о не ри ма  мо же се чу ти ре че ни ца: ,,Кад сла ви Жи ка“. 

Мо же се ре ћи да је дру же ње пла мен ко ји раз га љу је, ве зу је не по сред ни је јед не за дру ге,
и ја ча во љу и укуп но здра вље. То је (дру же ње) ујед но и ре цепт за ду ги и без бри жни жи вот.
Мо жда њи хо ва фор му ла жи вље ња као на чин ак тив но сти мо же да по слу жи дру гим ме -
сним ор га ни за ци ја ма УВПС.                                                                                             З. П. 

Сећање на величанствене победе 
српске војске

НЕ ЗАБОРАВЉА СЕ 17. ПУК



IN MEMORIAM

Нова књига 
Милоша Ђошана

КУРИР СА СВЕТЕ
ГОРЕ

У
књи зи ге не рал-ма јо ра у пензији, Ми ло -
ша Ђо ша на, чи ји је на слов ,,Ку рир са
Све те Го ре“  пре пли ћу се до га ђа ји из

на ше да ље и бли же исто ри је, ана ли зи ра
са да шњост, и опре зно за ви ру је у бу дућ -

ност. У уло зи ку ри ра, аутор у дру штву ко ле га из Клу ба ге не -
ра ла и ад ми ра ла Ср би је од ла зи на Све ту го ру и ма на стир Хи -
лан дар, но си по ру ку и до но си од го во ре на мно га пи та ња. 

У Књи зи се сме њу ју сли ке из вој нич ког и мо на шког жи во та.
Ве што их по ре де ћи,  аутор нам по ка зу је у че му су исти, а у
че му ну жно и по треб но раз ли чи ти. По се тив ши број на све та
ме ста у Ср би ји, Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни и Ре пу бли ци Срп -
ској, на Све тој го ри и у Све тој зе мљи Па ле сти ни, на чу дан на -
чин пра ви мо за ик сло жен од ка мен чи ћа цр кве ног и вој нич ког
жи во та, у ко ме, не пре о вла да ва ју при че ис под вој нич ког ша -
то ра, ни ти из при пра те цр кве. Ње го ви ли ко ви, об у че ни у мо -
на шку ри зу и ка ми лав ку, или утег ну ти у ма скир ну уни фор му и
шлем, уди шу час ми рис ба ру та, час ми рис та мја на, а нај че -
шће исто вре ме но јед но и дру го. Све је сат ка но у чу дан ћи лим
ко га је ве шти ном до бре тка ље аутор сат као и по ко ме га зе
час сан да ле и мо на шке бо се но ге час вој нич ке чи зме.

По себ но по гла вље чи ни осврт на де ве де се те го ди не два -
де се тог ве ка, узро ке ко ји су до ве ли до раз би ја ња за јед нич ке
др жа ве и по сле ди це по при пад ни ке ЈНА, Вој ске Ју го сла ви је и
њи хо ве по ро ди це. Аутор на се би свој ствен на чин по ле ми ше
са фло ску лом да су по сле бит ке сви ге не ра ли па мет ни, по -
ка зу ју ћи да су у по след њем од брам бе ном ра ту про тив НА ТО-
а 1998.-1999. го ди не, не ки ге не ра ли би ли па мет ни пре и у то -
ку бит ке, а не ки оста ли не у ки и по сле ње.

Књи га је штам па на ћи ри ли цом, лук су зно опре мље на, са
твр дим по ве зом и фо то гра фи ја ма у бо ји. Аутор ће вр ло ра до
од го во ри ти на пи та ња чи та ла ца по ста вље на и-меј лом:
milos.djosan1949@gmail.com или путем телефона на број
063/334-944.

Писма читалаца

СПОРНИ ПРИОРИТЕТИ

С
ко ро на сва ким вра ти ма или шал те ру вој но здрав стве не
уста но ве мо же се уочи ти оба ве ште ње о то ме ко од вој -
них оси гу ра ни ка има пред ност при оба вља њу пре гле да.

Спи сак при о ри те та углав ном по чи њао са но си о ци ма Пар ти -
зан ске спо ме и це 1941, а за вр ша ва са ак тив ним вој ним ли ци -
ма.

Ни је ми до ско ра из гле да ло ни шта нео бич но у го ре по ме -
ну том оба ве ште њу, све док не ки дан ни сам ста јао у ре ду ис -
пред ла бо ра то ри је ВМЦ Н. Бе о град, че ка ју ћи да пре дам упут.
У ре ду је би ло нас три де се так, углав ном сви ста ри ји, а не ки и
знат но вре ме шни. Ка ко сам био ме ђу по след њим, по гле дам
низ ред и из бро јим њих пе то ро са шта пом, ис кри вље ни, је два
сто је, не ки  су и са прат њом ко ја их при др жа ва и по ма же им
да оста ну ус прав ни. Сви они ка да пре да ју упу те ста ју по но во
у дру ги ред да да ју узор ке за ана ли зу, та ква је про це ду ра. Док
се ред по ла ко по ме ра на пред, на шал тер до ла зи пр во је дан,
а  по том и дру ги мла ђи му шка рац, од мах пре да ју упу те и ула -
зе је дан за дру гим уну тра. Је дан од оних са шта пом по че да
гун ђа, али га дру ги ућут ка ре кав ши „то су ак тив ни, они има ју
пред ност“.

По сма тра ју ћи овај при зор, раз ми шљам да ли је пра вед но
да не ко ко је то ли ко стар и  је два сто ји тре ба да че ка у  ре ду,
а да не ко ко му мо же би ти унук има пред ност. Мо жда би пра -
вед ни је би ли укло ни ти оба ве ште ња, а при о ри те те од ре ђи ва -
ти пре ма ре ду хи то сти с об зи ром на здрав стве но ста ње па -
ци је на та. 

То ком го ди на про ве де них у НР Ки ни имао сам при ли ку го -
то во на сва ком ко ра ку да се уве рим ко ли ко Ки не зи по шту ју
сво је прет ке и ста ри је. Ево са мо је да при мер: за сто лом син
би ра нај леп ши за ло гај и ста вља га у чи ни ју оцу и мај ци

.                                                     Ра до слав Ја ко вић

Светозар 
Марјановић

(1944-2022)

ЧВРСТ
ВОЈНИК

Н
е дав но је на пут без
по врат ка оти шао ге не -
рал-пу ков ник Све то зар Мар -

ја но вић, бив ши за ме ник на чел ни -
ка Ге не ралп та ба Вој ске Ју го сла -
ви је и пот пи сник Ку ма нов ског
спо ра зу ма, ко јим je окон ча на
агре си ја НА ТО-а 1999. го ди не. 

Ha исто риј ску по зор ни цу, мо же
се ре ћи, иза шао је у ве чер њим
са ти ма 9. ју на 1999. го ди не у Ку -
ма но ву. Пот пи сни ци су се по ја ви -
ли пред но ви на ри ма у ве чер њим
са ти ма, a на тим сним ци ма ви ди
се и ге не рал Мар ја но вић, ко ји се
свет ским ме ди ји ма обра тио сле -
де ћим ре чи ма: „Раз го вор и су би -
ли те шки, али смо ус пе ли да на
кра ју пот пи ше мо спо ра зум, спо -
ра зум о ми ру, што зна чи да je рат
пре стао, та ко ђе то зна чи да je по -
бе ди ла по ли ти ка ми ра, по ли ти ка
ми ра ко ју во ди Са ве зна Ре пу бли -
ка Ју го сла ви ја и пред сед ник Ми -
ло ше вић.

Су тра дан су окон ча ни на па ди
ави ја ци је НА ТО-а, сна ге ВЈ и
МУП-а Ср би је су се у на ред ним
да ни ма по ву кле с Ко со ва и Ме то -
хи је, a без бед ност по кра ји не пре -
да та je Кфо ру. Ге не рал Мар ја но -
вић je о ми ров ним пре го во ри ма
го во рио на јед ном ску пу одр жа -
ном сво је вре ме но у ор га ни за ци ји
Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла Ср -
би је.

„Ни је дан је ди ни пут ни ко од
њих ни је по тен ци рао да смо ми
‘по ра же на стра на’, већ на про тив,
ге не рал (бри тан ски ге не рал
Мајкл - прим. М. Г.) Џек сон je при -
ли ком убе ђи ва ња да се спо ра зум
за кљу чи без Ре зо лу ци је СБ на -
гла ша вао да на то као пред став -
ни ци ‘су ве ре не др жа ве’ има мо
пра во. Пр ва по ну ђе на вер зи ја
Вој но тех нич ког спо ра зу ма би ла
je на пи са на као би ла те рал ни уго -
вор две ју стра на (НА ТО-СРЈ). Да
смо та кав уго вор пот пи са ли не би
би ла по треб на Ре зо лу ци ја СБ
ОУН, што je њи ма од го ва ра ло. О
то ме ка ко су нас тре ти ра ли го во -
ри и чи ње ни ца да смо би ли у при -
ли ци да ста вља мо при мед бе на
од ред бе по ну ђе них тек сто ва,
што смо и чи ни ли, ра ди че га су
пре го во ри и тра ја ли пет да на. Та -
мо смо би ли у сво је вр сном су ко -
бу мо ти ва: с јед не стра не, же ле -
ли смо да се спо ра зум што пре
уса гла си, све сни да то до но си та -
ко же ље ни пре кид ра та, a са дру -
ге стра не, на сто ја ли смо да се по -
стиг не што бо ље ре ше ње (на
при мер: у пр во бит ним тек сто ви -
ма Коп не на зо на без бед но сти je
би ла пред ви ђе на 25 ки ло ме та ра,
да би на на ше ин си сти ра ње би ла

све де на на пет ки -
ло ме та ра, по вла -
че ње на ших сна га
с КиМ пред ви ђе но
за се дам да на
про ду же но je на 11
да на, та ко ђе je
ста ја ло да се Ре -
зо лу ци ја СБ ОУН
до не се у ро ку од
24 ча са од пот пи -
си ва ња Вој но тех -

нич ког спо ра зу ма)“, на вео je ге не -
рал Мар ја но вић у из ла га њу об ја -
вље ном у збор ни ку ра до ва „Вој -
ска Ју го сла ви је у од бра ни од
агре си је НА ТО-а 1999“.

Ро ђен је 4. ја ну а ра 1944. го ди -
не у се лу Гво здац, oпш тина Ба ји -
на Ба шта, Ре пу бли ка Ср би ја, од
оца Ми ло ми ра и мај ке Је ле не. 

За вр шио је Ар ти ље риј ску под -
о фи цир ску шко лу 1961, Вој ну
ака де ми ју Коп не не вој ске - смер
зе маљ ска ар ти ље ри ја, 1966, Ко -
манд но-штаб ну ака де ми ју Коп не -
не вој ске 1980. и Шко лу на ци о -
нал не од бра не 1994. го ди не.

Оба вљао je ду жно сти од ко -
ман ди ра оде ље ња до за ме ни ка
на чел ни ка Ге не рал шта ба. 

Слу жбо вао je у гар ни зо ни ма:
Риб ни ца, За греб, Ви ро ви ти ца,
Кри жев ци, Кар ло вац, Бе о град и
Ужи це.

Од ли ко ван je: Ор де ном за вој -
не за слу ге са сре бр ним ма че ви -
ма (1967), Ор де ном на род не ар -
ми је са сре бр ном зве здом (1977),
Ор де ном за вој не за слу ге са
злат ним ма че ви ма (1981), Ор де -
ном Ре пу бли ке са злат ним вен -
цем (1986), Ор де ном за хра брост
(1992), Ор де ном рат не за ста ве
пр вог сте пе на (1999) и Ор де ном
ју го сло вен ске за ста ве пр вог сте -
пе на (2001).

До бит ник je На гра де 22. де -
цем бар за ру ко во ђе ње и ко ман -
до ва ње (1991).

СА У ЧЕ ШЋЕ 
ПРЕД СЕД НИ КА 

ДРА ГАЊ ЦА

По во дом смр ти ге не ра ла Мар -
ја но ви ћа пред сед ник УВПС Љу -
бо мир Дра га њац упу тио је по ро -
ди ци те ле грам сле де ће са др жи -
не:

,,Ду бо ко нас је ра жа ло сти ла
вест да се уга сио жи вот ге не рал-
пу ков ни ка Све то за ра Мар ја но ви -
ћа. Ми ко ји смо га по зна ва ли има -
ли смо за ко ле гу из у зет ног офи -
ци ра, вер ног отаџ би ни и про фе -
си ји, ста ре ши ну ко ји је оста вио
ду бок траг у на шем си сте му од -
бра не. Све то зар је жи вео ча сно. 

У тре ну ци ма ту ге при се ћам се
ге не ра ло ве од луч но сти у вре ме
ства ра ња Ку ма нов ског спо ра зу -
ма, ка да смо као је дин ствен тим
шти ти ли ин те ре се на ше зе мље.  

Из ра жа ва ју ћи вам искре но са -
у че шће упу ћу је мо вам ре чи охра -
бре ња и по но са“.
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К
а да је, већ сре ди ном ја ну а ра 1942. го -
ди не от по че ла ве ли ка не мач ко-уста -
шка офан зи ва у ис точ ној Бо сни, Пр ва

про ле тер ска НОУ бри га да на шла се у ње -
ном сре ди шту. Од Ро ма ни је, Пра че и Ро га -
ти це до Вла се ни це, Оло ва и Ва ре ша ње ни
ба та љо ни су во ди ли те шке бор бе. Ве ли ки
гу би ци на Пје нов цу и Би је лим Во да ма и
успех не при ја те ља ко ји је по вра тио ра ни је
из гу бље не гра до ве и овла дао свим ко му ни -
ка ци ја ма на те ри то ри ји ис точ не Бо сне, до -
ве ли су глав ни ну Пр ве про ле тер ске НОУ
бри га де у ве о ма не из ве сну си ту а ци ју. Би ла
је кон цен три са на на ма лом про сто ру, на се -
вер ним па ди на ма Ро ма ни је, у ре јо ну Пу сто
Се ло-Га је ви-Ра ко ва Но га, где ни је би ло
усло ва за да ље за др жа ва ње. Тре ба ло је на -
ћи из лаз из те си ту а ци је. Штаб бри га де ни је
имао по дат ке о да љим на ме ра ма не при ја -
те ља, са ко јим је пре ки нуо сва ки бор бе ни
кон такт по сле по вла че ња са Пје нов ца и Би -
је лих Во да, али је прет по ста вљао да ће на -
ста ви ти деј ства.

Од ла зак Вр хов ног шта ба по ве ћао је од го -
вор ност Шта ба бри га де да са чу ва сво је ба -
та љо не од уда ра ја ких не при ја тељ ских је -
ди ни ца, ко је су енер гич но на сту па ле пре ма
пла ну, и ве што ко ри сти ле те рен, вре мен ске
усло ве, и пре све га сво је тен ко ве, ар ти ље -
ри ју, ави ја ци ју и сму чар ске је ди ни це.

Ка да су се ко ло не 342. и 748. не мач ке ди -
ви зи је спо ји ле код Со кол ца, овла да ле ко му -
ни ка ци ја ма и раш чи сти ле те рен око њих,
ко ман дант не мач ких сна га, опу но мо ће ни ге -
не рал у Ср би ји, ге не рал Ба дер, сма трао је
да је из вр шио за да так и на ре дио је да се
опе ра ци ја об у ста ви и да се је ди ни це по ву ку
на сво је по ла зне по ло жа је, осим 718. ди ви -
зи је, ко ја је има ла за да так да очи сти од
уста ни ка пла ни ну Озрен. Ге не рал Ба дер ни -
је усво јио пред лог ко ман дан та 342. ди ви зи -
је да се опе ра ци ја на ста ви још шест да на,
за пад но од пу та Со ко лац-Хан Пи је сак, пре -
ма гру пи ко ја је чу ва ла пре ла зе пре ко ре ке
Бо сне, од но сно пре ко те ре на на ко јем се на -
ла зи ла глав ни на Пр ве про ле тер ске бри га -
де.

Из бе ћи оп ко ља ва ње
Штаб Пр ве про ле тер ске бри га де ни је

прет по ста вљао да ће не при ја тељ пре ки ну -
ти офан зи ву. С об зи ром на то да су 2. и 5.
ба та љон пре тр пе ли ве ли ке гу бит ке, а не -
при ја тељ по ка зао да рас по ла же ја ким сна -
га ма, штаб ни је же лео да се упу шта у но ве
бор бе и по ву као је је ди ни це да ље од не при -
ја те ља. Штаб је про це нио да бри га ди пре ти
опа сност так тич ког оп ко ља ва ња и због то га
је за кљу чио да тре ба на пу сти ти ту те ри то -
ри ју пре не го не при ја тељ поч не но ва деј -
ства. При то ме је мо рао во ди ти ра чу на и ка -
ко да из вр ши на ре ђе ње Вр хов ног шта ба -
да са де лом бри га де пре ђе на Ја хо ри ну.

У тра же њу ре ше ња ка ко да се про дре је -
ди ни ца ма пре ма Ја хо ри ни, шта бу су се на -
мет ну ле две мо гућ но сти: или кре ну ти прав -
цем ко јим је про шао Вр хов ни штаб, или по -
ку ша ти прав цем за пад но од Са ра је ва. Ни је
до ла зи ло у об зир из вла че ње из окру же ња
на ис ток или се вер, јер је не при ја тељ по ка -
зао да на тим прав ци ма има ја ке сна ге,
глав ни не 342. и 718. не мач ке ди ви зи је и не -
ко ли ко ба та љо на до мо бра на. Та ко ђе је би -
ло ри зич но кре ну ти на за пад, пре ко ре ке Бо -
сне, јер је не при ја тељ та мо по ста вио гру пу
,,Ва реш“, ко ја је оче ки ва ла пар ти зан ске сна -
ге, ако бу ду од сту па ле тим прав цем. Штаб
је, да ље, прет по ста вљао да ће бри га да,
уко ли ко кре не прав цем ко јим је про шла ко -

ло на Вр хов ног шта ба, ве ро ват но на и ћи на
за се де, а узео је у об зир и то да је не при ја -
тељ раш чи стио пу те ве од сне га и оспо со -
био их за кре та ње мо то ри за ци је од Са ра је -
ва ка Ро га ти ци, што би му, уко ли ко до ђе до
бор бе, омо гу ћи ло да бр зо и ла ко кон цен три -
ше ја ке сна ге и ма не ври ше њи ма.

У та квој си ту а ци ји Штаб је раз мо трио мо -
гућ ност про бо ја на југ, за пад но од Са ра је ва,
прав цем Ви со вац-Се ми зо вац-Оси јек-Иг -
ман. Тај пра вац је не што ду жи, два пу та се -
че ко му ни ка ци је ко је од Са ра је ва во де ка
Сла вон ском Бро ду и Мо ста ру, тре ба ло је
пре ћи ре ку Бо сну, што је у то до ба го ди не
би ло је ди но мо гу ће пре ко мо ста код Се ми -
зов ца или Ре ље ва, пут во ди пре ко не по -
сред не око ли не Са ра је ва, по ред аеро дро -
ма Рај ло вац, ду жи ном од око 10 ки ло ме та -
ра, што омо гу ћа ва не при ја те љу бр зу ин тер -
вен ци ју из Са ра је ва. Ме ђу тим, тим прав цем
се из би ја на те ри то ри ју Ка ли но вич ког НОП
од ре да, у ре јо ну Тр но ва и Ка ли но ви ка, ода -
кле се мо же бр зо ус по ста ви ти ве за са Вр -
хов ним шта бом. По ред то га Штаб је ра чу -
нао да не при ја тељ у Са ра је ву не мо же има -
ти ја ке сна ге, јер су оне ан га жо ва не у ис точ -
ној Бо сни, а и да ће по сти ћи пот пу но из не -
на ђе ње. Уко ли ко не при ја тељ и от кри је бри -
га ду не мо же прет по ста ви ти да се она кре -
ће кру жном пу та њом око Са ра је ва, па да је
са че ка на кра ју те пу та ње. Нај ве ро ват ни је
би не при ја тељ по ку шао да ин тер ве ни ше та -
мо где се Бри га да већ по ја ви ла а та да би
мо гао са мо да је го ни, по што би она већ про -
шла кроз то ме сто. Штаб бри га де је прет по -
ста вљао да ће ла ко и бр зо ли кви ди ра ти ма -
ле по са де на мо сту на ре ци Бо сни и у дру -
гим ме сти ма на пу ту, о че му је до био по дат -
ке од Цр но вр шког пар ти зан ског ба та љо на.
Све те окол но сти су ути ца ле да штаб до не -
се од лу ку да сво је је ди ни це по ве де из Кне -
жи не и Има мо ви ћа на марш прав цем Пу сто
Се ло-Ви со ви ца-Гра бљи ва Њи ва-Во го шћа-
Ре ље во-Оси јек-Иг ман-Бре зо ва ча-Ве ли ко
по ље-Пре сје ни ца, тј пре ко Са ра јев ског по -
ља, по ред аеро дро ма у Рај лов цу, на до мак
не при ја тељ ских ка сар ни у Са ра је ву, и кроз
ме ста у ко ји ма су би ле не при ја тељ ске по са -
де.

Ве ли ка опа сност пре ти ла је ко ло ни: при
про ла ску по ред Во го шћа, у вре ме спу шта -
ња ка Са ра јев ском по љу, при пре ла зу пре ко
мо ста у Ре ље ву и пре ко ко му ни ка ци ја Са -
ра је во-Сла вон ски Брод и Са ра је во-Мо стар,
тј. све док се бри га да не до хва ти пла ни не
Иг ман.

При пре ме за марш
„Не при ја тељ је по ка зао из ра зи ту над моћ -

ност на Би је лим Во да ма и Пје нов цу - на па -
дао је са се ве ра, ис то ка и ју го и сто ка. До би -

је не ин фор ма ци је су ука зи ва ле да нас не -
при ја тељ че ка у за се да ма, ако кре не мо на
за пад. На ју гу је Са ра је во - јак гар ни зон!
Зна чи, оп ко ље ни смо! Ку да по ћи? Че ка ти да
нас ја ке не при ја тељ ске сна ге на пад ну — ни -
је до ла зи ло у об зир. Раз ми шљао сам о
свим мо гућ но сти ма. У Са ра је ву гар ни зон је
био јак, али та мо нас не оче ку ју, јер ми сле
да смо до би ли јак уда рац, раз би је ни и сла -
би, те да ће мо пре бе жа ти не го на па да ти.
Бр зо је са зре ла од лу ка — на југ! По ред Са -
ра је ва! По ли тич ки ко ме сар Фи ћа се од мах
сло жио.“ (Ко ча По по вић).

Од лу ка Шта ба бри га де је због сво је нео -
бич но сти, сме ло сти и про ниц љи во сти, из -
гле да ла лак ше оствар љи ва не го што је то
ре ал но би ло. Би ло је чак и та квих оп ти ми -
ста ко ји су сма тра ли да се у јед ном да ху мо -
же из се ла Га је ва пре ћи Са ра јев ско по ље и
Иг ман. Али Штаб бри га де је дру га чи је ми -
слио. Још јед ном се кон сул то вао са ко ман -
дан ти ма ба та љо на о из вр ше њу мар ша,
чла но ви шта ба оби ла зи ли су ба та љо не и
про ве ра ва ли да ли је бри га да спрем на да
га из ве де. Ко ман дант бри га де Ко ча По по -
вић ни је при хва тио су ге сти је да се марш из -
ве де ,,без пре ки да“ већ је од лу чио да се
бри га да при ку пи у ре јо ну Цр ни Врх-Ви со ви -
ца-Гра бљи ва Њи ва.

Ба та љо ни су се при ку пи ли 26. ја ну а ра и
при пре ми ли за нај ду жу ета пу мар ша. Бор -
ци су про ве ри ли оруж је и опре му и су ши ли
мо кру оде ћу. Ко њи су рас те ре ће ни су ви -
шног те ре та. У при пре ма ма за марш ис ти -
цао се на ро чи то 1. (цр но гор ски) ба та љон,
јер је ње гов ко ман дант, Пе ро Ћет ко вић, бив -
ши офи цир пла нин ских је ди ни ца, нај бо ље
знао ка ко се то ра ди. Он је на ре дио бор ци -
ма да се уто пле нај бо ље што мо гу, да обу ћу
на ма жу ло јем, да из ва де за тва ра че из пу -
ша ка и но се их у џе по ви ма, да се не би за -
мр зли, и дао још мно го ко ри сних са ве та.

Зна ча јан део при пре ма од но сио се на об -
ја шње ње бор ци ма ка кав их за да так че ка,
ко ли ко ће на по ра би ти по треб но да се он из -
вр ши и ка ко да по сту па ју ако до ђе до бор -
бе.

По сле под не 27. ја ну а ра ба та љо ни су се
при сти гли код по то ка у Гра бљи вој Њи ви и
за у зе ли ме ста у ко ло ни, спрем ни за по крет.
У прет ход ни ци је био 1. ба та љон, за њим 2.
ба та љон, па 5. ба та љон и са ни тет, а у за -
штит ни ци 3. ба та љон. Ме сто Шта ба бри га -
де ни је би ло од ре ђе но. Ко ман дант Ко ча По -
по вић и по ли тич ки ко ме сар Фи лип Кља јић
Фи ћа су се кре та ли пре ма по тре би, са прет -
ход ни цом, за штит ни цом или је ди ни ца ма из -
ме ђу њих.

У 16 ча со ва ко ло на је опре зно про шла пр -
во опа сно ме сто, по ред Јо ша ни це, у не по -
сред ној бли зи ни ма га ци на ко ји је чу ва ло не -
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ко ли ко до мо бра на из 3. са ра јев ског до пун -
ског ба та љо на, и кре ну ла уз бр до Гра дац,
ко је се ода тле на гло уз ди же. За тим се спу -
сти ла низ го ле, стр ме стра не Пе ри во ја, и за -
пад но од за се о ка Стра не, и по ду бо ком сне -
гу, си шла у Са ра јев ско по ље.

Ноћ је би ла ве дра, оба сја на пу ним ме се -
цом. Ви де ло се као по дла ну. Бор ци са за -
че ља, ка да су се спу шта ли низ Пе ри вој, мо -
гли су да ви де че ло ко ло не ка ко на сту па
пре ко Са ра јев ског по ља.

Мост на ре ци Бо сни је обез бе ђи ва ла ме -
штан ска по ли ци ја, ко ја те но ћи, ваљ да због
ве ли ке хлад но ће, ни је ни по ста ви ла стра жу.
А и ина че не при ја тељ на том де лу ни је имао
ја че сна ге. У Се ми зов цу се на ла зио вод 3.
че те са ра јев ског до пун ског ба та љо на (23
до мо бра на) и 12 жан дар ма.

Ле де ни оклоп
Прет ход ни ца бри га де из би ла је на мост

око 19 ча со ва. На пред је ишла де се ти на 1.
ба та љо на. Не на и шав ши на не при ја те ља
прет ход ни ца је по ста ви ла обез бе ђе ње пре -
ма Се ми зов цу и бри га да је ти хо, али до ста
спо ро пре ла зи ла пре ко мо ста. Је дан бо рац
Се ми зо вач ке че те ста јао је на кра ју мо ста и
упу ћи вао за о ста ле бор це за ко ло ном.

На мар шу ка мо сту бор ци ма се ис пре чи -
ла нео че ки ва на пре пре ка, ма ли по ток Во лу -
ји ца. Био је за ле ђен, али је лед по пу стио по -
сле пре ла ска пр вих де ло ва бри га де, иако је
тем пе ра ту ра би ла ве о ма ни ска, ми нус 30
сте пе ни. Због то га што се мо ра ло пре ска ка -
ти пре ко по то ка ко ло на је по че ла да за о ста -
је. По ток ни је био мно го ши рок, ли чио је на
ка нал чић. Мно ги су га бор ци без за ле та пре -
ско чи ли, али је би ло и оних ко ји су при ли -
ком до ско ка уга зи ли у во ду. То је би ло коб -
но за њих. Мо кра обу ћа уско ро се пре тво ри -
ла у ле де ни оклоп у ко је му су се но ге смр -
за ва ле. Спо та као се у по то ку и је дан коњ.
Јед но став но, ле гао је у по ток. Бор ци су по -
ку ша ва ли да га из ву ку, а ка да у то ме ни су
ус пе ли ски ну ли су са ње га то вар. Коњ је
остао да ле жи у по то ку и бор ци ма је по слу -
жио за од скок при пре ла ску по то ка.

Ко ман дант бри га де Ко ча По по вић уз не -
ми рен што ко ло на за о ста је баш ка да тре ба
на ро чи то да жу ри и што пре пре ђе мост, по -
ја вио се на пре ла зу код по то ка, стао на дру -
гу оба лу, об ја шња вао бор ци ма ка ко да пре -
ска чу, не ки ма је и пру жио ру ку да би лак ше
до ско чи ли. За тим је од ре дио јед ног по ли -
тич ког ко ме са ра че те да по ма же бор ци ма.

Док је ко ло на за ста ја ла код по то ка до го -
ди ло се но во из не на ђе ње. За хук та ли ме шо -
ви ти воз, кре ћу ћи се из Са ра је ва ка Се ми -
зов цу, про шао је кроз ко ло ну 2. ба та љо на.
Му ње ви то је пре не то на ре ђе ње Шта ба бри -
га де да ко ло на ста не и ста ла је без ика квог
ко ме ша ња. Воз је мо гао да бу де ве ли ка опа -
сност ако је не при ја тељ оба ве штен о пре -
ла ску бри га де! Али, он је ишао по ре ду во -
жње. Про шао је уз не ми рив ши у из ве сној
ме ри пар ти зан ску ко ло ну, ве ро ват но ви ше

не го не го пут ни ке у ње му. Сва ко из во за је,
у ме се цом оба сја ној но ћи, мо гао ви де ти да
су око пру ге вој ни ци, али ако ни су би ли оба -
ве ште ни ко ји, мо гли су је ди но да по ми сле
да је то уста шка или до мо бран ска вој ска,
за ста ла да воз про ђе. На го то во исти на чин
је про шао још је дан воз, са мо кроз за че ље
ко ло не.

За сто ји код по то ка и при пре ла ску во за
ус по ри ли су кре та ње ко ло не, али је ни су
пре ки ну ли. Бри га да је на ста ви ла да хи та
пре ма Иг ма ну. Мраз је сте зао све ја че. Га -
же ње ду бо ког сне га, за сто ји, упа да ње у по -
ток, ле жа ње у за се ди оних бо ра ца ко ји су
ко ло ну обез бе ђи ва ли пре ма Се ми зов цу и
Са ра је ву, учи ни ли су да на та квом мра зу не -
ки бор ци поч ну про мр за ва ти.

Пут од мо ста код Ре ље ва до под нож ја Иг -
ма на, дуг око осам ки ло ме та ра, во дио је
рав ни цом по ред се ла Бје лу го ви ћа и Бу ти ла
и пре ко се ла Оси јек. Ко ло на је хи та ла за мр -
зну том пр ти ном. Мар шев ска ди сци пли на је
би ла до ста до бра. Са мо се чу ла шкри па
смр зну тог сне га под но га ма бо ра ца.

Моћ ни опан ци
„Тем пе ра ту ра је би ла три де сет се дам ис -

под ну ле. То ли ко је би ло хлад но да је би ло
до вољ но да се за у ста виш де се так ми ну та и
го тов си. Чуд но: ко год је био у опан ци ма,
ни је су му се но ге оно ли ко смр за ва ле ко ли -
ко су се смр за ва ле они ма ко ји су но си ли чи -
зме или ци пе ле.“ (Вла до Дап че вић).

Прет ход ни ца ко ло не је из би ла у под нож је
Иг ма на око 22 ча са. Би ло је по треб но још
са мо ма ло вре ме на да ко ло на за мак не у иг -
ман ске шу ме и да та да пре ста ну све опа -
сно сти ко је су пре ти ле Бри га ди, док је про -
ла зи ла по ред не при ја тељ ских упо ри шта.
Чим је че ло ко ло не из би ло на пут Са ра је во-
Бла жуј, 1. ба та љон је ис ту рио 2. че ту да
обез бе ди пра вац од Са ра је ва, а део 3. че те
пре ма Бла жу ју. Та да је 2. ба та љон пре у зео
уло гу прет ход ни це.

У под нож ју Иг ма на бри га да се ра ста ла од
сво јих во ди ча - бо ра ца Се ми зо вач ке че те
Цр но вр шког ба та љо на. Бри га да ни је ви ше
би ла у опа сно сти, али они је су. Мо ра ли су
се вра ти ти истим пу тем.

Бри га да је кре ну ла уз Иг ман. На до ма ку
пот пу ног успе ха на и шла је на но ву пре пре -
ку. Пут уз Иг ман нај пре је во дио ко со уз јед -
ну стра ну, а за тим, на око 300 ме та ра од пу -
та, на гло скре ће, го то во вер ти кал но уз бр -
до. на тој стр ми ни пут је био за ле ђен, а лед
по кри вен тан ким сло јем сне га. Мно ги су се
на ње му окли зну ли, па да ли и по но во, крај -
њим на по ром, че сто, пу зе ћи, са вла ђи ва ли
ту по ле ди цу. Нај те же је би ло про ћи са на то -
ва ре ним ко њи ма. Њи хо ве ма ле, бо сан ске
пот ко ви це, с ек се ри ма ма ле гла ве, или ста -
ри пот ко ви, ви ше су ,,по ма га ле“ ко њи ма да
се кли жу не го да пре ђу пре ко ле да. Ко ло на
је на том опа сном ме сту за ста ја ла и го ми -
ла ла се. Опа сност је ра сла. Це ла ко ло на се,
зби је на на ма лом про сто ру, на шла на де лу

пу та уз Иг ман и на дру му Са ра је во-Бла жуј.
Са дру ма је био очи шћен снег и њи ме се мо -
гла по ја ви ти не при ја тељ ска мо то ри за ци ја.

Ко ман дант бри га де Ко ча По по вић је до -
шао да ви ди за што је ко ло на за ста ла. Ви -
де ћи раз лог, на ре дио је да се се ки ра ма раз -
би је лед, а да се ко њи рас то ва ре. Бор ци су
при хва ти ли ми тра ље зе, ми но ба ца че и дру -
гу опре му, но си ли је на ра ме ни ма и из вла -
чи ли ко ње уз ту стра вич ну стр ми ну. Љу ди
су на њој би ли из др жљи ви ји од ко ња!

За стој у под нож ју Иг ма на, на рет ко ви ђе -
ној хлад но ћи, нај ве ћи је узроч ник про мр за -
ва ња ве ли ког бро ја бо ра ца. Бор ци ма је би -
ва ло све хлад ни је. Уза луд су се све ви ше
уте за ли, цуп ка ли у ме сту. Ни је ви ше ни то
по ма га ло. Не ки бор ци с кра ја ко ло не, ко је
су још би ли у се лу, ни су мо гли под не ти све
ја чу хлад но ћу и ушли су у ку ће, да се огре ју.
То их је ску по ко шта ло. Ото пио се снег са
њи хо ве обу ће, ко ја се око ва ла ле дом чим су
иза шли из ку ћа. А оним бор ци ма ко ји су на
уз бр ди ци па да ли, као и они ма ко ји су са ко -
ња узи ма ли и но си ли оруж је про мр зли су
пр сти на ру ка ма.

Су ро вост пла ни не
Марш уз Иг ман био је те жак. И све те жи

што се да ље од ми ца ло. На но си сне га би ли
су све ве ћи, а пр ти на ду бља. Ако не ки бо -
рац ни је до бро уга зио у пр ти ну по ср тао је и
па дао у ду бо ки снег. Од о зго са Иг ма на, бор -
ци су гле да ли све тла у Или џи, Рај лов цу и
Са ра је ву. Зна ли су да је та мо то пло, али и
да је та мо не при ја тељ.

Што се ко ло на ви ше пе ла уз пла ни ну
хлад но ћа је по ста ја ла оштри ја. Пред зо ру је
сте за ло нај же шће. А ко ло на пар ти за на је
мар ше ва ла већ де сет ча со ва без од мо ра,
умор на од прет ход них да на, а и глад на.
Сна ге у бор ци ма би ло је све ма ње, а пла ни -
на све су ро ви ја и хлад ни ја. Сла би је оде ве -
ни бор ци ја че су осе ћа ли зи му, иако су се
кре та ли. Хра бри ла их је на да да ће и то са -
вла да ти, исто као што су из бе гли не при ја те -
ља на том те шком мар шу.

Че ло ко ло не је сти гло око осам ча со ва на
Ве ли ко по ље. Ту је би ла по ве ћа, ле па пла -
нин ска ку ћа на спрат, Штаб Иг ман ске пар ти -
зан ско-чет нич ке че те. Чет ни ци и пар ти за ни
су у то вре ме још увек са ра ђи ва ли у бор би
про тив Не ма ца. Ве о ма су пре ду се тљи во до -
че ка ли бри га ду, бор ци ма да ли да по је ду оно
што су има ли и по ма га ли про мр злим бор ци -
ма да ски ну обу ћу. Бор ци ма ко ји су уга зи ли
у по ток и они ма ко ји су свра ћа ли у ку ће у
под нож ју Иг ма на би ло је те шко ски ну ти за -
мр злу обу ћу. Бол ни чар ке, не про мр зли бор -
ци и за те че ни пар ти за ни, сви без раз ли ке,
ужур ба но су ма си ра ли про мр зле.

„То је тре ба ло ви дје ти: љу ди хо да ју смр -
зну ти, цр ни као уга рак... Ме со ко је је та ко
по цр ње ло, већ сју тра дан је по чи ња ло да се
рас па да и смр ди ло је као на ле ши ни.“ (Вла -
до Дап че вић).

Глав ни на бри гад не ко ло не на ста ви ла је
марш и око 11 ча со ва сти гла у Пре сје ни цу.
Ту је за вр ше на по след ња ета па Иг ман ског
мар ша, по сле 19 ча со ва не пре кид ног хо да.

Иг ман ски марш је, због за ми сли, ини ци ја -
ти ве и од луч но сти Шта ба бри га де, због ње -
го ве про це не не при ја те ља и по стиг ну тог
изненaђења, а нај ви ше због нат чо веч них
на по ра, из др жљи во сти и ди сци пли не бо ра -
ца Пр ве про ле тер ске бри га де и чу де сног ју -
на штва ње них про мр злих бо ра ца при ли ком
те шких опе ра ци ја у фо чан ској бол ни ци, по -
стао ле ген да.

ИЗ ВОР: Wi ki pe dia
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Иг ман ска 
ко ло на: 
мно ги ма су 
по сле мар ша
ам пу ти ра ни 
де ло ви 
сто па ла 
и ша ка
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Б
ол и oтoк ви ше
згло бо ва, ко ји
си ме трич но за -

хва та ју ру ке и но ге
(нај че шће ша ке и
сто па ла, али и ко ле -
на, лак то ве, ра ме на),
као и ју тар ња уко че -
ност, ко ја тра је ду же
од 30 ми ну та, раз лог
су да се без од ла га -
ња по тра жи са вет и
по моћ ле ка ра. Пре -
по зна ва ње ових пр -
вих симп то ма ре у ма -
то ид ног ар три ти са и
из бор од го ва ра ју ћег
ле ка до при не ће да
де се ти не хи ља да
љу ди бу ду по ште ђе -
ни сва ко днев ног бо -
ла и пат ње и, још ва -
жни је, ин ва ли ди те та.

У Ср би ји жи ви ви ше од 70.000 обо ле -
лих од ре у ма то ид ног ар три ти са, a ис -
тра жи ва ња по ка зу ју да уко ли ко се симп -
то ми ове бо ле сти не пре по зна ју и не ле -
че на вре ме, ви ше од по ло ви не обо ле -
лих ће на кон пет го ди на по ста ти трај но
рад но не спо соб но, упо зо ри ли су струч -
ња ци по во дом Свет ског да на бор бе про -
тив ар три ти са.

-Уко ли ко хро нич ни ар три тис не пре по -
зна мо на вре ме и не ле чи мо га аде кват -
но, пу сти ће мо бо лест да ра ди пo сво ме,
a ис тра жи ва ња по ка зу ју да ће ви ше од
50 по сто обо ле лих на кон пет го ди на мо -
ра ти да се пен зи о ни шу услед ин ва ли ди -
те та. Због то га je, као пр во, ва жно да се
па ци јен ти с хро нич ним ар три ти сом ра но
пре по зна ју, то зна чи у пр ва три ме се ца
од по ја ве те го ба.

Дру га бит на ствар је сте да се ови па -
ци јен ти аде кват но ле че при ме ном сна -
жних ан ти ин фла ма тор них, су пре сив них,
пa чак и би о ло шких ле ко ва, што зна чи
да па ци јен ти с хро нич ним ар три ти си ма
мо ра ју да се ле че у спе ци ја ли зо ва ним
уста но ва ма, ка квих у Ср би ји има у свим
ве ћим гра до ви ма - ис та као je до цент др
Пре драг Осто јић с Ин сти ту та за ре у ма -
то ло ги ју у Бе о гра ду, на кон фе рен ци ји за
штам пу по во дом Свет ског да на бор бе
про тив ар три ти са.

Др Осто јић, ина че и пред сед ник Удру -
же ња ре у ма то ло га Ср би је, под се тио je
на фран цу ско ис тра жи ва ње ко је je по ка -
за ло да ако се бо лест ра но пре по зна и
аде кват но ле чи, тoкoм пет го ди на ови
бо ле сни ци не од су ству ју с по сла ни је -
дан дан и ни ко од па ци је на та тoкoм тог

пе ри о да не од ла зи у пен зи ју, зна чи не -
ма гу бит ка рад не спо соб но сти.

По тра га за ефи ка сним ле ком
-Ва жно je да се те ра пи ја ко ја не да је

же ље не ре зул та те за ме ни и да ле ка ри

по ку ша ју да код па ци је на та по стиг ну ре -
ми си ју, од но сно пот пу но сми ре ње про -
це са ар три ти са. Ис тра жи ва ња по ка зу ју
да чак и та да, ка да се бо лест ра но ди -
јаг но сти ку је и ка да се да ју са вре ме ни
ле ко ви, код 20 од сто бо ле сни ка ипак се
не по стиг не ре ми си ја и то je ве ли ки про -
блем, због че га на у ка и да ље ис тра жу је
но ве ле ко ве ко ји би по мо гли овој пе ти ни
па ци је на та - на вео je др Осто јић.

По ред не по врат ног оште ће ња згло бо -
ва, по сто је и мно ги дру ги фак то ри ко ји
мо гу да ути чу на рад ну спо соб ност ових
па ци је на та, a ко ји ни су ве за ни са мо за
хен ди кеп и огра ни че не спо соб но сти.

- И па ци јен ти ко ји су у ре ми си ји у ве -
ли ком про цен ту и да ље тр пе хро нич ни
бол, упр кос пот пу но сми ре ном ар три ти -
су. Ве ли ки број жа ли се на хро нич ни за -
мор, осе ћај не до стат ка енер ги је, бу де се
умор ни, стал но су по спа ни тoкoм да на,
има ју те шко ће с не са ни цом, му чи их
син дром не мир них но гу ко ји их бу ди из
сна, оне мо гу ћа ва им нор ма лан сан. Око
70 од сто па ци је на та има од ре ђе не
симп то ме де пре сив но сти, a 20 од сто и
ди јаг но зу де пре си је - на во ди овај ре у ма -
то лог.

Он об ја шња ва и да сви ови фак то ри
мо гу не по вољ но да ути чу на рад ну ак -
тив ност бо ле сни ка, али и са ма не ак тив -
ност, се де ње код ку ће и осе ћај бес по -
треб но сти зна чај но по гор ша ва ју де пре -
си ју ових па ци је на та и хро нич ни за мор.
За то je за њих ва жно да су фи зич ки ак -
тив ни, али и да са чу ва ју свој по сао, пa
je апе ло вао на по сло дав це да има ју раз -
у ме ва ње за ове осо бе, код ко јих je че сто
про дук тив ност на ра ду сма ње на, али да
их ипак, на не ки на чин, по др же.

Вре ме je за по сао
Не слу чај но, ове го ди не Свет ски дан

бор бе про тив ар три ти са обе ле жен je
под сло га ном „Вре ме je за по сао“, у ци -
љу по ди за ња све сти о по тре би за по -
шља ва ња љу ди ко ји бо лу ју од ар три ти -
са. И у Ср би ји je усво јен За кон о про фе -
си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља -
ва њу осо ба с ин ва ли ди те том, Стра те ги -
ја за осо бе с ин ва ли ди те том, као и Стра -
те ги ја за по шља ва ња 2021-2026, пa су
чак пред ви ђе не и суб вен ци је за по сло -
дав це ко ји за по сле ове осо бе, a ме ђу
њи ма и па ци јен те с ре у ма то ид ним ар -
три ти сом.

Ди рек тор На ци о нал не слу жбе за за -
по шља ва ње Зо ран Мар ти но вић под се -
тио je да су из дво је не суб вен ци је за
отва ра ње но вих рад них ме ста за осо бе
с ин ва ли ди те том и да се 12 ме се ци
упла ћу ју из но си у ви си ни ми ни мал не за -
ра де по сло дав цу ко ји за по сли осо бу с
ин ва ли ди те том без рад ног ис ку ства.

Пред сед ни ца Удру же ња обо ле лих од
ре у мат ских бо ле сти др Мир ја на Лап че -
вић из не ла je по да так из не дав ног он -
лајн ис тра жи ва ња у ко је се укљу чи ло 70
пред у зе ћа и 200 па ци је на та: на жа лост
по ло ви на и јед них и дру гих ни су зна ли
за по ме ну те суб вен ци је. Она се на да да
ће ин фор ми са ње у овој ва жној обла сти
убу ду ће би ти бо ље, јер ре у мат ске бо ле -
сти мо гу да ути чу на рад ну спо соб ност,
али да то не зна чи да осо бе ко је су обо -
ле ле од њих не мо гу да ра де.

О. По по вић

БО ЛЕСТ 
ПРЕ 16. РО ЂЕН ДА НА

У Ср би ји од ре у ма то ид ног ар три -
ти са бо лу је око 2.000 де це код ко јих
се бо лест ја ви ла пре 16. ро ђен да на. 

- Прин ци пи ле че ња су исти: ва жно
je да се што пре по ста ви ди јаг но за
бо ле сти. Мо жда је то у деч јем уз ра -
сту до не кле лак ше. Јер, ако се де те
жа ли на бол у згло бу или уко ли ко се
ви ди да ште ди ру ку или но гу при ли -
ком хо да ња, то мо ра оба ве зно да се
про ве ри код суп спе ци ја ли сте ре у ма -
то ло ги је, да би се што пре по ста ви -
ла ди јаг но за, али и за по че ло ле че -
ње. Код де це се при ме њу ју го то во
сви исти ле ко ви као и код од ра слих.
Имам па ци јен те с ју ве ни ли ним ар -
три ти сом ко ји су до че ка ли ду бо ку
ста рост с од ре ђе ним бла жим сте пе -
ном ин ва лид но сти, јер су тoкoм бо -
ле сти би ли до бро ле че ни. Фи зи кал -
на те ра пи ја je са став ни део ле че ња
де це с овом ди јаг но зом и за све ди -
ле ме око спор та и фи зич ке ак тив но -
сти ро ди те љи ће нај бо љи са вет до -
би ти од спе ци ја ли сте фи зи кал не ме -
ди ци не и ре ха би ли та ци је - ка зао je
др Осто јић.

Здравље из дана у дан

ШТО ПРЕ КОД ЛЕКАРА
ЗБОГ БОЛОВА 

У ЗГЛОБОВИМА
Aкo се дијагноза хроничног артритиса не постави у прва три
месеца од појаве тегоба и не започне одговарајуће лечење,

више од половине оболелих ће након пет година постати трајно
радно неспособно

Ар три тис је  пре по зна тљив по по сле ди ца ма по здра вље

САВЕТИ ЛЕКАРА
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Како побољшати слух 

ТЕХНОЛОШКИ БУМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Адресе ото-аудиолошких центара Zo-
nex:

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

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

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

тел. 021 66 22 757

Пролеће у нама

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ
УСЛОВИМА

Д
у го смо че ка ли по че так про ле ћа. Са
до ла ском ле пих да на и бу ђе њем
при ро де, мно ги хро нич ни бо ле сни -

ци осе ћа ју по ја ча не здрав стве не те го бе.
На хро ни чар умор и де пре сив но рас по -
ло же ње ка рак те ри стич но за ово до ба
го ди не, жа ли се и здра ва по пу ла ци ја.
Про ле ће пред ста вља пе ри од ве ли ких
иза зо ва ко је пред ор га ни зам по ста вља -
ју ин тен зив не про ме не у окру же њу. По -
ку ша ли смо да у овом бло гу да мо од го -
во ре на то шта се де ша ва у на ма и око
нас.

Про ле ће до жи вља ва мо као вре ме ра -
ста, раз во ја, об на вља ња и шан се за но -
ве по чет ке.

Про ме не ат мос фер ског при ти ска,
спољ не тем пе ра ту ре и вла жно сти ва -
зду ха, раз ли ке у ду жи ни да на и но ћи, по -
ја ва алер ге на у ва зду ху – до во де наш
ор га ни зам у ста ње у ко јем мо ра бр зо да
ре а гу је и да се адап ти ра на дру га чи ју
сва ко дне ви цу. Са фи зи о ло шког аспек та,
про ме не рас по ло же ња то ком про ле ћа
се об ја шња ва ју, пре све га, по ве ћа њем
ко ли чи не не у ро тра сми те ра се ро то ни на
и сма ње њем хор мо на ме ла то ни на.

На вре мен ске осци ла ци је нај че шће
ре а гу ју хро нич ни бо ле сни ци, ко ји ма се
по ја ча ва ју симп то ми основ не бо ле сти.
Ме ђу хро нич ним бо ле сни ци ма из два ја ју
се осо бе са ви со ким крв ним при ти ском,

аст мом, ре у мом, ср ча ним бо ле сти ма и
де пре си јом. 

Са ве ти се од но се на то да, кад су ме -
те ор олошки услови непов ољни,  бо ле -
сници не  треба  да  планира ју  ни какво
пу то вањ е, да с е н е з ам арају и д а  се стр -
ог о држе  пр оп исане  терапије.

По спаност, малаксалост, недостатак
концентрације и енергије, болови у ми-
шићима општи су симптоми пр ол ећног
умо ра . Он н ас таје збо г  промена  сп -
ољашњих  к лим атски х услов а,  а  бро ј
особа  ко је не  о се ћају баш н ик акве п ро -
мене са дол ас ком п ро лећа ј е  из узетно
мал и. Најин тензив ниј е про мен е

дешавају се  у луч ењ у
х ормона  и  у функ циј и
ћели ја иму нолошко г
систе ма .

Узро ци  пр олећне
д еп ресије  су  углав -
ном  н едостат ак  су -
нчеве све тл ости то-
ком дуг их зим ск их
месеци,  н ед остата к
вит амина и  фи зичке
активнос ти . Паци јен -
ти се  на јчеш ће жал е
н а  лоше расположе -
ње, н есаницу,  нед ос -
татак енер гије,  во ље
и от еж ано об ав љање
сва коднев ни х акти вн -
ост и.

За  оне  ко ји пат е од
га ст ритиса  и ли упал е
сл уз окоже ж елу ца
пролеће је пор ед
јесени нај не пр -

ијатније  г одишње д об а. Промене  спо-
љашње  те мп ератур е  предс та вљ ају
стрес  за  ор ганиз ам , а н ар очито за орг -
ане  за в аре ње.  Тад  до лази  до пове ћа -
ног луч ења киселине која надражује зи-
дове желуца, те се јављају непријатне
тегобе попут мучнине и бола.

Алергија на полен испољава се као
алергијски ринитис или поленска кијави-
ца. Пацијенти који знају да су осетљиви
на полен треба да воде рачуна о кален-
дару цветања и да се на време посаве-
тују са лекаром о терапији, уз избегава-
ње боравка на отвореном и све остале
превентивне мере.

Ре дов на фи зич ка ак тив ност ве о ма је ва жна за па ци јен те

САВЕТИ ЛЕКАРА
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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

Само шаховски краљеви 
гину без војних почасти.

Ни војска ни шаховска
табла
не трпе све.

Слабо је играо,
пуцао је ћорцима.

Са вишим положајем
дошао је у пат-позицију.

Боље пат него рат!

С вишим чином и у браку
и у шаху више зна,
а мање може.

Раде Милосављевић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

.ГОДИНА ХХ • БРОЈ 2 1 7 • ФЕБРУАР 2022.

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Звонимир Пешић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ УРЕДНИК

Милен Чуљић

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

ДОПИСНИЦИ

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

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

УНОС ТЕКСТОВА
Редакција

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

ШТАМПА
Пан-пласт, Београд

Адреса, Београд, Браће Југовића 19

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

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

Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарад-

њи закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београ-

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

„Иванијум“), тел. 011/2644384 и

064/1735395; Клијенте прима: утор-

ком: од 17.00-19.00 часова;

За потребе војних пензионера  оба-

вљаће следеће правне послове: да-

ваће бесплатне правне савете и пру-

жаће све остале адвокатске услуге уз

накнаду по важећој адвокатској тари-

фи умањеној за 30 одсто (адвокат

Ивана Јовановић). 

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧАСТИ 

ЗА САХРАНЕ
У београдском гарнизону

заказивање почасне јединице ради
одавања почасти преминулим
старешинама може се обавити

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

у ванрадно време: 011/206-4569

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

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

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

- организација и заказивање термина
за сахрану или кремацију,

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

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

-Умањење укупних трошкова за
висину рефундације

- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.

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

Снимио:
Звонимир Пешић



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


