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У
оби ча ји ло се да сре ди ном ле та от поч -
ну раз го во ри о пред сто је ћем ускла ђи -
ва њу пен зи ја, у скла ду са за кон ским

ре ше њем, да то бу де по ло ви на од ра ста
пла та у јав ном сек то ру и 50 од сто од ин -
фла ци је. Прак са је по ка за ла да та квим на -
чи ном уре ђе ња ви си не пен зи ја ни је баш
по нај бо љи ис ход, јер се ма ни фе сту је си -
ту а ци ја у ко јој ни во про сеч не пен зи је у од -
но су на про сеч ну пла ту стал но опа да. 

Све до ци смо на глог по ра ста це на, што
се по себ но ма ни фе сту је у обла сти пре -
храм бе них ар ти ка ла. Ни је то ме ку мо ва ла
са мо су ша. На и ме, еви ден тан је раст це на
хра не на гло бал ном ни воу. Осе ћа се тр жи -
шни по ре ме ћај и ка да су у пи та њу дру ги
ар ти кли. Пот пи сник ових ре до ва не дав но
је у ви ше на вра та ку по вао ме тал не ру чи це
за на ме штај. Сва ки пут це не су би ле ви -
ше, а про да ва чи ца ни је мо гла да са кри је
бес што сва ка но ва по шиљ ка до ба вља ча
има ви шу це ну и та ко ка да их куп ци пи та ју
за це ну не мо гу од мах да од го во ре већ мо -
ра ју да за гњу ре у па пи ре. 

Ц
е не не ких гра ђе вин ских ма те ри ја ла
го то во су се уду пла ле. За ни мљи во је
да се над ле жне ин сти ту ци је ко је се

ба ве ста ти стич ким пра ће њем це на не
огла ша ва ју, а љу ди би хте ли да зна ју шта
се до га ђа на сло бод ном тр жи шту. Ако се
где пре те ра ло у ско ку це на, осим тр жи шта,
ве ро ват но би тре ба ло да ин тер ве ни ше и
др жа ва. Раст ин фла ци је на гло сма њу је ку -
пов ну моћ, чи ме се де гра ди ра стан дард, а
па ра ме три за ускла ђи ва ње пен зи ја се зва -
нич но утвр ђу ју јед ном го ди шње.

Е
ко но ми ја и вре ме ће по ка за ти да ли је
до вољ но са мо јед ном го ди шње ускла -
ђи ва ти пен зи је, јер ако ин фла ци ја поч -

не да ди вља, то пре ти стан дар ду ге не ра -
ци ја тре ћег до ба. 

Уко ли ко Ср би ја за бе ле жи раст БДП од
се дам од сто, ка ко се пла ни ра, а ин фла ци -
ја не пре ђе гра ни цу од три про цен та, пен -
зи је у Ср би ји мо ћи ће да иду го ре око пет
од сто. 

На ша зе мља је про шла кроз не ко ли ко
фа за у по гле ду на чи на ускла ђи ва ња пен -
зи ја. Швај цар ска фор му ла уве де на је
2003. и пре ма њој су пен зи је ускла ђи ва не
у апри лу и ок то бру, да би она би ла на пу -
ште на већ 2005. као део аран жма на са
ММФ-ом, по што се ин си сти ра ло на сма -
ње њу јав не по тро шње и на ду го роч ним
про јек ци ја ма ко је су упу ћи ва ле на нео др -
жи вост пен зи о ног си сте ма у Ср би ји.

Ово га ле та др жав ни зва нич ни ци об зна -
ни ли су да се пен зи је, пр ви пут по сле не -
ко ли ко де це ни ја, ис пла ћу ју без по мо ћи др -
жа ве, што је из ван ред на вест. 

Д
о 2008. при ме њи ва на је фор му ла по
ко јој су при ма ња пен зи о не ра ускла ђи -
ва на са мо са ра стом це на. Њи хо ва ку -

пов на моћ је одр жа на, али се од нос пре ма
пла та ма сма њио. Он да је на сту пио удар
на бу џет по што су пен зи је то ком са мо јед -

не го ди не по ве ћа не ку му ла тив но за око 30
од сто. Удар на др жав ни бу џет био је од ви -
ше ве ли ки, па је 2010. уве де но но во пра -
ви ло да се пен зи о ни че ко ви ускла ђу ју са
ин фла ци јом и еко ном ским ра стом из над
че ти ри од сто. На кра ју је 2014. до го ди ло
се не по пу лар но сма ње ње пен зи ја, а 2018.
по чео је да ва жи нов ин сти тут - уве ћа ње
уз пен зи ју у усло ви ма по сто ја ња фи скал -
ног про сто ра.

У
скла ђи ва ње пен зи ја, по све му су де ћи,
у на ред ном пе ри о ду пре тр пе ће из ве -
сне из ме не. У не ко ли ко на вра та у ме -

ди ји ма су об ја вље на раз ми шља ња зва -
нич ни ка Ср би је да пен зи је у раз ме ри се -
дам де сет од сто пра те пла те за по сле них у
јав ном сек то ру. С об зи ром на то да и да -
ље пла те ра сту бр же од пен зи ја, има ме -
ста раз ми шља њи ма да се пен зи је, с вре -
ме на на вре ме, ,,ба жда ре“ у од но су на
пла те, ка ко би се сма њи ло њи хо во за о ста -
ја ње. Чла но ви Фи скал ног са ве та Ср би је
на во де да има ју спрем не ме ха ни зме за
ускла ђи ва ње пен зи ја, уко ли ко бу де би ло
по тре бе за тим. 

Д
о про ме на За ко на о пен зиј ском и ин -
ва лид ском оси гу ра њу 2014. го ди не,
пен зи је су ускла ђи ва не два пу та го ди -

шње. По сле усва ја ња швај цар ске фор му -
ле 2019. го ди не, фор му ла је при ме ње на
два пу та (за две го ди не), а са мо три ме се -
ца на кон усва ја ња овог мо де ла по че ле су
при че о ње го вој из ме ни. Не дав но је, ме ђу -
тим, ова про ме на од ло же на на три го ди не,
али ко ли ко нам је по зна то раз лог од ла га -
ња ни је об ја вљен.

Уче шће јав ног ду га у бру то дру штве ном
про из во ду (БДП) у овом тре нут ку је 59 од -
сто и не оче ку је се да он ове го ди не пре ђе
гра ни цу од 60 про це на та. 

Раст бру то дру штве ног про из во да сва -
ка ко ће би ти глав ни ге не ра тор по зи тив них
про це са у на ред ном пе ри о ду, ка ко би ге -
не ра ци је пен зи о не ра осе ти ле бо љи так.
Ако ра сте стан дард за по сле них у јав ном
сек то ру, ло гич но је да се у по зи тив ном
сме ру по ме ре и пен зи је. Тре нут но је дан и
по за по сле ни из др жа ва јед ног пен зи о не -
ра, а тај тренд ће, због де по пу ла ци је на -
ци је, би ти све не по вољ ни ји.

Н
е ко ли ко по след њих го ди на ре сор не
ин сти ту ци је на ја вљу ју ре фор му пен -
зи о ног си сте ма. До са да шња ис ку ства

у спро во ђе њу оп ште дру штве них ре фор ми
ука зу ју на то да се не мо же оче ки ва ти да
ће укуп на дру штве на си ту а ци ја по сле ре -
фор ми би ти зна чај ни је бо ље. Ула га ња у
раз вој при вре де тре ба да уве ћа ју бру то
дру штве ни про из вод. Из два ја ња за по сле -
них за пен зиј ско-ин ва лид ско оси гу ра ње,
при ве ћим пла та ма, та ко ђе су ве ћа. Уко ли -
ко се по ве ћа и број за по сле них, та ко ђе ће
се у Фонд ПИО сли ти ви ше нов ча них сред -
ста ва. То он да ства ра про стор и за уве ћа -
ње пен зи ја.

Пан де ми ја ви ру са ко ро на до не ла је но -

ве не да ће пен зи о не ри ма. Др жа ва је ре а -
го ва ла та ко што је ста нов ни штву и пред у -
зе ћи ма до де ли ла сред ства ко ја су по слу -
жи ла за по ве ћа ње по тро шње, што је иза -
зва ло по тре бу за ве ћом про из вод њом.
Уку пан јав ни дуг Ср би је кра јем про шле го -
ди не до сти гао је 26,7 ми ли јар ди евра, што
је нај ве ћи из нос у по след ње две де це ни је.
Нај ма ње за ду же ње, у из но су од 8,8 ми ли -
јар ди евра, за бе ле же но је кра јем 2008. го -
ди не, от кад кон стант но ра сте. Ви си на ду га
ни кад се не по сма тра изо ло ва но, већ је
зна чај но ко ли ко он оп те ре ћу је др жа ву, да
ли је у ста њу да га сер ви си ра, и на шта је
по зајм ље ни но вац по тро шен.

П
о вре ме на јед но крат на нов ча на да ва -
ња пен зи о не ри ма ко је пред у зи ма др -
жа ва мно го зна че за по ро дич не бу џе -

те, али пен зи о не ри ука зу ју да би де ло -
твор ни је би ло да се по ве ћа ју пен зи је. 

Вој не пен зи је су, по пут оних дру гих, да -
кле ци вил них, спо ри је ра сле од пла та при -
пад ни ка МО и Вој ске Ср би је. Ве ћи на пен -
зи о ни са них под о фи ци ра и офи ци ра пен -
зи о ни са на је по фор му ли 85 од сто од по -
след ње пла те. Тим на чи ном ис ка за на је
сва спе ци фич ност и огро ман те рет ко ји но -
си вој на про фе си ја. Основ ни по сту лат
пра ва је сте пра ви ло да се у сте че на пра ва
не ди ра. У по гле ду вој них пен зи ја, ми мо
оних ко ји су сте кли то пра во, ис па ло је
дру га чи је. Пен зи је су све де не, за ви сно од
чи на, на 60 до 65 од сто од пла те ак тив них
при пад ни ка си сте ма од бра не.

Ка да је реч о окру же њу, вој ни пен зи о не -
ри у сва кој од су сед них зе ма ља, осим, ве -
ро ват но, у Бу гар ској, има ју ве ће пен зи је од
оних у Ср би ји. У Ру му ни ји, на при мер, вој -
не пен зи је су од ов да шњих ве ће за око 100
од сто, па и ви ше од то га. 

В
ој не пен зи је се не мо гу по сма тра ти
као со ци јал на ка те го ри ја јер је реч о
при ма њи ма оних ко ји су би ли у слу -

жби др жа ве. Си стем од бра не оп те ре ћу је
оси па ње мла дог офи цир ског ка дра. При -
вред ни су бјек ти, зна ју ћи за ква ли тет вој -
них ка дро ва, ну де мла дим пот по руч ни ци -
ма, по руч ни ци ма и ка пе та ни ма мно го ве ће
пла те од оних ко је има ју, ка ко би пре шли
код њих. Ни је ре дак слу чај да ком па ни је
пла те и тро шко ве шко ло ва ња офи ци ра,
ка ко би их при ву кли. Је дан од на чи на раз -
ре ше ња си ту а ци је је сва ка ко по ве ћа ње
пла та у си сте му од бра не, што ни је ла ко ни
јед но став но. Пот по руч ни ци би мо гли да
оста ну у си сте му од бра не ако су си гур ни у
ма те ри јал ну бу дућ ност. То под ра зу ме ва да
пен зи је ста ре ши на бу ду зна чај ни је ве ће,
да због оску ди це сред ста ва за жи вот не
бу ду при ну ђе ни да под ста ре да не ра де на
по сло ви ма фи зич ког обез бе ђе ња. 

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

ДА ПЕНЗИЈЕ БРЖЕ РАСТУ
Војне пензије су, попут оних других, дакле цивилних, спорије расле од плата припадника

МО и Војске Србије. Већина пензионисаних подофицира и официра пензионисана је 
по формули 85 одсто од последње плате. Тим начином исказана је сва специфичност 

и огроман терет који носи војна професија.



И
з Упра ве за тра ди ци ју, стан дард и ве -
те ра не Ми ни стар ства од бра не при ми -
ли смо ин фор ма ци ју ко ју због ва жно -

сти пре но си мо у це ло сти:
У „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср -

би је“, број 52/2021 од 24.05.2021. го ди не,
об ја вљен је За кон о из ме на ма и до пу на ма
За ко на о по себ ним усло ви ма за ре а ли за -
ци ју про јек та из град ње ста но ва за при пад -
ни ке сна га без бед но сти, ко ји је сту пио на
сна гу да на 25.05.2021. го ди не.

Овим оба ве ште њем на во ди мо са мо по -
је ди не из ме не и до пу не За ко на, у од но су
на до са да шњи За кон о по себ ним усло ви -
ма за ре а ли за ци ју про јек та из град ње ста -
но ва за при пад ни ке сна га без бед но сти
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 41/18, 54/19 и
9/20), ко је су од зна ча ја за при пад ни ке
сна га без бед но сти.

Из ме ње на је тач ка 5. ста ва 1. чла на 3.
За ко на, та ко да се под ли цем ко је не ма
трај но ре ше ну стам бе ну по тре бу (ли це без
ста на) сма тра при пад ник сна га без бед но -
сти или члан ње го вог по ро дич ног до ма -
ћин ства ко је у сво ји ни не ма стан, од но сно
део ста на, по ро дич ну стам бе ну згра ду, од -
но сно део по ро дич не стам бе не згра де. До
са да се под ли цем ко је не ма трај но ре ше -
ну стам бе ну по тре бу (ли це без ста на)
сма трао при пад ник сна га без бед но сти
или члан ње го вог по ро дич ног до ма ћин -
ства ко је у сво ји ни не ма стан, од но сно
по ро дич ну стам бе ну згра ду. Из ово га про -
из и ла зи да је но ви на у од но су на основ ни
За кон то што се до да је да се под ли цем ко -
је не ма трај но ре ше ну стам бе ну по тре бу
(ли це без ста на) сма тра при пад ник сна га
без бед но сти или члан ње го вог по ро дич ног
до ма ћин ства ко је у сво ји ни не ма део ста -
на или део по ро дич не стам бе не згра де.

Та ко ђе је из ме ње на и тач ка 6. ста ва 1.
чла на 3. За ко на, та ко да се под ли цем са
нео д го ва ра ју ћим ста ном сма тра при пад -

ник сна га без бед но сти или члан ње го вог
по ро дич ног до ма ћин ства ко је у сво ји ни
има стан, од но сно део ста на, по ро дич ну
стам бе ну згра ду, од но сно део по ро дич не
стам бе не згра де нео д го ва ра ју ће по вр ши -
не, као и ли це ко је је од 1. ју на 2018. го ди -
не, оту ђи ло стан, од но сно део ста на, по -
ро дич ну стам бе ну згра ду, од но сно део по -
ро дич не стам бе не згра де нео д го ва ра ју ће
по вр ши не. До caдa се noд ли цем са нео д -
го ва ра ју ћим ста ном сма тра при пад ник
сна га без бед но сти или члан ње го вог по -
ро дич ног до ма ћин ства ко је у сво ји ни има
стан, од но сно по ро дич ну стам бе ну згра -
ду нео д го ва ра ју ће по вр ши не и струк ту -
ре. Из ово га про из и ла зи да је но ви на у од -
но су на основ ни За кон то што се до да је да
се под ли цем са нео д го ва ра ју ћим ста ном
сма тра при пад ник сна га без бед но сти или
члан ње го вог по ро дич ног до ма ћин ства ко -
је у сво ји ни има део ста на или део по ро -
дич не стам бе не згра де.

У тач ки 11. ста ва 1. чла на 3. За ко на,
про пи са но је да стам бе на згра да за ко лек -
тив но ста но ва ње је сте стам бе на згра да са
нај ма ње че ти ри ета же. До caдa је би ло
про пи са но дa стам бе на згра да има нај -
ма ње три спра та и пот кро вље или по ву -
че ни спрат.

Из ме њен је и члан 5. став 3. За ко на, у
сми слу да је про пи са но да при о ри тет за
ку по ви ну ста на под по вољ ни јим усло ви ма
на те ри то ри ји гра да Бе о гра да има за по -
сле ни при пад ник сна га без бед но сти, ко ме
је ме сто за по сле ња у мо мен ту под но ше -
ња при ја ве на те ри то ри ји гра да Бе о гра да,
а за оста ла ли ца (пен зи о не ри из МО и ВС,
МУП-а, БИА и Упра ве за из вр ше ње кри -
вич них санк ци ја Ми ни стар ства прав де,
као и бор ци, чла но ви по ро ди ца па лих бо -
ра ца, рат ни вој ни ин ва ли ди и мир но доп -
ски вој ни ин ва ли ди), при о ри тет за ку по ви -
ну ста на под по вољ ни јим усло ви ма на те -

ри то ри ји гра да Бе о гра да, оства ру ју уко ли -
ко има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји гра -
да Бе о гра да, пре сту па ња на сна гу За кон
о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по себ -
ним усло ви ма за ре а ли за ци ју про јек та из -
град ње ста но ва за при пад ни ке сна га без -
бед но сти („Слу жбе ни гла сник РС“ број
54/19 - да на 26.07.2019. го ди не). До caдa
је би ло про пи са но дa при о ри тет за ку по -
ви ну ста на noд по вољ ни јим усло ви ма на
те ри то ри ји гра да Бе о гра да има за по сле -
ни при пад ник сна га без бед но сти, ко ме је
ме сто за по сле ња на те ри то ри ји гра да
Бе о гра да. Дру ги при пад ни ци сна га без -
бед но сти, у сми слу овог за ко на, при о ри -
тет за ку по ви ну ста на под по вољ ни јим
усло ви ма на те ри то ри ји гра да Бе о гра да,
оства ру ју уко ли ко има ју пре би ва ли ште
на те ри то ри ји гра да Бе о гра да на дан
сту па ња на сна гу За кон о из ме на ма и до -
пу на ма За ко на о по себ ним усло ви ма за
ре а ли за ци ју про јек та из град ње ста но ва
за при пад ни ке сна га без бед но сти („Слу -
жбе ни гла сник РС“ број 54/19 - да на
26.07.2019. го ди не). Но ви на је да за по сле -
ни при пад ник сна га без бед но сти,’ да би
имао при о ри тет, мо ра има ти ме сто за по -
сле ња у Бе о гра ду у мо мен ту под но ше ња
при ја ве, а пен зи о ни са на ли ца да има ју
при ја вље но пре би ва ли ште у Бе о гра ду пре
26.07.2019. го ди не.

Но ви на је, што је у ста ву 4. чла на 5. За -
ко на, про пи са но да при о ри тет за ку по ви ну
ста на под по вољ ни јим усло ви ма на те ри -
то ри ји гра да Но вог Са да има за по сле ни
при пад ник сна га без бед но сти, ко ме је ме -
сто за по сле ња на те ри то ри ји Ауто ном не
по кра ји не Вој во ди не у мо мен ту под но ше -
ња при ја ве, а за оста ла ли ца при о ри тет
има ју ли ца ко ја има ју при ја вље но пре би -
ва ли ште на те ри то ри ји Ауто ном не по кра -
ји не Вој во ди на пре сту па ња на сна гу овог
за ко на, од но сно пре 25.05.2021. го ди не.
До caдa нцје би ло огра ни че ње за ку по ви -
ну ста на у Но вом Са ду.

Но ви на је да ће Вла да по себ ним ак том
бли же уре ди ти усло ве, на чин и по сту пак
за утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло ва за ку -
по ви ну ста на под по вољ ни јим усло ви ма,
што зна чи да се ви ше не ће до но си ти од -
лу ка ми ни стра од бра не о ис пу ње но сти
усло ва за ку по ви ну ста на под по вољ ни -
јим усло ви ма (члан 5. став 5. За ко на), као
и да ће се по себ ним ак том Вла де уре ди ти
на чин, по сту пак и про це ду ре про да је ста -
но ва и утвр ђи ва ња ре до сле да ли ца ко ја
ис пу ња ва ју про пи са не усло ве за ку по ви ну
ста но ва под по вољ ни јим усло ви ма (члан
5. став 10. За ко на). До caдa ни је био по -
себ но уре ђен по сту пак при ја вљи ва ња и
утвр ђи ва ња ре до сле да ли ца ко ја ис пу ња -
ва ју про пи са не усло ве за ку по ви ну ста но -
ва.

Та ко ђе, но ви на је што се на кон до но ше -
ња ак та из ста ва 5. чла на 5. За ко на, утвр -
ђу је спи сак ли ца ко ја мо гу оства ри ти пра -
во на ку по ви ну ста на под по вољ ни јим
усло ви ма, са по да ци ма о при пад ни ку сна -
га без бед но сти, у скла ду са овим за ко ном
и под за кон ским ак ти ма до не тим на осно ву
овог за ко на. (члан 5. став 6. За ко на). Спи -
сак ли ца из ста ва 6. чла на 5. овог за ко на,
за кљу чу је се да ном об ја вљи ва ња јав ног
по зи ва за про да ју ста но ва у стам бе ним
згра да ма за ко лек тив но ста но ва ње, а спи -
сак ли ца са по да ци ма се во ди и ре дов но
ажу ри ра у је дин стве ном ин фор ма ци о ном
си сте му Ге не рал ног се кре та ри ја та Вла де,
у ко јем се об ра ђу ју име и пре зи ме, ЈМБГ,
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АКТУЕЛНО

Новине у реализацији пројеката 
изградње станова за припаднике 

снага безбедности 

ПРЕЦИЗНИЈИ АРШИНИ

Ста но ви за при пад ни ке ВС, МУП-а и БИА до бар су по тез др жа ве



адре са пре би ва ли шта и дру ги по да ци о
при пад ни ку сна га без бед но сти ко ји су од
зна ча ја за утвр ђи ва ње спи ска ли ца.

Члан 7. став 1. За ко на се ме ња и гла си:
„ста но ви у стам бе ним згра да ма за ко лек -
тив но ста но ва ње про јек ту ју се и гра де са
по вр ши ном ко ја не мо же би ти ма ња од 46
м2, ни ти ве ћа од 92 м2“. До дат је но ви став
2. ко ји гла си: „ста но ви из ста ва 1. овог чла -
на, про јек ту ју се и гра де са про сто ри ма и
про сто ри ја ма у скла ду са под за кон ским
ак том ко јим се уре ђу ју усло ви и нор ма ти -
ви за про јек то ва ње стам бе них згра да“. До
caдa је у ста ву 1. овог чла на би ла про пи -
са на струк ту ра и по вр ши на ста но ва ко ји
се про јек ту ју и гра де, од гар со ње ре по -
вр ши не до 32 м2, па до че тво ро соб ног
ста на по вр ши не до 92 м2.

У чла ну 14. став 1. За ко на је про пи са но
да по ступ ци ко ји до да на сту па ња на сна -
гу овог за ко на (а то је 25.05.2021. го ди не)
ни су окон ча ни окон ча ће се по од ред ба ма
овог за ко на, осим по сту па ка за оства ри ва -
ње пра ва на ку по ви ну ста на на по је ди нач -
ној ло ка ци ји ко ји ће се окон ча ти по про пи -
си ма по ко ји ма су за по че ти.

У чла ну 15. За ко на је про пи са но да под -
за кон ски ак ти за спро во ђе ње овог за ко на
до не ће се у ро ку од 60 да на од да на сту -
па ња на сна гу овог за ко на. То зна чи да се
до кра ја ју ла 2021. го ди не оче ку је до но ше -
ње под за кон ских ака та из чла на 5. став 5.
и 10. овог за ко на.
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Tрећa (бустер) дозa
вакцина против 

ковид-19 

ОЧЕКУЈТЕ ПОЗИВ

И
н сти тут за јав но здра вље Ср -
би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба -
тут“ из вр шио је до пу ну Струч -

но-ме то до ло шког упут ства за спро -
во ђе ње ван ред не пре по ру че не
иму ни за ци је и до ста вио је пре ко
мре же ин сти ту та и за во да за јав но
здра вље свим здрав стве ним уста -
но ва ма ко је спро во де иму ни за ци ју.
Ин фор ма ци је о на чи ну апли ка ци је
вак ци на, уз по што ва ње свих прин -
ци па без бед не иму ни за ци о не
прак се, да те су у окви ру овог Упут -
ства за здрав стве не рад ни ке за
при ме ну вак ци на.

Тре ћа (бу стер) до за вак ци не про -
тив ко вид-19 се при ме њу је код
осо ба код ко јих је од да ва ња дру ге
до зе про шло нај ма ње шест ме се -
ци, без об зи ра на вр сту вак ци не
ко ју су при ми ле. 

Под се ћа мо да су у Ср би ји на
рас по ла га њу че ти ри вр сте вак ци -
на ко јих има до вољ но на вак ци -
нал ним пунк то ви ма у зе мљи
–Sinopharm, Спут ник В, RPfizer-
Biottch и Астра Зе не ка.

Вак ци на ци ја је без бед на, ефек -
тив на и је ди на спе ци фич на ме ра
пре вен ци је и су зби ја ња ко вид-19
ко ја да је дво стру ку за шти ту, и то
кроз ин ди ви ду ал ну за шти ту нај ве -
ћег бро ја вак ци ни са них, као и кроз
по сти за ње ко лек тив ног иму ни те та.

П
о во дом Да на гра да – Ви дов да на и обе -
ле жа ва ња 632. го ди шњи це Бо ја на Ко -
со ву, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је,

Алек сан дар Ву чић, пред во дио је це ре мо ни -
ју ода ва ња др жав них и вој них по ча сти пред
спо ме ни ком Ко сов ским ју на ци ма. 

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је Алек сан -
дар Ву чић по ло жио је ве нац на Спо ме ник
ко сов ским ју на ци ма и одао по шту срп ским
рат ни ци ма стра да лим у осло бо ди лач ким
ра то ви ма. Обра ћа ју ћи се оку пље ним гра -
ђа ни ма, пред сед ник је по ру чио да се Ср би -
ја уз ди гла из по ра за и да је да нас сло бод на
и сло бо дар ска зе мља у ко јој не од лу чу је
ни ко дру ги до ње них гра ђа на.

„Да нас је Ви дов дан, ка жу дан на ко ји се
све ви ди, дан у ком пре по зна те ко је ве ра,
а ко не ве ра, дан ко ји пред ста вља сим бол
ве ли чи не на шег на ро да, дан ко ји је у на -
шим по ра зи ма по ка зи вао ко ли ко смо ве ли -
ки иако број ча но ма ли. Да нас сам по себ но
сре ћан што се на ла зим у Кру шев цу, на 650
го ди на од осни ва ња гра да, и што мо гу да
ка жем да Ср би ју и та да ка да су ми сли ли да
су је по ко ри ли – ни су јер је срп ски дух не -
по ко ле бљив, не по ко ран и ни кад ни је устук -
нуо“, ре као је пред сед ник Ву чић и ис та као
да Ср би ја Ви дов дан сла ви као по бед ник јер
по сто ји мно го то га чи ме мо же мо да се по -
но си мо, мно го то га што смо ура ди ли и тре -
ба да на ста ви мо да ра ди мо још хра бри је.
Он је на гла сио да основ не вред но сти срп -
ске др жа ве мо ра ју да бу ду да во ди ра чу на
и да бри не о сва ком гра ђа ни ну, без об зи ра
на вер ску и на ци о нал ну при пад ност, на ша
не за ви сност, сло бо да, као нај ви ша вред -
ност, и мир.

По во дом Да на гра да, вен це на Спо ме ник
ко сов ским ју на ци ма по ло жи ли су: бив ши
гра до на чел ник и ди рек тор БИА Бра ти слав
Га шић. гра до на чел ник Ја сми на Па лу ро вић,
на чел ник Ра син ског управ ног окру га Бра ни -
слав Ве сић, де ле га ци ја Вој ске Ре пу бли ке
Ср би је, де ле га ци ја МУП Ср би је, де ле га ци је
по бра тим ских гра до ва, Би је љи на, Жа лец,
Ли пецк, Ста врос, Удру же ње Кру ше вља на у
Бе о гра ду, СУБ НОР, Ре зер вне вој не ста ре -
ши не, по ли тич ке пар ти је, мно ге дру ге сло -
бо дар ске ор га ни за ци је и удру же ња.

У име Удру же ња вој них пен зи о не ра, ве -
нац је по ло жи ла де ле га ци ја ко ју су чи ни ли:
пред сед ник ГрОд Ду шан Са мар џић, се кре -
тар Го ран Ми шко вић, пред сед ник НО Ђур -
ђе Рад ма но вац и члан Ми о драг Јеф тић.

Пред сед ник Ву чић је уче ство вао на сед -

ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је одр жа ној да -
нас у Кру шев цу, по во дом 650 го ди на од ос-
ни ва ња тог гра да, на ко јој се раз го ва ра ло о
да љем на прет ку Ср би је, на чи ни ма да се
осна же др жав не фа бри ке и да се по мог не
нај у да ље ни јим ме сти ма и оп шти на ма, до -
дат но за по сле љу ди и обез бе ди им се бо -
љи жи вот.

Ње го ва Све тост па три јарх срп ски Пор -
фи ри је, ко га су Кру ше вља ни све ча но до че -
ка ли пред ка пи јом Цр кве Ла за ри це, упу тио
је бла го слов Епи ско пу кру ше вач ком Го спо -
ди ну Да ви ду и свој ду хов ној де ци, под се -
тив ши се сво јих вој нич ких и сту дент ских да -
на, ка да је слу жио вој ни рок у кру ше вач кој
ка сар ни, а мо лио се под сво до ви ма Цр кве
Ла за ри це.

Ово је пр ва зва нич на по се та 46. по гла ва -
ра СПЦ пре сто ном Гра ду Кру шев цу, ко ји је
у бе се ди ре као да ће Кру ше вац и ње го ве
жи те ље увек има ти у сво јим мо ли тва ма.

Па три јарх је у пре сто ни ци Гра да ца ра Ла -
за ра, ко ји про сла вља ју би леј 650 го ди на од
осни ва ња, до шао са Све те срп ске зе мље,
Ко со ва и Ме то хи је, где је за Ви дов дан слу -
жио Све ту ли тур ги ју у Гра ча ни ци.

У част ве ли ког ју би ле ја, 650 го ди на од ос-
ни ва ња Гра да, Кру ше вац је до био дру ги
спо ме ник по све ћен осни ва чу, Кне зу Ла за ру.

Спо ме ник су от кри ли гра до на чел ник Ја -
сми на Па лу ро вић и ди рек тор БИА, ина че
ини ци ја тор иде је о по ди за њу спо ме ни ка,
Бра ти слав Га шић.

„Наш цар ски град ве ли ку па жњу по кла ња
очу ва њу исто риј ских и тра ди ци о нал них
вред но сти. Спо ме ни ци чу ва ју исто риј ско
на сле ђе, пре но се ћи се ћа ње на но ве ге не -
ра ци је и да ју ћи сми сао исто риј ском кон ти -
ну и те ту. Спо ме ник Кне зу Ла за ру но си у се -
би огром ну сим бо лич ку моћ, као ин спи ра -
ци ју ге не ра ци ја ма ко је до ла зе у на ме ри да
се ове ко ве чи и са чу ва оно што су нам вла -
да ри по пут ње га оста ви ли у ама нет,“ ре кла
је при ли ком отва ра ња Ја сми на Па лу ро вић.

Аутор скулп ту ре је др Бо рис Стај ко вац,
уз ко а у тор ство То ме Ко ма ти не, а сво ју ин -
спи ра ци ју обра зло жио је сле де ћим ре чи -
ма:,,Же ле ли смо да овим спо ме ни ком по -
ка же мо да кнез гле да ка свом гра ду, ко ји је
пре 650 го ди на ство рио, гле да ка де ци, ка
бу дућ но сти, али ису ка ног ма ча окре ну тог
ка Ко со ву ка ко ме су усме ре ни ње гов штит
и ње го во ср це ко је је оста ло та мо“.

мр Алек сан дар Си мо нов ски

Спо ме ник осни ва чу Кру шев ца ца ру Ла за ру

Видовданске манифестације

КОСОВСКИМ ЈУНАЦИМА
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ДОГАЂАЈИ

Обележен Дан страдања 
родољуба  

у Првом светском рату

НИСУ 
ЗАБОРАВЉЕНИ

У
ка сар ни “Цар Ла зар” 14. jула на спо мен-
обе леж је по ло же ни су вен ци по во дом
Да на стра да ња ро до љу ба у Пр вом свет -

ском ра ту. У име гра да Кру шев ца ве нац је
по ло жио пред сед ник Скуп шти не гра да Пре -
драг Ву ки ће вић.

Вен це су по ло жи ли и пред став ни ци Гар ни -
зо на Вој ске Ср би је Ор га ни за ци ја ре зер вних
вој них ста ре ши на, Удру же ње за не го ва ње
тра ди ци ја сло бо дар ских ра то ва Ср би је,
пред став ни ци СУБ НОР-а, Удру же ње вој них
пен зи о не ра и Ко ла срп ских се ста ра.

Де ле га ци ју УВПС Кру ше вац пред ста вља -
ли су пред сед ник ГрОд Ду шан Са мар џић и
се кре тар ГрОд УВПС Кру ше вац Го ран Ми -
шко вић.

Обе ле жен је до га ђај ка да је 14. ју ла 1916.
го ди не у ка сар ни ,,Цар Ла зар” обе ше но осам
ро до љу ба са те ри то ри је оп шти не Брус, ко ји
су осу ђе ни од стра не аустро у гар ског вој ног
ге не рал ног гу верн ма на, ко ме је Кру ше вац
при па дао. На и ме, у то ку ле та 1916. го ди не
аустро у гар ске вла сти су от кри ле јед ну од ор га ни за ци ја ко је
су има ле за да так да при пре ме про тив др жав ни по крет. Оку -
па то р ска ис тра га до шла је до по да та ка ко ји су јој би ли до -
вољ ни да ухап се 38 ви ђе ни јих љу ди из кру ше вач ког и бру -
ског кра ја, као и не ке углед не Бе о гра ђа не, ко ји су се у овом
кра ју за те кли по сло му срп ске од бра не у је сен 1915. го ди не.
Ис пи ти ва њем за тво ре ни ка, не при ја тељ је до шао до за кључ -

ка да је за и ста у пи та њу би ла тај на ор га ни за ци ја са се ди -
штем у Бру су и под вођ ством Си би на Је ли чи ћа, ве ле ин ду -
стри јал ца. Су ђе ње је одр жа но 11. ју на 1916. го ди не у Кру -
шев цу, на ко ме су на смрт ве ша њем осу ђе ни – ,,због зло чи -
на про тив др жав не си ле, за ве ре и под сти ца ња на ро да да не
пре да је оруж је”.

Мр А. Си мо нов ски

Из Војне болнице Ниш

ОБЕЛЕЖЕН
ДАН САНИТЕТСКЕ

СЛУЖБЕ

П
о ла га њем ве на ца на спо ме ни ке у
кру гу Вој не бол ни це Ниш, обе ле же -
на је 182-го ди шњи ца са ни тет ске

слу жбе. Вен це су по ло жи ли пред став -
ни ци Вој не бол ни це, Ру ског ху ма ни тар -
ног цен тра, Град ске оп шти не ,,Пан те -
леј’’, Ко ла срп ских се ста ра, мно га удру -
же ња, као и ни шка Град ска ор га ни за -

ци ја Удру же ња вој них пен зи о не ра.
,,На да на шњи дан је по ста вљен

штаб ни ле кар, по ре клом Вој во ђа нин др
Еме рих Ли де ма јер, ко ји је убр зо по стао
и шеф са ни те та. Учи нио је ве ли ке ства -
ри за са ни тет ску слу жбу, бо рио се про -
тив епи де ми је, осно вао ка ран тин ску
слу жбу на гра ни ци, на пи сао пр ву књи гу
о уло зи са ни тет ске слу жбе. Био је чо -
век огром не енер ги је’’, ис та као је
управ ник Вој не бол ни це др Вељ ко Ми -
лић.

Го во ре ћи о са ни тет ској слу жби, др
Ми лић је ре као да је она да нас дру га -
чи ја и да се при ла го ђа ва да од го во ри
свим иза зо ви ма. Вој на бол ни ца је два
пу та би ла у ре жи му ко ви да, а ње ни
при пад ни ци су из вр ша ва ли све за дат -
ке. Збри ња ва ни су ци ви ли па ци јен ти,
фор ми ра на ко вид бол ни ца, ње ни при -
пад ни ци уче ство ва ли су у ра ду пољ ске
бол ни це у Но вом Па за ру, Ча и ру, Сту -
дент ском до му, УКЦ Ниш, Ле сков цу и
др.

О ра ду Вој не бол ни це нај бо ље го во -
ре ње ни па ци јен ти, прет по ста вље на
ко ман да и ко ман дан ти ми ров них опе -
ра ци ја, где Вој на бол ни ца стал но упу -
ћу је сво је струч ња ке.

Управ ник бол ни це др Ми лић је по -
себ но за хва лио вој ним пен зи о не ри ма
и ,,но ко вид па ци јен ти ма“, на раз у ме ва -
њу и стр пље њу, ко је су ис по љи ли че ка -
ју ћи пре гле де, ди јаг но зу и те ра пи ју.
Они су под не ли и нај ве ћу жр тву то ком
пан де ми је.

Мр М. Пан те лић

Де ле га ци ја УВПС по ла же ве нац на спо мен-обе леж је

Де ле га ци ја ни шких вој них пен зи о не ра у кру гу Вој не бол ни це Ниш



ДОГАЂАЈИ

Обележен Дан устанка Србије 

НА ПРАВОЈ СТРАНИ 
ИСТОРИЈЕ

Међу учесницима свечаности у Белој Цркви била је и десеточлана
делегација Удружења војних пензионера Србије из Шапца.

У
Бе лој Цр кви је 7. ју ла је на све чан на -
чин обе ле же но 80 го ди на од да на ка -
да се у том ме сту 1941. го ди не огла си -

ла пр ва уста нич ка пу шка. Том до га ђа ју
при су ство ва ли су пред став ни ци Вла де Ре -
пу бли ке Ср би је са др жав ним се кре та ром
Ми о дра гом Ка по ром на че лу, Ми ни стар -
ства од бра не и Вој ске Ср би је, ко је је пред -
во дио бри гад ни ге не рал Жељ ко Ку зма но -
вић, СУБ НОР-а Ср би је са пред сед ни ком
ге не рал-ма јо ром Ви до са вом Ко ва че ви ћем
на че лу, оп шти не Кру пањ ко ју је пред во дио
пред сед ник Иван Иса и ло вић, за тим пред -
став ни ци мно го број них удру же ња из свих
кра је ва Ср би је, бор ци и њи хо ви по том ци,
по што ва о ци тра ди ци је НОР-а и мно го број -
ни гра ђа ни Ма чве Ра ђе ви не, и По це ри не.
Ме ђу уче сни ци ма све ча но сти би ла је и де -
се то чла на де ле га ци ја Удру же ња вој них
пен зи о не ра Ср би је из Шап ца.

На кон ин то ни ра ња др жав не хим не ,,Бо -
же прав де“ у из во ђе њу Ре пре зен та тив ног
ор ке стра Гар де, на спо мен-обе леж је по -
све ће но устан ку вен це су по ло жи ле и ода -
ле по шту број не де ле га ци је др жав них ин -
сти ту ци ја, ло кал не са мо у пра ве, бо рач ких
и дру гих удру же ња и гра ђа ни.

Ис пред ка ме на на ко јем су ис кле са не
ре чи ,,Ов де је Ср би ја ре кла сло бо да“ по -
том је одр жа на све ча ност ко ја је по ма сов -
но сти и ор га ни зо ва но сти пре ва зи шла не -
ко ли ко прет ход них.

У име ло кал не са мо у пра ве ви со ке го сте
и оку пље не гра ђа не по здра вио је пред сед -
ник оп шти не Кру пањ Иван Иса и ло вић, ко -
ји је на гла сио за до вољ ство што се на том
ме сту сва ке го ди не оку пља све ве ћи број
гра ђа на.

-Про шло је 80 го ди на од по чет ка бор бе
про тив фа ши ста. Не тре ба ни ка да за бо ра -
ви ти нај дра го це ни је у жи во ту, а то је сло бо -
да. На ши пре ци су нас за ду жи ли. Хва ла што
сте до шли и не за бо ра вља те те ко ви не НОР-
а и сло бо дар ски дух срп ског на ро да ко ји ве -
ко ви ма тра је. Још ду го, ду го ће мо пам ти ти
те ко ви не на шег НОР-а. Пам ти ће мо де ла на -
ших пре да ка, ре као је Иса и ло вић.

Пред сед ник СУБ НОР-а Ср би је Ви до сав
Ко ва че вић ис та као је чи ње ни цу да је про -
шло осам де це ни ја од ка да је срп ски на -
род ре као исто риј ско НЕ на ци зму и фа ши -
зму, ода звао се по зи ву КПЈ и Јо си па Бро -
за Ти та и кре нуо у оп ште на род ни уста нак,
за јед но са дру гим на ро ди ма Ју го сла ви је и
у од луч ну бор бу про тив оку па то ра.

-У тој че тво ро го ди шњој бор би срп ски на -
род је те шко стра дао, али је стао у ред по -
бед ни ка у Дру гом свет ском ра ту, исто она ко
као су на ши пре ци ста ја ли у стро ју по бед ни -
ка у Пр вом свет ском ра ту. Са по бе дом је до -
шла сло бо да ко ју су нам до не ли бор ци
НОР-а. СУБ НОР Ср би је упра ва чу ва и ба -
шти ни кул ту ру се ћа ња, а то зна чи на шу
слав ну ан ти фа ши стич ку про шлост и све ос-
ло бо ди лач ке ра то ве ко је је во ди ла Ср би ја.

У име Владе Републике Србије венац је положио државни секретар Миодраг Капор

На гла ша ва ју ћи да је од ка да се Иван
Иса и ло вић на ла зи на че лу кру пањ ске оп -
шти не зна чај но уна пре дио обе ле жа ва ње
Да на устан ка у Бе лој Цр кви, пред сед ник
СУБ НОР-а Ср би је ге не рал-ма јор Ви до сав
Ко ва че вић уру чио му је ви со ко при зна ње
те ор га ни за ци је ,,Ве ли ко хва ла“.  

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, обра ћа ју ћи се оку -
пље ни ма, ка зао је да је Ср би ја на том ме -
сту од лу чи ла да бра ни сво ју сло бо ду и да
по но сно, уз диг ну те гла ве, ста не у ред др -
жа ва ко је се бо ре про тив фа ши зма.

-Као и увек Ср би ја је та да би ла на пра -
вој стра ни исто ри је. Ср би ја је би ла про тив
нај ве ћих за ла, а то је сва ка ко био фа ши -
зам у про шлом ве ку. Ве ли ка је жр тва и ве -
ли ка за слу га на ших слав них пре да ка што
да нас жи ви мо сло бод но. Тим пре је ве ћа
на ша оба ве за да не до зво ли мо да се ве -
ли чи на њи хо ве жр тве,  њи хо во стра да ње
и бор бе ко ју су во ди ли ни ка да не за бо ра -
ви, ни ти да се не уни шта ва и ома ло ва жа -
ва на шим лич ним по ли тич ким и дру гим не -
су гла си ца ма.

Жи ви мо у вре ме ну ка да по ред ви ру са
ко ро на и дру гих бо ле сти све ви ше вла да

ви рус зва ни ре ви зи о ни зам и по ку ша ја ко -
јим се же ли да се од агре со ра и зла на пра -
ве жр тве, а жр тве да се при ка жу као крив -
ци. Не сме мо им по ма га ти у то ме, већ се
мо ра мо од луч но су прот ста ви ти и бо ри ти
про тив то га.

Бр зи на жи вље ња и про то ка ин фор ма -
ци ја усло вља ва да мла ди све ма ње има ју
мо гућ но сти да са гле да ју ве ли чи ну и зна чај
срп ске бор бе за сло бо ду то ком исто ри је,
па су због то га зна чај но из ло же ни ре ви зи -
ји исто ри је… Ску по ви као да на шњи пре -
пре ка су ме ња њу исто ри је. На дам се да

ће мо обез бе ди ти да убу ду ће ов де бу де
што ви ше мла дих.

Да нас се во де но ве бит ке: она про тив
пан де ми је, за еко ном ски на пре дак за ве ћи
ни во зна ња и кул ту ре, про тив бе ле ку ге, за
бо љу жи вот сва ког гра ђа ни на. За те бор бе
нам је по треб но ује ди ње ње и за јед нич ка
бор ба. Не сме мо до зво ли ти да нас де ле.
На ша оба ве за је да по шту је мо прет ке ко ји
су би ли бо љи од нас, а да др жа ву пре да -
мо по том ци ма бо љу не го што смо је за те -
кли. Не за бо ра ви мо да се до мо ви на бра ни
бор бом, али и ча шћу, по ште њем, зна њем,
ра дом и вас пи та њем. За то мо ра мо да ти
све од се бе да у ми ру обез бе ди мо што бо -
ље усло ве за жи вот сва ког гра ђа ни на, ре -
као је из ме ђу оста лог Ка пор.

У при год ном кул тур но-умет нич ком про -
гра му уче ство ва ли су Оли вер Ње го, про -
фе сор на Му зич кој ака де ми ји у Бе о гра ду,
Зо ран Ту ту но вић, члан Умет нич ког ан сам -
бла МО ,,Ста ни слав Би нич ки“ и глу мац На -
род ног по зо ри шта у Бе о гра ду Ле по мир Ив -
ко вић. Во ди тељ це ло куп не ма ни фе ста ци -
је је био наш по зна ти но ви нар Ми ша Ћи -
рић.                                                     

З. П.

Свечаности је присуствовао велики број грађана
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АКТУЕЛНО

Додела социјалне 
и хуманитарне помоћи 

у јуну 2021. године 

ОД КОЛЕГА 
КОЛЕГАМА

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

Из вр шни од бор, је на сед ни ци одр жа -
ној 2. ју ла раз мо трио зах те ве до ста -
вље не у ју ну 2021. го ди не, и на осно -
ву про пи са них кри те ри ју ма и ис пу ње -
них усло ва, до нео је од лу ке о до де ли
јед но крат не со ци јал не и ху ма ни тар -
не по мо ћи:

А) Ма те ри јал но ста ње

На осно ву чла на 5. а у ве зи са чла -
ном 4.став 1. тач ка 1. Пра вил ни ка

ОпОр Зе мун ДМ: 37.000,00 – по чла -
ну 9.137,00 ди на ра;

ОпОр Зре ња нин МЈ: 33.000,00 – по
чла ну13.378,90 ди на ра;

ОпОр Зре ња нин МП: 33.000,00 – по
чла ну 8.852,1 ди на ра;

ОпОр Бе ла Цр ква СБ: 30.000,00 – по
чла ну 13.750,00 ди на ра;

ОпОр Вра ње МД: 33.000,00 – по чла -
ну 9.947,88 ди на ра;

ОпОр Бач ка То по ла НБ: 35.000,00 –
по чла ну 12.000,00ди на ра;

ОпОр Пи рот ТЉ: 33.000,00 – по чла -
ну 15.697,49 ди на ра;

ОпОр Кра ље во ТВ: 30.000,00 – по
чла ну14.48129 ди на ра;

ОпОр Кра гу је вац РД: 33.000,00 – по
чла ну 11.067,20 ди на ра;

ОпОр Про ку пље ТВ: 35.000,00 – по
чла ну 4.849,35 ди на ра;

ОпОр Зре ња нин СН: 30.000,00 – по
чла ну 13.010,24 ди на ра;

ОпОр Ниш ЂП: 35.000,00 – по чла -
ну12.462,57 ди на ра;

ОпОр Ниш ЂБ: 33.000,00 – по чла -
ну14.950,10 ди на ра;

ОпОр Срем ска Ми тро ви ца КА:
35.000,00 – по чла ну 9.371,07 ди на ра;

Б) Здрав стве но збри ња ва ње

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

ОпОр Гор њи Ми ла но вац ТС:25.000
ОпОр Пи рот СМ: 25.000
ОпОр Срем ска Ми тро ви ца

ЛЖ:20.000
ОпОр За је чар КК: 10.000
ОпОр Но ви Бе о град ЈР: 10.000
ОпОр Сме де ре во ЏН: 25.000
ОпОр Но ви Бе о град МЉ: 20.000
ОпОр Про ку пље МР: 15.000
ОпОр Ниш ВМ: 25.000
ОпОр Про ку пље ЈД: 15.000
ОпОр Кра ље во ПК: 25.000
ОпОр Кра гу је вац НС: 20.000
ОпОр Но ви Бе о град БС: 20.000
ОпОр Но ви Бе о град НС: 25.000
ОпОр Во ждо вац ПС: 25.000
Нов ча на сред ства ће би ти упла ће -

на на те ку ће ра чу не 5. ју ла 2021. го -
ди не.

Зах те ви ко ји бу ду до ста вље ни од
1.ју ла до 31. ју ла 2021. го ди не би ће
ре ша ва ни по чет ком ав гу ста 2021. го -
ди не

Додела социјалне 
и хуманитарне помоћи 

у јулу 2021.године

ЗА 
ПРЕВЛАДАВАЊЕ

НЕДАЋА

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

Из вр ши од бор је на сед ни ци одр жа -
ној 30. jула 2021. го ди не, раз мо трио
зах те ве до ста вље не у ју лу 2021. го -
ди не, и на осно ву про пи са них кри те -
ри ју ма и ис пу ње них усло ва, до нео
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  Кра ље во РБ: 37.000 – по
чла ну 7.681,85 ди на ра;

ОпОр  За је чар ДМ: 35.000 – по чла -
ну 16.27,70 ди на ра;

ОпОр  Бе ла Цр ква КС: 35.000 – по
чла ну 10.746,25 ди на ра;

ОпОр  Бе ла Цр ква МД: 30.000 – по
чла ну 16.707,97 ди на ра;

ОпОр  Но ви Сад МЈ: 30.000 – по
чла ну 12.08,92 ди на ра;

ОпОр  Про ку пље РР: 30.000 – по
чла ну 14.397,06 ди на ра;

ОпОр  Но ви Бе о град ВС: 32.000 –
по чла ну 15.955,76 ди на ра;

ОпОр  Ћу при ја ИР: 35.000 – по чла -
ну 7.438,09 ди на ра;

ОпОр  Зе мун ЈМ: 32.000 – по чла ну
16.920,94 ди на ра;

ОпОр  Пан че во ММ: 32.000 – по
чла ну 16.302,99 ди на ра.

Б) Здрав стве но збри ња ва ње

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

ОпОр  Зе мун МТ:25.000;
ОпОр  Но ви Бе о град ДН: 25.000;
ОпОр  Ниш СГ: 25.000;
ОпОр  Бач ка Па лан ка КД:15.000;
ОпОр  Обре но вац ЗЗ: 20.000;
ОпОр  Кра гу је вац ММ: 20.000.
Нов ча на сред ства ће би ти упла ће -

на на те ку ће ра чу не до 6. ав гу ста
2021. го ди не.

Зах те ви ко ји бу ду до ста вље ни од 1.
до 31. ав гу ста 2021. го ди не би ће ре -
ша ва ни по чет ком сеп тем бра 2021. го -
ди не.

Из вр шни од бор

Комеморативна свеча-
ност на Опленцу

СЕЋАЊЕ 
НА КАРАЂОРЂА

Д
е ле га ци ја Ми ни стар ства од бра не
и Вој ске Ср би је по ло жи ла је 25. ју -
ла вен це и ода ла по част по во дом

обе ле жа ва ња 204. го ди шњи це од смр -
ти Ђор ђа Пе тро ви ћа Ка ра ђор ђа, во ђе
Пр вог срп ског устан ка, у цр кви Све тог
Ђор ђа на Оплен цу код То по ле.

Др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и сo-
цијална пи та ња, Ми о драг Ка пор пред -
во дио је це ре мо ни ју, а вен це су по ло -
жи ли и по моћ ник ми ни стра уну тра -
шњих по сло ва Жељ ко Ве се ли но вић,
пред сед ник Оп шти не То по ла Игор Пе -
тро вић, пред став ни ци „За ду жби не
кра ља Пе тра Пр вог“, удру же ња за не -
го ва ње тра ди ци ја осло бо ди лач ких ра -
то ва Ср би је и гра ђа ни.

Вожд Ђор ђе Пе тро вић Ка ра ђор ђе,
пред вод ник Пр вог срп ског устан ка,
уби јен је у Ра до вањ ском лу гу код Ве -
ли ке Пла не 25. ју ла 1817. го ди не, а са -
хра њен у сар ко фа гу ко је се на ла зи у
цр кви све тог Ђор ђа на Оплен цу.

Земун

ОДАТА ПОШТА 
ПАРТИЗАНИМА

У
ор га ни за ци ји Оп штин ског од бо ра
СУБ НОР-а Зе мун ис пред спо ме ни -
ка па лим бор ци ма НОР-а од 1941.

до 1945. го ди не обе ле жен је Дан
устан ка Ср би је. 
Пред сед ник СУБ НОР-а Зе мун Ми о -
драг Здрав ко вић одр жао је кра ћу бе -
се ду. Вен це на спо ме ник по ло жи ли су
пред став ни ци СУБ НОР-а, за тим де ле -
га ци ја ОО УВПС Зе мун са Слав ком
До ше но ви ћем на че лу и дру гих ор га -
ни за ци ја и ин сти ту ци ја.  Т. Ми ту шев

Др жав ну де ле га ци ју пред во дио је
др жав ни се кре тар Ми о драг Ка пор 
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У
сен ци опо рих ве сти о ра сту број ке
обо ле лих, па ци је на та на ре спи ра -
то ру, на жа лост и бро ја умр лих, ко -

ји пла ћа мо као да нак но вом та ла су ко -
ро на уда ра, раз ли чи тих со је ва ви ру са
и по пла ви кон тра дик тор них из ја ва о
вак ци на ци ји, ко је ути чу на по на ша ње
гра ђа на и (не)по што ва ње ме ра за шти -
те, оста ју љу ди из стро ја здрав стве -
них рад ни ка ко ји се да но ноћ но, сва ко -
днев но бо ре са по сле ди ца ма епи де -
ми је. Ко ји, уз не ма ле ри зи ке по сво је
здра вље и здра вље бли жњих, збри -
ња ва ју, ле че и не гу ју обо ле ле.

Део тих на по ра и од ри ца ња мо гао
сам да пра тим из бли за то ком не што
ду же од тро не дељ ног ле че ња у вре -
ме шном зда њу не ка да шњег Вој но ме -
ди цин ског цен тра Ка ра бур ма, ко ји је
то ком пан де ми је пре ра стао у исто и -
ме ну ко вид бол ни цу. На че лу те здрав -
стве не уста но ве, ко ја је си лом при ли -
ка про ме ни ла на ме ну (не ка да су њој
оба вља ни пре гле ди ре гру та, ка сни је у
ка би не ти ма спе ци ја ли стич ки пре гле -
ди вој них оси гу ра ни ка), је пу ков ник др
Ивo Удо ви чић,  јав но сти по знат по од -
луч ном за ла га њу за до след но по што -
ва ње ме ра пре вен ци је. 

Пре ма усло ви ма сме шта ја и опре -
мље но сти при сти глим па ци јен ти ма
бол ни ца у по чет ку де лу је скром но у
по ре ђе њу са са вре ме ним ко вид бол -
ни ца ма. Ме ђу тим, убр зо се уве ра ва ју
да у су шти ни ни шта не не до ста је за
ква ли тет ну здрав стве ну не гу и ле че -
ње. Уз, за бол нич ке усло ве при стој ну
хра ну и нео п ход ну на мен ску са вре ме -
ну опре му, нај ве ћа вред ност уста но ве
је струч ни ка дар из Вој но ме ди цин ске
ака де ми је и дру гих вој них здрав стве -
них уста но ва глав ног гра да. Струч ња -
ци свих про фи ла и спе ци јал но сти: ле -
ка ри, ане сти зи о ло зи,пси хо ло зи, фи зи -
о те ра пе у ти, ме ди цин ске се стре и тех -
ни ча ри, не ви дљи во тех нич ко осо бље,
хи ги је ни ча ри, пре да но оба вља ју сво је
по сло ве у ко ро на усло ви ма. Не де ља -
ма, ме се ци ма, не ки не пре ста но го то -
во го ди ну и по. Ме ђу њи ма има и оних
ко ји су пре ле жа ли ко ро ну ле че ћи се у
истом зда њу, од ла га ли го ди шње од -
мо ре, а рад у сме на ма, ви кен дом и
пра зни ци ма се под ра зу ме ва. Са пу -
ном за штит ном опре мом, уз све  пра -
те ће те шко ће за нор мал но функ ци о -
ни са ње ко ја им она на ме ће. 

Ве ћи на па ци је на та зах те ва тзв. ки -

се о нич ку пот по ру раз ли чи тог ин тен зи -
те та као део стан дард не те ра пи је.
Мно ги оста ју нај че шће око две сед ми -
це и вра ћа ју се из бол ни це из ле че ни,
уз кра ћи или ду жи опо ра вак. Из ве стан
број њих са те жим симп то ми ма и те -
жим оште ће њи ма плу ћа, ко јих је на
жа лост све ве ћи број, упу ћу је се у ин -
тен зив ну не гу, где је бит ка за из ле че -
ње мно го сло же ни ја а прог но за ис хо -
да не из ве сни ја, што из и ску је  по ве ћа -
не  на по ре  број ни јег ме ди цин ског осо -
бља, чи та вих ти мо ва. По ве ћа ва ју се
ко ли чи не ки се о ни ка, не ки су да ни ма
на ре спи ра то ри ма, уз чи тав низ до дат -
них ме ра и пра те ћих те ра пи ја, под
стал ним буд ним оком ле ка ра и се ста -
ра. 

А ка ко је та квим па ци јен ти ма? Иако
ре дов но вак ци ни сан, на из ма ку шест
ме се ци од тог до га ђа ја, осе тио је то на
сво јој ко жи и пот пи сник ових ре до ва.
Уз ре дов но пра ће ње сва ко ја ких па ра -
ме та ра, при ти ска, тем пе ра ту ре, ана -
ли за кр ви, оба ве зно је да но ноћ но но -
ше ње ма ске на гла ви по пут кап су ле
ко јом је кроз све мир је здио ру ски ко -
смо на ут Ју риј Га га рин, ле жа ње на је -
дан или дру ги бок или на сто ма ку (ни -
ка ко на ле ђи ма), и уди са ње бла го -
твор ног ки се о ни ка. То је са мо део бит -
ке са „крат ким да хом“ и то тал ном из -
не мо гло шћу ко ји пра те те же об ли ке
ко ро не. Опи су ју ћи ова кво ста ње па ци -
је на та ме ди цин ска се стра из Кли нич -
ког цен тра Ср би је је ту бор бу у свом

ча со пи су „Се стрин ство“сли ко ви то и
вер но на сло ви ла „Тр бу хом за ва зду -
хом“. До дао бих: за жи вот. Не ки су ту
бит ку на жа лост из гу би ли: све док сам
смр ти ста ри це у мо јој со би и де вој ке
од 41 го ди не у су сед ној. Ни су би ле
вак ци ни са не.  Ако из те бит ке иза ђе те
као по бед ник, за хва љу ју ћи на по ри ма
љу ди у бе лим ман ти ли ма и, ка жу
увер љи во, при мље ној вак ци ни, пр ве
не си гур не ко ра ке бол нич ким ход ни -
ком пра ви те уз по моћ фи зе те ра пе у та
и опо ра вља те се уз по сте пе но сма њи -
ва ње ко ли чи на ки се о ни ка и про пи са -
ну те ра пи ју, све сни ре ал но сти оне на -
род не о хи ља ду же ља здра вих и са мо
јед ној же љи бо ле сних љу ди. И ко зна
још ко ли ко ду го ће по тра ја ти опо ра вак
на кон из ла ска из бол ни це и са ка квим
пра те ћим ком пли ка ци ја ма. 

По сто ји још јед на ва жна ди мен зи ја
ове при че, ко ја из ла зи из окви ра стру -
ке. Она људ ска, ко ја бо ле сном чо ве ку
по не кад ви ше зна чи од пу ке те ра пи је.
То је та то пла људ ска реч, по др шка,
охра бре ње он да ка да вам је нај те же. И
низ са мо на из глед сит них де та ља: гу -
тљај во де у пра вом тре нут ку, за ло гај
хра не ис под од шкри ну те ма ске, пре но -
ше ње по ру ка нај бли жих, сва ко днев ни
при хват по ро дич них по шиљ ки... Ни ка -
да не ћу за бо ра ви ти гест две ју се ста ра
чи је име на не жа лост не знам: јед на од
њих ми је, на не ма ло из не на ђе ње,
спон та но по ну ди ла ка фу на кон из ла ска
из зо не ин тен зив не не ге, а дру га свој -
ски по ма га ла да из не мо глим ру ка ма об -
ри јем до бра но на ра слу бра ду. На рав -
но, сва ки па ци јент би мо гао да ис при ча
слич ну при чу. При ме ра ра ди, брач ни
пар из Ба тај ни це био је за хва лан што
им  је на кон са мо два да на бо рав ка у
бол ни ци обез бе ђен сме штај на истом
спра ту и у ис тој со би да јед но дру гом
по мог ну у бо ле сти.

Број па ци је на та се и ов де про те ком
вре ме на по ве ћа ва. При пад ни ци свих
ге на ра ци ја. Ста ри јих и мла дих. Са
лак шим и те жим симп то ми ма. Вак ци -
ни са них и оних дру гих. Мно ги се, на
жа лост, тек ка да се су о че с по сле ди -
ца ма, те жи ном бо ле сти и жи вом сли -
ком жи вот не бор бе нај те жих па ци је на -
та, ко ји се по не кад за вр ша ва тра гич -
ним ис хо дом, уве ра ва ју у исти ни тос
по ру ка и апе ла љу ди ко ји бри ну о
здра вљу гра ђа на и увер љи во сти сва -
ко днев них сли ка из бо ле снич ких со ба
са ма лих екра на. Бол ни ца ни је му зеј
за по ка зи ва ње та квих сли ка ужи во.
Уве рен сам да би мно ги про тив ни ци
вак ци не про ме ни ли ми шље ње ка да
би про ве ли не ко ли ко ми ну та у про сто -
ри ја ма ин тен зив не не ге у ко вид бол -
ни ца ма и за ста ли над опо рим сли ка -
ма бор бе из ме ђу жи во та и смр ти.

И на кра ју. У име из ле че них па ци је -
на та из собe број 4 на дру гом и 14 на
тре ћем спра ту ве ли ка за хвал ност по -
сле ни ци ма ове углед не здрав стве не
уста но ве, ко ји су нам сво јим пре да ним
ра дом, струч но шћу и бри гом по мо гли
да до би је мо пр ву бит ку с опа ком бо -
ле шћу и не са мо у на шим очи ма по ди -
гли углед про фе си је ко јој ча сно при -
па да ју и ко је дру штво тре ба још ви ше
да вред ну је. 

*Аутор је бив ши на чел ник 
НИЦ ,,Вој ска”

Из болесничког угла 
о Ковид болници Карабурма

ЗАЛОГАЈ ИСПОД 
ОДШКРИНУТЕ МАСКЕ

Уверен сам да би многи противници вакцине променили
мишљење када би провели неколико минута у просторијама

интензивне неге у ковид болницама и застали над опорим
сликама борбе између живота и смрти

ПИШЕ: Станоје Јовановић*пуковник у пензији 

Командант ковид болнице
,,Карабурма“ пуковник Иво Удовичић
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С
та ра на род на из ре ка упу ћу је да је бо -
лест бо ље спре чи ти не го је ле чи ти.
След стве но то ме ва ља учи ни ти све

ка ко се у ор га ни зму не би усе лио ви рус
ко ји раз гра ђу је жи вот не функ ци је, чи ни
ве ли ке ште те,  че сто и трај ног ка рак те ра.
Ве ли ки број оних ко ји су пре ле жа ли ви рус
го во ре о го ле мим про бле ми ма ка да су се
бо ри ли да оста ну у жи во ту. Дру ги, пак,
што су пре ле жа ли ве ли ку му ку ка жу да се
ни по сле шест ме се ци ни су опо ра ви ли.
Све у све му, ко вид у ор га ни зму зна чи олу -
ју са ве ли ким по сле ди ца ма ко је се те шко
за ле че.

Иако је др жа ва обез бе ди ла до вољ не
ко ли чи не це пи ва, то ли ко да мо гу да се
иму ни зу ју све ка те го ри је ста нов ни штва
об у хва ће не по тре бом да се вак ци ни шу,
ка ко би се за шти ти ли од те пла не тар не
на па сти, део по пу ла ци је ни је рас по ло жен
да то учи ни, све сно ри зи ку ју ћи да се та
за ра зна бо лест про ши ри. Др жа ва и дру -
штво у це ли ни пред у зи ма ју све ме ре ка ко
би се што ве ћи број ста нов ни ка за шти тио.
Да би се си ту а ци ја ста ви ла под кон тро лу,
по треб но је иму ни зо ва ти још два де сет до
три де сет од сто ста нов ни ка. 

Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма вој ни
пен зи о не ри су се у огром ном бро ју вак ци -
ни са ли. Оста је још је ди но да сво јим ауто -
ри те том де лу ју на мла ђе у по ро ди ци и
ши ре.

Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је ,,Др
Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ све чи ни да по -
мог не љу ди ма да се за шти те од вак ци не
де ло ва њем сво га ка дра, али и на пи си ма
на сај ту те ре но ми ра не здрав стве не ин -
сти ту ци је. У на став ку ово га тек ста об ја -
вљу је мо њи хо ва са зна ња и са ве те у ве зи
са ко ро на ви ру сом. Ве ру је мо да ће ко ри -
сно по слу жи ти вој ним пен зи о не ри ма и
чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца.

• Шта је вак ци на ци ја?
Вак ци на ци ја је јед но став на, без бед на и

ефек тив на ме ра ко ја спре ча ва да се осо -
ба раз бо ли уко ли ко до ђе у кон такт са иза -
зи ва чем бо ле сти про тив ко је је вак ци ни -
са на. Вак ци на ци јом се ства ра спе ци фи -
чан иму ни тет (за шти та) про тив од ре ђе ног
ми кро ор га ни зма ко ји узро ку је за ра зну бо -
лест. Из во ди се уно ше њем у ор га ни зам
осла бље них или мр твих узроч ни ка за ра -
зне бо ле сти, њи хо вих де ло ва, или син те -
ти са них мо ле ку ла ко ји су иден тич ни са
од ре ђе ним струк ту ра ма са мог ми кро ор -
га ни зма (ан ти ге ни ма). Дру гим ре чи ма,
циљ вак ци на ци је је да се раз ви је от пор -
ност на бо лест, слич на оној ко ја се сти че
на кон до ла ска у кон такт са ње ним узроч -

ни ком од но сно на кон при род не ин фек ци -
је. Вак ци не се нај че шће да ју у ви ду ин јек -
ци ја, али не ке од њих се мо гу да ти на дру -
ги на чин, на при мер вак ци на про тив деч је
па ра ли зе да је се орал но (ука па ва њем у
уста), а по је ди не вак ци не про тив гри па се
да ју на зал но (у об ли ку спре ја).

• За што је вак ци на ци ја ва жна?
Вак ци на ци ја је без бе дан и ефек ти ван

на чин да се спре чи бо лест и са чу ва ју жи -
во ти. Да нас су до ступ не вак ци не про тив
ви ше од 20 бо ле сти, као што су пне у мо -
кок на бо лест, диф те ри ја, те та нус, ве ли ки
ка шаљ, ма ле бо ги ње, хе па ти тис Б, грип
итд. При ме ном вак ци на про тив ових за -
ра зних бо ле сти спа ша ва се ви ше од три
ми ли о на жи во та сва ке го ди не.

Ка да се вак ци ни ше мо, не шти ти мо са -
мо се бе већ и осо бе у сво јој не по сред ној
око ли ни, ко је из раз ли чи тих раз ло га ни су
мо гле да при ме вак ци ну.

• Шта вак ци не са др же?
Сви са стој ци вак ци не има ју ва жну уло -

гу у обез бе ђи ва њу без бед но сти и учин ка
вак ци не. Основ ни са сто јак сва ке вак ци не
је ње на ак тив на ком по нен та (осла бље ни
ми кро ор га ни зми или њи хо ви де ло ви) ко ја
не ма спо соб ност да иза зо ве бо лест, а
има спо соб ност да сти му ли ше ор га ни зам
да ство ри за штит на ан ти те ла од но сно
иму ни тет.

Осим ак тив ног са стој ка не ке вак ци не
са др же и дру ге суп стан це као што су алу -
ми ни јум, фор мал де хид, жи ва, ан ти би о ти -
ци. То су ма те ри је ко је слу же као кон зер -
ван си, ста би ли за то ри и ађу ван си. Кон -
зер ван си спре ча ва ју кон та ми на ци ју вак -
ци на бак те ри ја ма, што је од по себ ног зна -
ча ја ка да су у пи та њу ви ше до зна па ко ва -
ња вак ци на. Ста би ли за то ри обез бе ђу ју
ста бил ност вак ци на при ли ком чу ва ња и
тран спор та, а ађу ван си по ја ча ва ју деј ство
ан ти ге на и омо гу ћа ва ју аде ква тан имун -
ски од го вор. Ове суп стан це на ла зе се у
вак ци на ма у ми ни мал ним ко ли чи на ма.
Сви са стој ци вак ци не по је ди нач но, као и
са ма вак ци на, про ве ре ни су у сми слу без -
бед но сти за њи хо ву упо тре бу.

• Шта су не же ље ни до га ђа ји и не же -
ље не ре ак ци је на кон вак ци на ци је? 

Не же ље ни до га ђај на кон вак ци на ци је

је до га ђај ко ји се до го дио на кон из вр ше -
не вак ци на ци је и не мо ра би ти по ве зан са
вак ци ном. Да кле, ра ди се о вре мен ској
по ве за но сти ко ја не зна чи оба ве зно и уз-
роч но-по сле дич ну ве зу из ме ђу вак ци не и
до га ђа ја, али зах те ва оба ве зно ис тра жи -
ва ње. Ис тра жи ва ње се спро во ди у ци љу
утвр ђи ва ња да ли по сто ји по ве за ност из -
ме ђу да те вак ци не и по ја ве не же ље ног
до га ђа ја. Уко ли ко се утвр ди да та по ве за -
ност по сто ји, не же ље ни до га ђај се про -
гла ша ва не же ље ном ре ак ци јом. Ре зул та -
ти ве ли ког број сту ди ја су по ка за ли да се
за ве ћи ну не же ље них до га ђа ја (пре ко
90%) на кон ис тра жи ва ња утвр ди да ни су
по ве за ни са при ме ном вак ци не.

• Ка ко вак ци на ци ја шти ти по је дин ца
и за јед ни цу?

Ка да се вак ци ни ше мо про тив од ре ђе не
за ра зне бо ле сти или ако пре ле жи мо од -
ре ђе ну бо лест сти че мо ин ди ви ду ал ни
иму ни тет ко ји нас шти ти од те бо ле сти.
Исто та ко по сто ји и иму ни тет ко лек ти ва
(ко лек тив ни иму ни тет), ко ји се ме ри про -
цен том осо ба ко је су иму не у јед ној по пу -
ла ци ји. Као што ин ди ви ду ал ни иму ни тет
шти ти осо бу да се не раз бо ли, та ко и ко -
лек тив ни иму ни тет шти ти ко лек тив од
епи де ми ја. Осо бе ко је су от пор не пред -
ста вља ју ба ри је ру за да ље ши ре ње ин -
фек ци је и та ко шти те и оне осо бе ко је из
од ре ђе них раз ло га (трај них кон тра ин ди -
ка ци ја) не мо гу да се вак ци ни шу. Што је
ви ше љу ди вак ци ни са но, ма ња је мо гућ -
ност да узроч ник пре ла зи са јед не на дру -
гу осо бу.

• Да ли је вак ци на ци ја без бед на?
Вак ци на ци ја је без бед на. Не же ље ни

ефек ти ко ји се ја вља ју на кон иму ни за ци -
је услед иму но ло шког од го во ра ор га ни -
зма на вак ци ну су обич но бла ги и крат ко -
трај ни, као што су бол на ме сту убо да или
по ви ше на тем пе ра ту ра. Не ки озбиљ ни ји
ефек ти на кон иму ни за ци је су мо гу ћи, али
су из у зет но рет ки.

Сва ка ре ги стро ва на вак ци на је ис пи та -
на кроз ви ше фа за пре не го што се одо -
бри за упо тре бу, а стал но се пра ти њен
ефе кат и без бед ност на кон по чет ка при -
ме не. Си стем над зо ра над не же ље ним
до га ђа ји ма на кон иму ни за ци је је ство рен
и осми шљен на на чин да се бла го вре ме -

Најчешћа питања и одговори у вези 
са имунизацијом  против ковид-19

МУДРОСТ ЈЕ 
ИЗБЕЋИ ЗАРАЗУ
Ускоро се навршава период од годину и по како је у

Србији први пут идентификован вирус корона. 
Последњих дана све више се распламсава епидемија

модификованог вируса који и даље прети великом
броју невакцинисаних људи. Докле, у овом часу 

тешко је предвидети.
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но от кри је и ис пи та сва ки по тен ци јал ни
ри зик за здра вље ко ји мо же да бу де по -
ве зан са вак ци ном.

Ме ђу тим, ве о ма је ва жно зна ти да је
ри зик од бо ле сти про тив ко је се вак ци на
да је увек не у по ре ди во ве ћи не го ри зик од
не же ље ног до га ђа ја на кон вак ци на ци је.

• Да ли је вак ци на про тив бо ле сти ко -
вид-19 без бед на?

Вак ци не ко је су у ру тин ској упо тре би се
при ме њу ју де це ни ја ма и ми ли о ни осо ба
их при ма ју сва ке го ди не. Као што је слу -
чај и са дру гим ле ко ви ма, сва ка вак ци на
про ла зи ри го ро зно ис пи ти ва ње ка ко би се
оси гу ра ла ње на без бед ност пре не го што
поч не да се при ме њу је. Та ко ђе сва ки про -
из во ђач ис пу ња ва вр ло стро ге кри те ри ју -
ме до бре про из во ђач ке прак се (GMP-
Good Ma nu fac tu ring Prac ti ce) ко ји укљу чу -
ју си сте ме кон тро ле ква ли те та и без бед -
но сти у про це су про из вод ње, као и си сте -
ме над зо ра над свим про це си ма.

Екс пе ри мен тал на вак ци на се нај пре
ис пи ту је на жи во ти ња ма да се утвр ди ње -
на без бед ност и мо гућ ност да спре чи обо -
ље ње. За тим се спро во де кли нич ка ис пи -
ти ва ња у три фа зе:

• У пр вој фа зи се вак ци на да је ма лом
бро ју до бро во ља ца са ци љем да се утвр -
ди ње на без бед ност код љу ди, да се по -
твр ди ње на спо соб ност да ство ри имун -
ски од го вор и да се од ре ди пра ва до за.

•У дру гој фа зи се вак ци на да је гру пи од
не ко ли ко сто ти на до бро во ља ца код ко јих
се ин тен зив но пра те евен ту ал ни не же -
ље ни ефек ти, за тим спо соб ност ства ра -
ња имун ског од го во ра. У овој фа зи се та -
ко ђе при ку пља ју по да ци о ути ца ју на бо -
лест про тив ко је се вак ци на да је, али
обич но ти по да ци ни су до вољ ни да се
стек не пра ви увид о ефек ту вак ци не. Уче -
сни ци у овој фа зи има ју исте ка рак те ри -
сти ке (као што су уз раст и пол) као што ће
има ти осо бе ко ји ма ће вак ци на би ти на -
ме ње на. У овој фа зи не ки во лон те ри при -
ма ју вак ци ну, а не ки не (при ма ју тзв. пла -
це бо), што омо гу ћа ва по ре ђе ње ових гру -
па и за кљу чи ва ње о ствар ним ефек ти ма
вак ци не.

• У тре ћој фа зи вак ци на се да је хи ља -
да ма во лон те ра (обич но се зах те ва нај -
ма ње 30.000) од ко јих не ки при ма ју вак -
ци ну, а не ки пла це бо (као и у дру гој фа -
зи). По да ци из обе гру пе се упо ре ђу ју ка -
ко би се ви де ло да ли је вак ци на без бед -
на и ефек тив на про тив бо ле сти за ко ју је
на ме ње на.

Ка да ре зул та ти кли нич ких ис пи ти ва ња
по ста ну до ступ ни, про пи са на је се ри ја на -
ред них ко ра ка, укљу чу ју ћи по твр ђи ва ње
ње не ефек тив но сти, без бед но сти и мо -
гућ но сти про из вод ње од стра не над ле -
жних ин сти ту ци ја пре не го што се вак ци -
на укљу чи у на ци о нал ни про грам иму ни -
за ци је. У на шој зе мљи Аген ци ја за ле ко -
ве и ме ди цин ска сред ства (АЛИМС) спро -
во ди овај по след њи ко рак. У Европ ској
уни ји је то Европ ска аген ци ја за ле ко ве и
ме ди цин ска сред ства (ЕМА), у Сје ди ње -
ним Аме рич ким Др жа ва ма Аген ци ја за
хра ну и ле ко ве (ФДА), у Ру ској фе де ра ци -
ји Фе де рал на слу жба за над зор у здрав -
стве ној за шти ти (Рос здрав над зор), у Ки -
ни На ци о нал на упра ва за ме ди цин ске
про из во де (НМПА).

На кон по чет ка при ме не вак ци не на ста -
вља се про цес над зо ра ка ко би се от кри -
ли евен ту ал ни нео че ки ва ни не же ље ни
ефек ти и да ље пра тио учи нак вак ци не у
ру тин ској упо тре би, од но сно утвр ди ло на
ко ји на чин се мо же по сти ћи нај ве ћи за -
штит ни ефе кат.

• Ко и ка ко кон тро ли ше вак ци не ко је
су у упо тре би у Ре пу бли ци Ср би ји?

Про цес про из вод ње вак ци на је ве о ма
сло жен и осе тљив по сту пак, ко ји про ла зи
кроз ве ли ки број те сто ва и ана ли за. Сва -
ка но ва про из ве де на се ри ја вак ци не про -
ла зи стро ге кон тро ле ква ли те та, ка ко од
стра не са мог про из во ђа ча, та ко и од
стра не не за ви сних на ци о нал них ла бо ра -
то ри ја, пре при ме не. Ова кве стро ге кон -
тро ле ква ли те та чи не вак ци не знат но без -
бед ни јим у од но су на све дру ге ле ко ве.
Од огром ног бро ја суп стан ци ко је то ком
жи во та уно си мо у ор га ни зам, вак ци не су
за си гур но нај па жљи ви је ис пи та не и под
нај стро жи јим над зо ром пра ће не.

У на шој зе мљи, Аген ци ја за ле ко ве и
ме ди цин ска сред ства Ср би је (АЛИМС)
вр ши ре ги стра ци ју вак ци на и у са рад њи
са Ми ни стар ством здра вља из да је до зво -
ле за ста вља ње вак ци на у про мет. Осим
то га, АЛИМС из да је и сер ти фи ка те ана -
ли зе сва ке се ри је вак ци не ко ја је у про ме -
ту, чи ме га ран ту је њи хо ву по у зда ност,
без бед ност и ква ли тет.

• Ко тре ба да при ми вак ци ну про тив
бо ле сти ко вид-19, од но сно ко је су при -
о ри тет не гру пе за вак ци на ци ју?

Циљ не гру пе и при о ри те ти се од ре ђу ју
на осно ву до ступ не ко ли чи не вак ци на и
де фи ни са них ци ље ва ко је тре ба по сти ћи

иму ни за ци јом. Нај ва жни ји ци ље ви су
сма ње ње уче ста ло сти обо ле ва ња и уми -
ра ња гру па ста нов ни штва у ри зи ку, сма -
ње ње уче ста ло сти те шких об ли ка бо ле -
сти, огра ни че ње ши ре ња ви ру са у по пу -
ла ци ји, као и одр жа ва ње ви тал них функ -
ци ја дру штва.

На на ци о нал ном ни воу по сто ји Струч -
ни ко ми тет за иму ни за ци ју чи ји су чла но -
ви углед ни и не за ви сни струч ња ци из раз -
ли чи тих обла сти ме ди ци не, ко ји је де фи -
ни сао при о ри тет не гру пе за вак ци на ци ју
про тив ко вид-19, са на по ме ном да ће се
исте не пре кид но раз ма тра ти и ре ви ди ра -
ти сход но но вим са зна њи ма о бо ле сти,
епи де ми о ло шкој си ту а ци ји, ка рак те ри -
сти ка ма вак ци на и дру гим бит ним чи ње -
ни ца ма за од лу чи ва ње.

У це лом све ту се во де не пре кид не кон -
сул та ци је на ову те му и спро во де број на
ис тра жи ва ња ка ко би се на тран спа рен -
тан, етич ки оправ дан и на уч но за сно ван
на чин де фи ни са ле циљ не гру пе и при о -
ри те ти.

• Да ли вак ци на про тив ЦО ВИД-19
има не же ље не ефек те?

Као и сва ка дру га вак ци на и вак ци на
про тив ко вид-19 мо же да до ве де до оче -
ки ва них, бла гих не же ље них ефе ка та, као
што су ло кал не ре ак ци је на ме сту апли -
ка ци је (бол, цр ве ни ло, оток), гла во бо ља,
ма лак са лост, по ви ше на те ле сна тем пе -
ра ту ра итд. На ве де не ре ак ци је нај че шће
про ла зе спон та но у ро ку од не ко ли ко да -
на.

Пре ма тре нут но рас по ло жи вим по да -
ци ма, те же не же ље не ре ак ци је су из у зет -
но рет ке. Ипак, про цес вак ци на ци је се не -
пре кид но над зи ре ра ди пра ће ња без бед -
но сти вак ци на и от кри ва ња не же ље них
ре ак ци ја, ма ко ли ко да су рет ке.

• Ко ли ко ду го тра је иму ни тет по сле
вак ци не про тив ко вид-19?

У овом тре нут ку још увек ни је по зна та
ду жи на тра ја ња иму ни те та по сле вак ци -
на ци је, као што ни је по зна то ни ко ли ко ду -
го тра је иму ни тет на кон пре ле жа не ин -
фек ци је иза зва не САРС-ЦоВ-2 ви ру сом.

• Да ли тре ба ра ди ти до дат на ис пи -
ти ва ња пре вак ци на ци је?

Пре са ме вак ци на ци је ле кар утвр ђу је
по сто ја ње кон тра ин ди ка ци ја, од но сно
раз ло га због ко јих осо ба не сме да се вак -
ци ни ше од ре ђе ном вак ци ном.

Осим то га, ни је по треб но ра ди ти би ло
ка ква дру га ис пи ти ва ња, укљу чу ју ћи и ла -
бо ра то риј ске ана ли зе.

• Да ли вак ци ну про тив ко вид-19 тре -
ба да при ме осо бе ко је су би ле ин фи -
ци ра не САРС-ЦоВ-2 ви ру сом, од но сно
пре ле жа ле ко вид-19?

Осо бе ко је су би ле ин фи ци ра не САРС-
КоВ-2 ви ру сом, без об зи ра на то да ли су
има ле симп то ме бо ле сти или не, мо гу да
бу ду вак ци ни са не вак ци ном про тив ко -
вид-19, с тим да је по треб но да про ђе нај -
ма ње че ти ри не де ље од ин фек ци је, од -
но сно да осо ба бу де здра ва у мо мен ту
вак ци на ци је.

• Да ли се вак ци на при ма са мо у јед -
ној или ви ше до за?

Пре ма тре нут но до ступ ним са зна њи ма
вак ци не чи ја је при ме на по че ла у све ту

Као и у многим
другим 
приликама војни
пензионери су у
првим редовима
за вакцинисање



• Да ли је вак ци на ци јом мо гу ће за у -
ста ви ти епи де ми ју бо ле сти ко вид-19?

Ни јед на вак ци на не ма сто про цент ну
ефек тив ност, за то је ва жно да се што ве -
ћи број љу ди за шти ти вак ци ном ка ко би
за јед но са они ма ко ји су сте кли при род ни
иму ни тет на кон пре ле жа не бо ле сти ко -
вид-19 на чи ни ли бе дем ко ји спре ча ва да
ви рус стиг не до осе тљи вих осо ба (ко лек -
тив ни иму ни тет). Ни во ко лек тив ног иму -
ни те та по тре бан да би се не ка бо лест ус-
пе шно ели ми ни са ла или кон тро ли са ла
за ви си од епи де ми о ло шких ка рак те ри -
сти ка сва ке по је ди нач не ин фек ци је. Пре -
ма до са да уоче ним епи де ми о ло шким ка -
рак те ри сти ка ма бо ле сти ко вид-19, мо же
се прет по ста ви ти да би ко лек тив ни иму -
ни тет од око 80% био до во љан за успе -
шну кон тро лу ин фек ци је. То не мо ра да
зна чи да ће ви рус и бо лест не ста ти, али
се оче ку је сма ње ње уче ста ло сти обо ле -
ва ња, евен ту ал но спо ра дич но ја вља ње
или се зон ски ка рак тер. Та ко ђе, зна ча јан
по да так за про це ну то ка епи де ми је у бу -
дућ но сти је и тра ја ње иму ни те та сте че ног
при род ним пу тем или на кон вак ци на ци је,
што за са да још увек ни је у пот пу но сти по -
зна то.

• Ко по зи ва гра ђа не ко ји су се при ја -
ви ли на сај ту е-упра ве на вак ци на ци -
ју? 

Сви вак ци нал ни пунк то ви су отво ре ни
за вак ци на ци ју и гра ђа ни мо гу да оба ве
вак ци на ци ју без за ка зи ва ња. Ка да је у пи -
та њу тре ћа до за, из е-Упра ве ће сти ћи
СМС са оба ве ште њем да је од при ма ња
дру ге до зе вак ци не про те кло шест ме се -
ци и да осо ба мо же да при ми тре ћу до зу
вак ци не.

•Да ли се на кон до би ја ња пр ве до зе
вак ци не до би ја по твр да о при мље ној
пр вој до зи или се по твр да о ре а ли зо -
ва ној вак ци на ци ји до би ја на кон дру ге
до зе?

Сва кој вак ци ни са ној осо би из да је се по -
твр да о из вр ше ној иму ни за ци ји оба ве зно
на кон при ма ња дру ге до зе вак ци не (у раз -
ма ку од 21. да на на кон пр ве до зе), а оп -
ци о но на кон да ва ња пр ве до зе као под -
сет ник за дру гу до зу.

• Да ли ће гра ђа ни би ти по зва ни за
дру гу до зу вак ци не – ре вак ци на ци ју?

Сва кој вак ци ни са ној осо би из да је се по -
твр да о из вр ше ној иму ни за ци ји оба ве зно
на кон при ма ња дру ге до зе вак ци не (у раз -
ма ку од 21. да на на кон пр ве до зе), а оп -
ци о но на кон да ва ња пр ве до зе као под -
сет ник за дру гу до зу. Гра ђа ни ко ји су при -
ми ли пр ву до зу, би ће по зва ни да на истом
вак ци нал ном пунк ту при ме и дру гу до зу
вак ци не.

• Да ли осо бе ко је су има ле тром бо зу
или ем бо ли ју плу ћа мо гу да се вак ци -
ни шу и ко јом вак ци ном?

При вре ме ну кон тра ин ди ка ци ју за иму -
ни за ци ју про тив од ре ђе не за ра зне бо ле -
сти утвр ђу је док тор ме ди ци не или ле кар
спе ци ја ли ста од го ва ра ју ће гра не ко ји
спро во ди иму ни за ци ју, од но сно под чи јим
се над зо ром она спро во ди, пре гле дом ли -
ца ко ја се иму ни зу ју и уви дом у здрав -
стве ну до ку мен та ци ју тих ли ца. С об зи -
ром да по сто ји мо гућ ност да ове осо бе
ду же вре ме ко ри сте ле ко ве про тив згру -
ша ва ња кр ви а да су од стра не про из во -

ђа ча сва ке од вак ци на де фи ни са не ме ре
опре за ко је об у хва та ју и ова ста ња, по -
треб но је ко нач ну од лу ку до не ти на ин ди -
ви ди ал ном ни воу уз кон сул та ци ју ле ка ра
ко ји во ди ле че ње ових обо ље ња. Уко ли -
ко по сто ји по тре ба за при вре ме ним од ла -
га њем вак ци на ци је, по сто ја ње при вре ме -
не кон тра ин ди ка ци је упи су је се у здрав -
стве ну до ку мен та ци ју и од ре ђу је се вре -
ме и ме сто спро во ђе ња од ло же не иму ни -
за ци је.

•Ко ме се при ја вљу ју ре ак ци је на кон
вак ци на ци је?

Уко ли ко се на кон вак ци на ци је по ја ве
не же ље не ре ак ци је по треб но је да их
при ја ви те свом ле ка ру. У скла ду са Пра -
вил ни ком о при ја вљи ва њу за ра зних бо -
ле сти и по себ них здрав стве них пи та ња
(„Сл. гла сник РС”, бр. 44/2017 и 58/2018),
ле кар ко ји утвр ди по сто ја ње не же ље ног
до га ђа ја сва ки по је ди нач ни слу чај од мах
при ја вљу је (те ле фо ном, фак сом, елек -
трон ским пу тем) епи де ми о ло шкој слу жби
над ле жног за во да, од но сно ин сти ту та за
јав но здра вље и исто вре ме но им до ста -
вља При ја ву не же ље ног до га ђа ја по сле
иму ни за ци је. Здрав стве на уста но ва, чи ји
је док тор ме ди ци не утвр дио по сто ја ње
не же ље ног до га ђа ја, до ста вља при ја ву и
Аген ци ји за ле ко ве и ме ди цин ска сред -
ства Ср би је у скла ду са за ко ном.

• Да ли мо гу да се вак ци ни шем ако
сам на те ра пи ји ан ти би о ти ци ма?

Те ра пи ја ан ти би о ти ци ма под ра зу ме ва
да осо ба тре нут но има не ку ин фек ци ју.
Ка ко је пре ма Пра вил ни ку о иму ни за ци ји
и на чи ну за шти те ле ко ви ма („Сл. гла сник
РС”, бр. 88/2017, 11/2018, 14/2018,
45/2018, 48/2018, 58/2018 и 104/2018),
акут на бо лест оп шта кон тра ин ди ка ци ја за
вак ци на ци ју, пре по ру чу је се ње но од ла га -
ње. По сто ја ње при вре ме не кон тра ин ди -
ка ци је упи су је се у здрав стве ну до ку мен -
та ци ју и од ре ђу је се вре ме и ме сто спро -
во ђе ња од ло же не иму ни за ци је.

• Ко ли ко вре ме на је по треб но да про -
ђе на кон при мље не вак ци не про тив
гри па да би се при ми ла вак ци на про -
тив ко вид-19?

По треб но је да про ђе 28 да на на кон
при мље не вак ци не про тив гри па да би се
при ми ла вак ци на про тив ко вид-19. Не ма
по да та ка ко ји ука зу ју на мо гућ ност не га -
тив не ин тер ак ци је из ме ђу тре нут но до -
ступ них вак ци на про тив ко вид-19 и дру -
гих вак ци на.

• Да ли су нам због но вог со ја ко ро на
ви ру са по треб не бо ље ма ске од ових
ко је тре нут но ко ри сти мо?

Не, ма ске ко је тре нут но ко ри сти мо су
ефи ка сне у за шти ти од но вог со ја ко ро на
ви ру са.

• Ка ко мо гу да про ве рим да ли је вак -
ци на ци ја ус пе ла?

У овом тре нут ку још увек ни је по зна та
ду жи на тра ја ња иму ни те та по сле вак ци -
на ци је, као што ни је по зна то ни ко ли ко ду -
го тра је иму ни тет на кон пре ле жа не ин -
фек ци је иза зва не САРС-ЦоВ-2 ви ру сом.

За шти та се мо же оче ки ва ти по ис те ку
од ре ђе ног вре ме на (обич но се дам да на)
од при мље не дру ге до зе вак ци не, иако
из ве сна за шти та на ста је на кон при мље -
не пр ве до зе вак ци не. За ин тен зи тет и ду -
жи ну тра ја ња иму ни те та ва жна је ком -

АКТУЕЛНО

да ју се у две до зе са од ре ђе ним раз ма -
ком (три или че ти ри не де ље) у ци љу по -
сти за ња аде кват не за шти те. Струч но-ме -
то до ло шко упут ство за спро во ђе ње ван -
ред не пре по ру че не иму ни за ци је про тив
ко вид-19 у Ре пу бли ци Ср би ји де фи ни ше
при ме ну тре ће (бу стер) до зе вак ци на про -
тив ко вид-19 на осно ву пре по ру ке Струч -
ног ко ми те та за иму ни за ци ју. Тре ћа (бу -
стер) до за вак ци не про тив ко вид-19 се
при ме њу је код осо ба код ко јих је од да ва -
ња дру ге до зе про шло нај ма ње шест ме -
се ци, без об зи ра на вр сту вак ци не ко ју су
при ми ле, а пр вен стве но за оне ко је при -
па да ју сле де ћим ка те го ри ја ма:

1. Осо бе са иму но де фи ци јен ци ја ма и
ста њи ма иму но су пре си је, при ма о ци
тран сплан та та ко шта не ср жи и со лид -
них ор га на, осо бе на хе мо ди ја ли зи и
осо бе ко је жи ве са при мар но или се кун -
дар но иму но су при ми ра ним па ци јен ти -
ма,
2. Осо бе ста ри је од 70 го ди на,
3. Осо бе ста ри је од 60 го ди на ко је стал -
но бо ра ве у до мо ви ма за ста ра ли ца и
дру гим уста но ва ма со ци јал не за шти те,
4. За по сле ни у здрав стве ним уста но ва -
ма и уста но ва ма со ци јал не за шти те,
5. Пут ни ци у ме ђу на род ном са о бра ћа ју
(од но си се на осо бе вак ци ни са не у Ре -
пу бли ци Ср би ји),
По ред ових ка те го ри ја, све прет ход но

вак ци ни са не осо бе код ко јих је од да ва -
ња дру ге до зе про шло нај ма ње шест ме -
се ци мо гу да при ме тре ћу (бу стер) до зу
вак ци не про тив ко вид-19, при че му се
оста вља мо гућ ност да осо ба ко ја се вак -
ци ни ше иза бе ре вр сту вак ци не ко ја ће би -
ти при ме ње на као тре ћа (бу стер) до за.

Уко ли ко се Гам-ко вид-Вак вак ци на при -
ме њу је као тре ћа (бу стер) до за, у том слу -
ча ју да је се пр ва ком по нен та на ве де не
вак ци не.

• На кон ког вре ме на од вак ци на ци је
осо ба мо же да сма тра да је за шти ће на
од ЦО ВИД-19?

На осно ву ре зул та та кли нич ких ис пи ти -
ва ња, за шти та се мо же оче ки ва ти по ис -
те ку од ре ђе ног вре ме на (обич но се дам
да на) од при мље не дру ге до зе вак ци не,
иако из ве сна за шти та на ста је на кон при -
мље не пр ве до зе вак ци не. За ин тен зи тет
и ду жи ну тра ја ња иму ни те та ва жна је
ком плет на вак ци на ци ја, од но сно да осо -
ба при ми пред ви ђе ни број до за јед не вак -
ци не.

• Да ли је осо ба ко ја је при ми ла вак -
ци ну у оба ве зи да но си ма ску?

Да, и они ко ји при ме вак ци ну тре ба да
но се ма ску. Ка ко ни је мо гу ће да се исто -
вре ме но вак ци ни ше це ло ста нов ни штво,
по треб но је да се и да ље сви при др жа ва -
мо ме ра за шти те као што су но ше ње ма -
ске, одр жа ва ње ра сто ја ња, ре дов на хи ги -
је на ру ку, из бе га ва ње оку пља ња, про ве -
тра ва ње про сто ри ја и слич но.

• Ко ли ко ду го ће би ти нео п ход на
при ме на оп штих ме ра пре вен ци је (но -
ше ње ма ске, фи зич ка дис тан ца, хи ги -
је на ру ку, из бе га ва ње оку пља ња...) ?

До кле год је при сут на тран сми си ја ви -
ру са у по пу ла ци ји нео п ход на је при ме на
оп штих ме ра пре вен ци је, у скла ду са ак -
ту ел ном епи де ми о ло шком си ту а ци јом.
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плет на вак ци на ци ја, од но сно да осо ба
при ми пред ви ђе ни број до за јед не вак ци -
не.

До каз да сте на кон вак ци на ци је ство ри -
ли иму ни тет, мо же те про ве ри ти од ре ђи -
ва њем ИгГ ан ти те ла се ро ло шким те сто -
ви ма, али на тај на чин не мо же те про ве -
ри ти да ли је ство рен Т ће лиј ски иму ни -
тет у ва шем ор га ни зму.

• Да ли по сто ји од ре ђе на хра на ко ја
не мо же да се кон зу ми ра на кон вак ци -
на ци је?

Тре нут но не по сто је до ка зи да је нео п -
хо дан опрез при узи ма њу од ре ђе не вр сте
на ми ри ни ца на кон при ме не вак ци не.

• Да ли упо тре ба не ких ле ко ва пред -
ста вља кон тра ин ди ка ци ју за вак ци на -
ци ју? 

На осно ву рас по ло жи вих по да та ка о
без бед но сти при ме не до ступ них вак ци на,
зна мо да узи ма ње ле ко ва не пред ста вља
кон тра ин ди ка ци ју за вак ци на ци ју.

Мо гу ће је да па ци јен ти, ко ји до би ја ју
иму но су пре сив ну те ра пи ју и па ци јен ти са
иму но де фи ци том (бо ле сти иму но ло шког
си сте ма), не раз ви ју до во љан иму ни од -
го вор. Због то га је при ма ње пре па ра та,
ко ји по ти ску ју функ ци ју иму ног си сте ма,
кон тра ин ди ко ва но ми ни мал но ме сец да -
на пре и на кон вак ци на ци је због ри зи ка
од сни жа ва ња иму но ге но сти.

• Да ли осо ба ко ја је вак ци ни са на
про тив ко вид-19 мо же да за ра зи дру -
ге?

Ни јед на вак ци на не пру жа сто про цент -
ну за шти ту од ин фек ци је. То зна чи да
осо ба ко ја је вак ци ни са на мо же да се за -
ра зи, али је иму ни тет сте чен вак ци на ци -
јом шти ти од на стан ка те шке кли нич ке
сли ке и ком пли ка ци ја бо ле сти.

Пре ма по да ци ма аме рич ког Цен тра за
кон тро лу бо ле сти, пот пу но вак ци ни са не
осо бе има ју мно го ма њи ри зик да се за -
ра зе не го не вак ци ни са не или не пот пу но
вак ци ни са не осо бе, али до ин фек ци је
ипак мо же да до ђе уко ли ко је при сут на
ши ро ка тран сми си ја ви ру са у по пу ла ци ји.
Вак ци ни са не осо бе ко је се за ра зе мо гу
ши ри ти ви рус на дру ге осе тљи ве осо бе у
сво јој око ли ни.

• Да ли вак ци на чи ји је но сач аде но -
ви рус шти ти од ко ро не осо бу ко ја има
ан ти те ла на аде но ви рус?

Да, ове вак ци не пру жа ју за шти ту про -
тив ко ро не. Као но са чи (век то ри) су иза -
бра ни аде но ви ру си ко ји се рет ко за сту -
пље ни у ху ма ној по пу ла ци ји.

• Да ли ће сви ко ји су до са да при ми -
ли вак ци ну при ми ти вак ци ну истог
про из во ђа ча при ли ком на ред не вак -
ци на ци је?

При ли ком да ва ња дру ге до зе вак ци не
до би ја се вак ци на истог про из во ђа ча, као
и при ли ком да ва ња пр ве до зе вак ци не.
Струч ни ко ми тет за иму ни за ци ју је усво -
јио пре по ру ку да се при ли ком да ва ња
тре ће до зе вак ци не мо же при ме ни ти иста
вак ци на, али и вак ци на дру гог про из во ђа -
ча по из бо ру вак ци ни са не осо бе, с тим да
је од дру ге до зе про шло нај ма ње шест
ме се ци.

•Да ли иму ни тет сте чен вак ци ном
тра је ду же од иму ни те та осо ба ко је су
пре ле жа ле ко вид-19?

У овом тре нут ку још увек ни је по зна та
ду жи на тра ја ња иму ни те та по сле вак ци -
на ци је, као што ни је по зна то ни ко ли ко ду -
го тра је иму ни тет на кон пре ле жа не ин -
фек ци је иза зва не САРС-КоВ-2 ви ру сом.

• Да ли се про тив ко вид-19 вак ци ни -
шу де ца? 

Пре ма Струч но-ме то до ло шком упут -
ству за спро во ђе ње ван ред не пре по ру че -
не иму ни за ци је про тив ко вид-19 у Ре пу -
бли ци Ср би ји Струч ни ко ми тет за иму ни -
за ци ју је пре по ру чио иму ни за ци ју де це
уз ра ста 12-15 го ди на вак ци ном про из во -
ђа ча Pfi zer-Bi oN Tech, пр вен стве но код де -
це са при дру же ним бо ле сти ма (не у ро ло -
шким, ма та бо лич ким, не фро ло шким, кар -
ди о ло шким, ре спи ра тор ним, хе ма то ло -
шким, он ко ло шким, ре у ма то ло шким и
др), уз прет ход ну до би је но ми шље ње пе -
ди ја тра суб спе ци ја ли сте из од го ва ра ју ће
обла сти, као и код го ја зне де це (вред но -
сти ин дек са те кле сне ма се из над 95-ог
пер цен ти ла). Вак ци на Pfi zer-Bi oN Tech мо -
же се при ме ни ти и код оста ле де це уз ра -
ста 12 до 15 го ди на уз до би је но ми шље -
ње пе ди ја тра. Вак ци на ци ја де це уз ра ста
12-15 го ди на се спро во ди уз прет ход ну

до би је ну пи са ну са гла сност ро ди те ља
или ста ра те ља.

Де ца уз ра ста 16 и 17 го ди на мо гу да се
вак ци ни шу про тив ко вид-19 Pfi zer-Bi oN -
Tech вак ци ном, по пре по ру ци над ле жног
пе ди ја тра, уз прет ход но до би је ну са гла -
сност ли ца ко је се вак ци ни ше.

• Да ли мо гу да пла ни рам труд но ћу
на кон вак ци на ци је?

Да, же не ко је се вак ци ни шу про тив ко -
вид-19 мо гу да пла ни ра ју труд но ћу.

• Да ли труд ни це и мај ке ко је до је мо -
гу да при ме вак ци ну про тив ко вид-19? 

Пре ма Струч но-ме то до ло шком упут -
ству за спро во ђе ње ван ред не пре по ру че -
не иму ни за ци је про тив ко вид-19 у Ре пу -
бли ци Ср би ји у скла ду са пре по ру ка ма
Струч ног ко ми те та за иму ни за ци ју, труд -
ни це се по сле пр вог три ме стра труд но ће
мо гу вак ци ни са ти про тив ко вид-19, Pfi zer-
Bi oN Tech вак ци ном, у кон сул та ци ји са
над ле жним ги не ко ло гом и уз ин ди ви ду ал -
ну про це ну ко ри сти и ри зи ка од вак ци на -
ци је. Свет ско удру же ње ги не ко ло га и аку -
ше ра, као и Ре пу блич ка струч на ко ми си ја
за ги не ко ло ги ју и аку шер ство су да ле пре -
по ру ку да се труд ни це вак ци ни шу про тив
ко вид-19. У скла ду са пре по ру ка ма Свет -
ске здрав стве не ор га ни за ци је до је ње не
пред ста вља кон тра ин ди ка ци ју за при ме -
ну вак ци на про тив ЦО ВИД-19, из у зев вак -
ци не Гам-ко вид-Вак у чи јем упут ству се
до је ње на во ди као кон тра ин ди ка ци ја за
при ме ну вак ци не.

• Да ли осо бе ко је су прет ход но при -
ми ле мо но клон ска ан ти те ла про тив
ЦО ВИД-19 или пла зму као део те ра пи -
је про тив ЦО ВИД-19 тре ба да се вак ци -
ни шу?

Вак ци на ци ју је по треб но од ло жи ти нај -
ма ње 90 да на ка ко би се из бе гло пре кла -
па ње те ра пи је са имун ским од го во ром
ор га ни зма на кон вак ци на ци је.

• Да ли тре ба да се вак ци ни ше осо ба
ко ја је би ла у бли ском кон так ту са осо -
бом код ко је је по твр ђе на ин фек ци ја
САРС-КоВ-2?

Вак ци на ци ју је по треб но од ло жи ти за
пе ри од мак си мал не ин ку ба ци је (14 да -
на).

• Шта тре ба да ура дим ако ни сам у
мо гућ но сти да до ђем на вак ци на ци ју у
за ка за ном тер ми ну?

Уко ли ко про пу сти те тер мин за вак ци на -
ци ју (или ре вак ци на ци ју), по треб но је да
се по но во при ја ви те пре ко пор та ла
еУпра ве или те ле фо ном ка ко би сте до би -
ли нов тер мин за вак ци на ци ју.

• Ка ко мо гу да до би јем по твр ду о
вак ци на ци ји?

Уко ли ко при ли ком вак ци на ци је ни сте
до би ли по твр ду о из вр ше ној вак ци на ци ји,
мо же те упу ти ти зах тев пре ко пор та ла еУ-
пра ве. Зах тев мо же би ти упу ћен и за чла -
но ве по ро ди це. Уко ли ко сте под не ли зах -
тев за по твр ду о вак ци на ци ји, а по твр ду
ни сте до би ли или је по твр да не пот пу на
(упи сан са мо да тум при ма ња пр ве до зе,
а не и дру ге до зе вак ци не) обра ти те се пу -
тем меј ла office@ite.gov.rs

Приредио З. П. 
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АКТУЕЛНО

Ковид болница у Батајници ових дана изузетно је отерећена 
приливом пацијената



Л
у ци е ри јан ци су, по све му су де ћи, ус -
пе ли у свом нај ве ћем апо ка лип тич ком
по ду хва ту: по де ли ли су људ ски род

на љу де сa и без хе ми ка ли ја у се би.
Ско ро цео је дан век Рок фе лер фон да -

ци ја, хо ли вуд ска ин ду стри ја и Ин сти тут
„Теј ви сток“, при пре ма ли су људ ски род на
опа сни су коб љу ди и му та на та (про блем је
што су на сил ни). На уч ни ци ко ји из у ча ва ју
ће ли је за кљу чи ли су да при је мом стра них,
не при род них суп стан ци у ће ли је жи ва би -
ћа по ста ју му тан ти, у слу ча ју љу ди – из ме -
ње ни љу ди. Док тор би о ло шких на у ка Брус
Х. Лип тон је у сво јој култ ној књи зи Би о ло -
ги ја ве ро ва ња – На уч ни до каз о над мо ћи
ума над ма те ри јом из нео не ко ли ко зна чај -
них ста во ва, ко ји мо гу да бу ду осно ва за
раз ми шља ње о вак ци на ма, по себ но оним
ко је ме ња ју РНК у људ ским ће ли ја ма. Ос-
нов ни Лип то нов став је: „Мо ди фи ко ва ни
ге ни ме ња ју дру ге ор га ни зме у око ли ни“.
Дру ги је ко смо ло шки: „Ка да про ме ни те па -
ра ме тре не ког про те и на у јед ној тач ки та -
ко ком плек сног си сте ма пу те ва, не из бе -
жно ће те про ме ни ти и па ра ме тре дру гих
про те и на на не бро је но дру гим тач ка ма
уну тар ме ђу соб но ис пре пле та них мре жа.

Бу ду ћи да је при ти сак вак ци на ша да
здра ви љу ди при ме у се бе фар ма це ут ске
ле ко ве и вак ци не све ве ћи, тре ба узе ти у
об зир ми шље ње Бру са Лип то на о ста њу
са вре ме не ме ди ци не: (1) „Ја тро ге не бо ле -
сти су во де ћи узрок смр ти у САД, бу ду ћи
да су не же ље ни ефек ти ле ко ва ко је про -
пи су ју ле ка ри од го вор ни за 300.000 смр -
ти“, (2) „Ле ка ри су ухва ће ни из ме ђу ин те -
лек ту ал ног че ки ћа и кор по ра тив ног на ков -
ња“ и (3) „Љу ди су се раз ви ли као до пу не,
од но сно ком пле мен ти при ро де ко ја их
окру жу је, ако про ме не ту око ли ну ви ше не -
ће би ти у са гла сју са њом – не ће се укла -
па ти“. На ве де но зна чи, осим да се вак ци -
ном ме ња чо век пре ко не при род не из ме -
не са ста ва ње го вих ће ли ја, да ће убу ду ће
па ра лел но жи ве ти при род ни љу ди и из ме -
ње ни љу ди и што је мно го ва жни је, та ко
из ме ње ни љу ди ути ца ће енер гиј ски и ин -
фор ма ци о но на све ство ре но у ум ном све -
ми ру, јер је све у све ми ру енер гиј ски умре -
же но. Тре нут но је сва пла не тар на моћ у
ру ка ма лу ци фе ри ја на ца и ла жљи вих Ха -

на на ца, ко ји се јав но, чак и пред ка ме ра -
ма, хва ле да су при ми ли суп стан цу ко ја им
ме ња су шти ну.

,,Злат на ми ли јар да“
Пи сао сам о овом вре ме ну у сво јих пет

књи га Нео кор ти кал ни рат (1999), Осва ја -
ње сло бо де (2012), Нео ру жа ни об ли ци
агре си је (2015), Осве шће ње (2017) и Ра -
то ве ни је мо гу ће до би ти (2019). Са да по -
сма трам и ана ли зи рам ко ли ко сам био у
пра ву, на сто јим да уочим гре шке у сво јим
ста во ви ма и на о ру жа вам се исти ном за
вре ме ко је сле ди.

По че ћу са из во дом из књи ге
Осва ја ње сло бо де, ко ја је на ста ла као до -
пу на књи ге Рат свих про тив свих. Под ра -
зу ме ва се да су не ки по да ци пре ва зи ђе ни
и да сам пре два де сет го ди на знао ма ње
не го са да. Ка да као док тор на у ка у обла -
сти рат не ве шти не и те о ри је ра то ва ња
раз ми шљам о ме га про це су ко ји жи ви мо,
нај че шћа ми сао ми је ве за на за по јам
„злат на ми ли јар да“. Од лу чио сам да сво је
зна ње о про це си ма по де лим са што ви ше
ум них љу ди. Уко ли ко је то са да мо гу ће.

„Тал муд ски мон ди ја ли сти,[1] па пи сти –
је зу и ти, три ла те ра ли сти, „ва ви лон ци“,
над на ци о на ли сти и ме га фи нан си је ри, да
би ре ши ли про блем исто вре ме ног по ве ћа -
ња бро ја ста нов ни ка и сма ње ња пла не -
тар них ре сур са, усме ри ли су сво ју енер ги -
ју ка без ду шном про јек ту на зва ном „злат -
на ми ли јар да”.[2] По зна то је да обич ни љу -
ди све отво ре ни је сум ња ју у „свет ску ели -
ту“ од мо мен та ка да је на са стан ку Гру пе
„Бил дер берг“ (5. и од 14. до 17. ма ја 2009,

у Њу јор ку и Ати ни) зва нич но по твр ђе но да
тре ба сма њи ти број „бес ко ри сних из је ли -
ца“.

Још ве ћу сум њу иза зва ли су тај ни са -
стан ци са ко јих су „про цу ре ли“ по да ци. Та -
ко је 25. ма ја 2009. бри тан ски лист „Сан -
деј тајмс“ об ја вио да су се нај бо га ти ји љу -
ди САД са ста ли у тај но сти у ку ћи бри тан -
ског но бе лов ца, би о хе ми ча ра сер По ла
Нур са, да би раз го ва ра ли о то ме ка ко да
сво је бо гат ство упо тре бе на ко ри стан на -
чин за сма ње ње ра ста свет ског ста нов ни -
штва и по пра вља ње здрав ства и обра зо -
ва ња. Осим Би ла Гејтса[3] и нај по зна ти јих
фи лан тро па, ко ји по пу ла ри шу сво је ху ма -
ни тар не ак ци је, ме ђу по зва ни ма су би ли
Деј вид Рок фе лер Ју ни ор, Џорџ Со рош,
гра до на чел ник Њу јор ка Мајкл Блум берг и
ме диј ски маг на ти Тед Тар нер и Опра Вин -
фри. Уче сни ци са стан ка су се сло жи ли да
је при о ри тет ре ша ва ње про бле ма пре на -
се ље но сти пла не те, јер он пред ста вља
нај ве ћу „еко ло шку, со ци јал ну и ин ду стриј -
ску прет њу“, те да је из у зет но ва жно да се
уло жи у обра зо ва ње и здрав ство у зе мља -
ма Тре ћег све та.

Сум ње у ства ра ње „злат не ми ли јар де“
по мо ром про стих љу ди по твр ђу ју и на пи си
по пут оног ко јег је об ја вио бри тан ски
„Тајмс“ под на сло вом WHO kil led Afri ca?
Ва жно је да се зна да WHO ни је упит на
реч ца, не го скра ће ни ца за World He alth Or -
ga ni za tion (Свет ска здрав стве на ор га ни за -
ци ја), што се ви ди из са др жа ја на пи са. У
тек сту је за пи са но да је WHO слу чај но за -
ра зи ла ми ли о не вак ци на ви ру сом си де, а
по том је у Афри ци бес по моћ ни на род вак -
ци ни сан и бес по врат но гур нут у ти хо не -
ста ја ње.

Ула га ња у оруж је и ра то ве
Кон цепт спа са ва ња пла не те на стао је

кра јем 19. ве ка јер је из ра чу на то да је њен
ка па ци тет до во љан за „са мо” че тр на ест
ми ли јар ди ста нов ни ка. Век ка сни је про ра -
чу на то је да ће се, уко ли ко се на ста ви са
уве ћа ва њем свет ске по пу ла ци је пре ма
сто пи ра ста из се дам де се тих го ди на 20.
ве ка, око 3530. го ди не укуп на људ ска ма -
са из јед на чи ти са ма сом Зе мље, а да ће
го ди не 6826. укуп на људ ска ма са би ти јед -
на ка ма си по зна тог уни вер зу ма. Мо же се
ла ко из ра чу на ти и ко ли ко би би ља ка и жи -
во ти ња тре ба ло да ста не на пла не ту да би
се сви љу ди пре хра ни ли пре 3500. го ди не.
Та го ди на на сту пи ће ко ли ко су тра, јер
2000 го ди на од Хри сто вог ро ђе ња про шло
је као трен. У ин сти ту ци ја ма ко је фи нан -
си ра За пад сма тра ју да је из лаз у ула га -
њи ма за сма ње ње при ра шта ја у зе мља ма
Тре ћег све та.

Упр кос про бле му са пре на се ља ва њем,
ме га ка пи та ли сти ра ди је ула жу у оруж је и
ра то ве не го што су спрем ни да уло же у ис -
тра жи ва ња оке а на и ко смо са. Сто га ни је
чуд но што су се у мо зго ви ма кре а то ра нај -
но ви јег по рет ка све та по ја ви ле иде је о
елек тро маг нет ном оруж ју, зло у по тре би су -
пер стринг по ља, „ап со лут ном фи нан сиј -
ском оруж ју”, но вим дро га ма и ви ру си ма.
Та квим при сту пом жи во ту на ста ла је и
иде ја о ан ти срп ској опе ра ци ји „Ми ло срд ни
на ко вањ“, под зва нич ним на зи вом „Са ве -
знич ка си ла“.

Не из ве сна бу дућ ност пла не те по ста је
основ ни про блем ко јим се за о ку пља ју и
на уч ни ци, и док три но ло зи и екс пер ти за
ра зно ли ка под руч ја ко ја по кри ва ју уку пан
чо ве ков жи вот и рад. Чак и нај до бро на -

14Војни ветеран ЈУЛИ -АВГУСТ  2021.
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мер ни ји, нај од го вор ни ји и нај не при стра -
сни ји на уч ни ци по твр ђу ју са зеб њом ис -
тра жи ва ња Рим ског клу ба ко ја је об ја вио
Ро берт Ај рес у књи зи Не си гур на су тра -
шњи ца. За бри ну тост се по ве ћа ва ка да се
схва ти су ро ва исти на да је све из ве сни ја
свет ска не ма шти на раз лог што Ва шинг тон
тра жи усло ве за свој оп ста нак у да ле ким
зе мља ма, а по ста је ја сно где се на ла зи це -
ло ку пан људ ски род.

Пре ти не ста ши ца хра не
Пла не тар ни про стор и ње го ви ре сур си

не пре ста но се сма њу ју у од но су на број
љу ди и при па да ју ћу фло ру и фа у ну. Оште -
ћен је озон ски омо тач; не ста ју шу ме, жи -
во ти ње и биљ ке. Сва ког да на иш че зну са
Зе мље две жи во тињ ске или биљ не вр сте
и број не вр сте ин се ка та. На уч ни ци пред -
ви ђа ју да ће за пе де се так го ди на че твр ти -
на са да шњих би ља ка за у век не ста ти. Ис-
то вре ме но, уни шта ва се еко-си стем. Оп -
ста нак би ља ка по стао је за ви сан од пе сти -
ци да и хер би ци да, а њи хо вом упо тре бом
угро жа ва се жи вот љу ди. Струч ња ци са
уни вер зи те та у Ма стрих ту (Хо лан ди ја)
уста но ви ли су да је по ве ћан ри зик од мен -
тал них обо ље ња код ба што ва на и фар ме -
ра због кон та ка та са пе сти ци ди ма. Про -
блем је уто ли ко ве ћи што чо век чи ни све
да оне мо гу ћи раз вој по треб них би ља ка и
жи во ти ња. Чо ве чан ство се на ла зи пред
не са вла ди вим про бле мом због не ста ши ца
хра не, енер ги ја и ру да, а раз ми шља се и
по на ша као не ка да, ка да се жи ве ло у при -
ро ди у би о ло шком из о би љу.

Са вре ме ни „то ко ви ка пи та ла” учи ни ли
су да пла не та, због не до ма ћин ског од но са
пре ма ре сур си ма, оста је без усло ва за жи -
вот. Сто га је за и ста нео бич но што су рет ке
зва нич не и јав не из ја ве о пре ра спо де ли
пла не тар них до ба ра. До ду ше, учи нио је то
бе сти ја ли зо ва ни Фи дел Ка стро 9. сеп тем -
бра 2000, ка да је САД и бо га те зе мље оп -
ту жио за по хле пу.

Нај и мућ ни ји Аме ри кан ци, њих око 400,
рас по ла жу укуп ном су мом ве ћом од јед ног
три ли о на до ла ра. Исту су му је сре ди ном
ју ла 1999. по се до ва ло 225 нај бо га ти јих
љу ди све та. Тај ка пи тал пре ма шу је го ди -

шњи бру то на ци о нал ни про из вод Ки не а
јед нак је ка пи та лу у по се ду 2,5 ми ли јар ди
нај си ро ма шни јих. Три нај бо га ти ја чо ве ка
на све ту има ју ви ше ка пи та ла од 48 нај си -
ро ма шни јих зе ма ља у све ту. Јаз из ме ђу
нај бо га ти је и нај си ро ма шни је пе ти не свет -
ског ста нов ни штва по ве ћан је са 30:1 у
1960 на 74:1 у 1997. и на 84:1 у 1999. го ди -
ни.[4] Пре ма из ве шта ју Про гра ма УН за
раз вој (UNDP) из сеп тем ба ра 1998: 20 од -
сто нај бо га ти јих у све ту уче ству је у укуп ној
по тро шњи са 86 од сто до ба ра и 58 од сто
свет ске енер ги је пре ма че ти ри од сто, ко -
ли ко тро ше нај си ро ма шни ји. Ку да све то
во ди?“

Под кон тро лом 
,,ве ли ког бра та“
У књи зи Нео ру жа ни об ли ци агре си је на -

вео сам: „За ни мљи во је да мно ге зе мље у
све ту ни су ор га ни зо ва не за од бра ну, ни у
оној ме ри у ко јој је то би ла Со ци ја ли стич -
ка Фе де ра тив на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја.
Ни су ор га ни зо ва не, пре све га због исти не
да не пре по зна ју мо гу ћег не при ја те ља.
Јед но став но, не ма ју ор га ни зо ва ну од бра -
ну у ре ли гиј ског сфе ри, ха кер ској обла сти,
нео кор ти кал ном ра ту, у обла сти за шти те
од штет них зра че ња и у број ним дру гим
ди мен зи ја ма. За то се и до га ђа да са мо по -
је дин ци, гру пе и по је ди не ор га ни за ци је
ука зу ју на мо гућ ност тро ва ња љу ди и жи -
во ти ња по мо ћу ГМО, или на евен ту ал не
штет не по сле ди це не по треб ног и ве штач -
ког од га ја ња и пре чи шћа ва ња би ља ка, ре -
а гу ју на на мет ну то и пре те ра но вак ци ни -
са ње, не кон тро ли са но ми кро чи по ва ње,
хе миј ске тра го ве иза зва не по си па њем тла
и љу ди сум њи вим хе миј ским суп стан ца ма
из ва зду ха, и/или мо гу ћи штет ни енер гиј -
ски ути цај си сте ма по пут ХА АРП-а и сл.

У све ту Хер ме со ва ца и Хи ра мо ва ца не
зна се ко је над ле жан за ко ју ком по нен ту
од бра не, без бед но сти и за шти те, бу ду ћи
да је „ве ли ки брат“ ус по ста вио сво је стан -
дар де, на мет нуо свој на чин ор га ни зо ва ња
др жа ва и ста вио под сво ју кон тро лу вој ске
и по ли ци је, од но сно све спољ не и уну тра -
шње си сте ме без бед но сти.

Све на ве де но упу ћу је на про -
блем га ран то ва не не спрем но сти
свих од брам бе них си сте ма, та ко
да је не мо гу ће за ми сли ти вој ску
спрем ну за од брам бе ни рат.
Исто вре ме но, за уло гу агре со ра
су стал но спрем не сна ге „ве ли ког
бра та“ (ме га фи нан си је ра), јер су
све же уве жба не, бу ду ћи да не -
пре ста но ра ту ју ши ром пла не те.

Чо ве чан ство жи ви у са вр ше -
ном ли це мер ју. Чо ве ка 21. ве ка,
уред но вак ци ни шу, ве зу ју и на
зад њем се ди шту аута и зах те ва ју
да има од ре ђе ну ду би ну ша ра на
ауто мо бил ским гу ма ма (да не би
слу чај но стра дао у са о бра ћа ју),
над гле да ју да ли пре ла зи ули цу
на обе ле же ним ме сти ма, а исто -
вре ме но, без на ја ве и ус те за ња,
бом бар ду ју и ра ке ти ра ју из ши -
ром све та рас по ре ђе них фло та –
са без бед не дис тан це – на осно -
ву од лу ка и под над зо ром истих
љу ди ко ји су на ре ди ли вак ци ни -
са ње и ве зи ва ње. Реч је о љу ди -

ма ко ји бра не не ва ља лу де цу од ро ди те -
ља, а за си па ју на ро де оси ро ма ше ним ура -
ни ју мом и оба вља ју екс пе ри мен те на љу -
ди ма убри зга ва ју ћи им у крв плу то ни јум.

Али, ко ји су то љу ди ко ји на ре ђу ју вак -
ци ни са ње и за пра ши ва ње из ва зду ха? Не
по сто ји си ту а ци ја у све ту ко ја ни је под кон -
тро лом „ве ли ког бра та“ (ме га фи нан си је -
ри), а њи хов си стем за кон тро лу по себ но
се из ве штио за упра вља ње кри за ма и њи -
хо во иза зи ва ње. Те кри зе се све вре ме
ства ра ју, пот пи ру ју, сме њу ју, ја ча ју, зло у по -
тре бља ва ју, ис ко ри шћа ва ју...

Ис пи ра ње мо зга
Као што је ре че но, људ ско без на ђе је

ве ро ват но про и за шло из про је ка та не ум -
ни ка. Све че шће се об ја вљу ју сум ње да су
ве штач ке про ме не кли ме, раз вој ну кле ар -
ног, хе миј ског и би о ло шког оруж ја, за га ђи -
ва ње хра не и во де, пу шта ње у про мет
смр то но сних ле ко ва, ал ко хо ла, ду ва на,
пси хо троп них сред ста ва, про мо ви са ње
нар ко ти ка, на сил на сте ри ли за ци ја, про мо -
ци ја хо мо сек су а ли зма, еута на зи ја, ле га ли -
за ци ја и про мо ци ја абор ту са, ге нет ски ин -
жи ње ринг, кло ни ра ње, елек тро маг нет но
оруж је и ми кро чи по ва ње, са мо де ло ви
про јек та за сма ње ње бро ја „бес ко ри сних
из је ли ца“. При том, у ства ра њу „злат не ми -
ли јар де“ зна чај ну уло гу има ју вак ци не и
ства ра ње и ши ре ње ин фек тив них бо ле сти
по пут бор на ви ру са, си де,[5] ебо ле, птич -
јег и свињ ског гри па...

Вла да ри су све сум њи ви ји, јер при ста ју
да бу ду ма ри о не те у си сте му „ве ли ког бра -
та“, а по на ша ју се гор до, не схва тљи во,
агре сив но, над ме но, ли це мер но и бес кру -
пу ло зно. По сле све га што је учи ње но про -
тив жи вих би ћа на пла не ти Зе мљи, по сто -
ји осно ва на бо ја зан, да су ма ри о не те ти -
по ва не из ор га ни за ци ја по пут гру пе „Бил -
дер берг“, да су за тим про шле кроз про це -
ду ру „ис пи ра ња мо зга“ (у не ком ин сти ту ту
по пут бри тан ског ин сти ту та „Теј ви сток“) и
на мер но за ра же не бор на ви ру сом.[6] За
љу де је ва жно да зна ју да је мо гу ће да се
ви рус пре не се и на љу де. Ка да се љу ди
за ра зе бор на ви ру сом, нај че шћи симп то -
ми су: че сти на па ди љут ње и па ни ке, осе -
ћа ње стра ха, би по лар не смет ње, по себ ни
об ли ци де пре си је, ма ни јач ко- де пре сив но
лу ди ло и ши зо фре ни ја.
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Глад пре ти бу дућ но сти чо ве чан ства



П
ро шле су већ 22 го ди не од по чет ка
срам не агре си је 19 нај моћ ни јих зе ма -
ља све та удру же них у НА ТО са САД

на че лу, а ко ја је от по че ла на на шу зе мљу
про тив но свим ме ђу на род ним нор ма ма.
То је до во љан вре мен ски пе ри од да се са -
гле да ју узро ци и по сле ди це агре си је, али
исти на о агре си ји још ни је до ступ на јав но -
сти иако по је дин ци „ра ди чи сте са ве сти“,
ка ко ка жу, пи са њем из но се де ли мич ну ис-
ти ну о агре си ји. Пра ва исти на ће би ти до -
ступ на ка да у прав ном сми слу не ће има ти
ве ли ки зна чај.

Клар ко во при зна ње
Па ипак, део исти не от кри ва се на осно -

ву из ја ва глав но ко ман ду ју ћег НА ТО сна га,
ге не ра ла Ве сли ја Клар ка, ко ји ка же: „Па то
и ни је био пра ви рат. От по чет је без фор -
мал не об ја ве и за вр шен је без пот пу не по -
бе де!’ Или: „По сле шест не де ља бом бар -
до ва ња на Ко со ву је би ло ви ше срп ске вој -
ске не го на по чет ку кам па ње.“ И сва ка ко
нај мон стру о зни ја из ја ва: „Вој нич ки смо се
обру ка ли, али смо се осве ти ли ци ви ли ма!’

На жа лост, агре си ја на Ср би ју ни је се за -
вр ши ла и на ста вља се на пер фи дан на чин
ра зним уце на ма и при ти сци ма, по ли тич -
ким, еко ном ским па и вој ним, и по ред ме -
ђу на род но до го во ре них спо ра зу ма ко ји су
одо бре ни од стра не ме ђу на род них фак то -
ра.

По зи ци ја си ле 
По сле агре си је HA TO-a на на шу зе мљу

свет и свет ски по ре дак су про ме ње ни, и
фор мал но је от по чео но ви хлад ни рат, од -
но сно спро во ђе ње по ли ти ке у ме ђу на род -
ним од но си ма с по зи ци је си ле, а у су шти -
ни то зна чи обо стра но не по ве ре ње, сум -
њи ча вост и не спо ра зу ме из ме ђу ве ли ких
си ла, не кад САД и СССР-а, а да нас САД и
Ру си је.

Је дан је от по чео од мах по сле Дру гог
свет ског ра та и то из ме ђу до ју че ра шњих
са ве зни ка. Њи хов са вез је то ком ра та био
ин те ре сни, а кад је рат пре стао, ин те ре си
су се про ме ни ли. Но си о ци Хлад ног ра та
ни су се су ко бља ва ли, али су ис па шта ли
ма ли, из ме ђу оста лих, и на ша зе мља. По -
сле ди це Хлад ног ра та су Иран ска кри за,
гра ђан ски рат у Ки ни, гра ђан ски рат у Грч -
кој, Бер лин ска кри за, Ку бан ска кри за, Ко -
реј ски рат, Ви јет нам ски рат, рат у Кам бо џи
и мно ги дру ги.

На на шу ве ли ку сре ћу, за хва љу ју ћи По -
кре ту не свр ста них, где је на ша зе мља би -
ла ме ђу во де ћи ма, не га тив не по сле ди це
тог вре ме на по на шу зе мљу би ле су ма ле.

Рас па дом Вар шав ског пак та, Со вјет ског
Са ве за, Че хо сло вач ке и Ју го сла ви је, што
се мо же сма тра ти кра јем Хлад ног ра та, ко -
ји је као по сле ди цу имао ства ра ње уни по -
лар ног све та и до ми на ци ју САД, ме ђу на -
род не за кон ске нор ме све ви ше су се при -
бли жа ва ле за ко но дав ном си сте му, од но -

сно во љи јед не др жа ве - САД.
Ја ча њем Ру си је и не за си то сти уни по -

лар ног све та са САД на че лу до ла зи до но -
вог за хла ђе ња од но са из ме ђу ве ли ких си -
ла, а по сле ди ца то га су рат у Си ри ји, пре -
ви ра ње у Ве не цу е ли, па чак и Арап ско
про ле ће, а за што не, и при ти сци пре ма
Ср би ји.

Овог пу та, еко ном ско ста ње Ру си је у од -
но су на СССР бит но је из ме ње но, и то у
ко рист Ру си је. С Ру си јом еко ном ски са ра -
ђу је све ви ше зе ма ља и нај зна чај ни ји уго -
во ри су са зе мља ма су прот ног та бо ра,
што је би ло не за ми сли во у вре ме СССР-
а.

Нај и зра зи ти ја по твр да но вог хлад ног ра -
та је рат у Си ри ји ко ји ра за ра еко но ми ју и
дру штве ни по ре дак, али и кр ши ме ђу на -
род не од но се и на но си огром не људ ске
жр тве. Раз вој но вог зе маљ ског, али и ко -
смич ког оруж ја још јед ном по твр ђу је да је
тр ка у на о ру жа њу јед на од од ли ка хлад ног
ра та. САД по сле рас па да Вар шав ског пак -
та опре ма ју ње го ве бив ше чла ни це и фи -
зич ки се при бли жа ва ју др жа ва ма бив шим
ре пу бли ка ма СССР-а, од но сно Ру си ји; јед -
но стра но, сво је вољ но рас ки да ју ме ђу на -
род не спо ра зу ме о кли ми, ну кле ар ном
оруж ју и уво де санк ци је Ру си ји - то су, та -
ко ђе, од ли ке но вог хлад ног ра та.

Тр ка у на о ру жа њу и огром на ула га ња у
на о ру жа ње нај бо љи су до каз са вре ме них
од но са, где се за по тре бе вој ске у све ту
утро ши 40.000 до ла ра сва ке се кун де, од
ко јих ви ше од по ла ула жу САД (пре ко 700
ми ли јар ди до ла ра). На рав но да и дру га
стра на пред у зи ма аде кват не ме ре у ци љу
па ри ра ња екс пан зи ји САД. Све ово не га -
тив но се од ра жа ва на ште ту ма лих, па на -
рав но и на ште ту Ср би је. Од нас се тра жи
да не сме мо да штр чи мо чак ни о пи та њу
успе шно сти у вак ци ни са њу ста нов ни штва.

Не по ра же ни 
Ка ко се овог ме се ца обе ле жа ва го ди -

шњи ца за вр шет ка НА ТО агре си је, уз из раз
по што ва ња пре ма свим па лим хе ро ји ма и
уче сни ци ма од бра не од агре си је, же лим
да ис так нем сле де ће: На ша вој ска ни је по -
ра же на у агре си ји НА ТО-а, што се ви ди у
на пред ци ти ра ним из ја ва ма. Др жа ва је
пот пи са ла спо ра зум, а не ка пи ту ла ци ју, на
осно ву ко га је до не та Ре зо лу ци ја 1244 нај -
ви шег свет ског те ла, Са ве та без бед но сти
УН, за ко ју су гла са ле све чла ни це тог са -
ве та. Ре зо лу ци јом је ре гу ли сан ста тус Ко -
со ва и Ме то хи је у окви ру СР Ју го сла ви је,
од но сно Ср би је, али на жа лост од лу ке се
не по шту ју. Та ко зва на др жа ва Ко со во је
при зна та и од оних ко ји су гла са ли за ре -
зо лу ци ју, до зво ље но је фор ми ра ње ору -
жа них сна га, не ре а гу је се кад се део Ср -
би је (КиМ) на сил но при са је ди њу је дру гој
др жа ви, не по шту ју се до го во ри пот пи са ни
уз са гла сност ЕУ, по ку ша ва се ре ви зи ја
Деј тон ског спо ра зу ма, чи ме се угро жа ва ју
ста тус Ре пу бли ке Срп ске и жи вот срп ског
на ро да. Ако се то ме до да и при јем Се вер -
не Ма ке до ни је и Цр не Го ре у НА ТО, ви ди -
мо да су све то ди рект не по сле ди це но вог
хлад ног ра та ко је се не га тив но од ра жа ва ју
на Ср би ју.

Наш од нос пре ма ста ту су КиМ за сни ва -
мо на Уста ву Ср би је и Ре зо лу ци ји 1244.
Пре ма Уста ву Ср би је, Ср би ја се про сти ре
од гра ни це с Ма ђар ском на се ве ру до
Шар-пла ни не на ју гу и од Дри не на за па ду
до гра ни це с Бу гар ском на ис то ку. То се
мо же про ме ни ти са мо про ме ном Уста ва, а
ње га ме ња на род. А Ре зо лу ци ја 1244 де -
фи ни са ла је ста тус КиМ у окви ру Ју го сла -
ви је, од но сно Ср би је, и то се мо же про ме -
ни ти са мо у Са ве ту без бед но сти, уз са гла -
сност стал них чла но ва са ве та.
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ПОВОДИ

Агресија НАТО-а 22 године после

НОВИ ХЛАДНИ РАТ
Агресија на Србију није се завршила и наставља се 
на перфидан начин разним уценама и притисцима, 

политичким, економским, па и војним

ПИШЕ: 
Миломир 
Миладиновић,
генерал
-потпуковник 
у пензији

НА ТО је по ка зи вао ми ши ће над ци вил ним објек ти ма



Н
ема воде. Становништво је жедно.
Градске улице се не перу. На сеоским
имањима усеви су полегли од омори-

не. Све то звучи као призор из доба кад су
изворишта тражили рашљари, а кишу при-
зивале додоле. Ипак, услед дуготрајне же-
ге без капи падавина, ово се у 21. веку без-
мало догодило у неколико места у Србији.
Због несташице најдрагоценије течности
ванредна ситуација је од почетка месеца
уведена у Белој Паланци, деловима Топо-
ле и Мионице, али и у Ариљу, Чачку, По-
жеги, Лучанима и Горњем Милановцу - пет
места у којима се око 250.000 корисника
водом снабдева из Рзава, који се од суша
„стањио”. 

У таквим условима драгоцена је свака
кап, па су увођене рестрикције, забрањи-
ван је рад перионица, прање улица и за-
ливање башта и воћњака. Цистерне за во-
доснабдевање нису довожене на ноге са-
мо људима већ и животињама, попут 700
грла стоке која су на Сувој планини остала
без воде јер је пресушио извор на врху Ра-
кош. 

Ако на ове недавне примере додамо и

већ познате проблеме у другим крајевима
Србије, попут забране употребе пијаће во-
де у Зрењанину која важи од 2004. године,
поставља се логично питање: како пред-
упредити тешкоће са водоснабдевањем?
Можемо ли да учинимо нешто више од
спорадичног возикања цистерни у угроже-
на подручја?  

Према речима Душана Ђурића, из-
вршног директора Института за водопри-
вреду ,Јарослав Черни”, снабдевање
пијаћом водом у Србији у надлежности је
146 јавних комуналних предузећа која
управљају водоводним системима у скла-
ду са законом и испоручују становништву
воду чија се здравствена исправност ре-
довно контролише.

„Постоји и више од 800 мањих, сеоских
водовода који постепено прелазе под ор-
ганизациону надлежност комуналних
предузећа. 

Процена је да је око 85 одсто станов-
ништва прикључено на водовод, а остатак
се снабдева из сопствених бунара или ма-
њих каптажа”, каже Ђурић за наш лист. 

Он додаје да се тешкоће са водоснаб-

девањем могу поделити на проблеме ве-
зане за неодговарајући квалитет воде (који
су најчешће природно условљени или су
последица загађења) и на проблеме са не-
достајућим количинама, који су махом пе-
риодични. 

„Подручје Војводине, нарочито средњег
и северног Баната и западне Бачке,
најугроженије је због лошег природног ква-
литета подземних вода које карактеришу
повећане концентрације арсена, нат-
ријума, хуминских материја, амонијака. У
Зрењанину је 17 година на снази забрана
коришћења воде за пиће, а досадашњи
напори за решавање овог проблема нису
нажалост дали резултат. Неповољан ква-
литет воде у Војводини захтева комплекс-
ну прераду да би се обезбедила здрав-
ствено исправна вода за пиће за око
800.000 становника. Зато су последњих го-
дина интензивиране активности на из-
градњи више постројења за прераду воде
за пиће у појединим војвођанским општи-
нама. Варијанте решавања проблематике
водоснабдевања Баната, Институт ’Јаро-
слав Черни’је анализирао у Генералном

ИСТРАЖИВАЊА

Има ли решења за несташицу воде у Србији 

ОД СУВИХ КОРИТА 
ДО СУВИХ СЛАВИНА

Због несташица воде ванредна ситуација је од почетка месеца уведена у Белој Паланци, 
деловима Тополе и Мионице, али и у Ариљу, Чачку, Пожеги, Лучанима и Горњем Милановцу.

Цистерне за водоснабдевање нису довожене на ноге само људима већ и животињама
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пројекгу који је урађен 2007. и та решења су
усвојена кроз Стратегију водоснабдевања и
заштите воде АП Војводине”, каже Ђурић. 

С друге стране, проблеми са недо-
стајућим количинама најчешће се јављају
лети, због неповољних хидролошких усло-
ва, али и губитака у мрежи и нерационалне
и ненаменске потрошње.

„Процена је да су губици воде у водовод-
ним мрежама у Србији већи од 30 одсто,

што додатно оптерећује коришћење водних
ресурса, подземних и површинских. Ово је
хроничан проблем и захтева улагања у ме-
рења на систему и реконструкцију мреже.
Ово наравно не искључује неопходност од-
говорног односа самих потрошача, што зна-
чи наменско коришћење воде само за пиће,
припрему хране, хигијенске потребе и за
јавне установе и привреду”, каже Ђурић. 

Према речима др Александра Ђукића,

доцента на Катедри за хидротехнику и вод-
но-еколошко инжењерство Грађевинског
факултета у Београду, Србија је водом си-
ромашна земља, с веома неповољним и не-
равномерним водним режимима. 

„Недавне несташице су нас подсетиле на
рањивост наших водовода и ургентну по-
требу да се унапреди водоснабдевање. Ме-
ре за превазилажење овог проблема обу-
хватају изградњу регионалних система во-
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К
оја је повезаност између су-
ве славине у Мионици и
глобалних климатских про-

мена? Истичући да је одговор
на то питање сложен, метеоро-
лог и климатолог Владимир
Ђурђевић, професор на Инсти-
туту за метеорологију Физичког
факултета у Београду, каже за
наш лист да таква веза постоји,
јер су услед глобалног загрева-
ња последњих деценија суше
код нас постале учесталије и
интензивније него у прошлости.
А са сушама стижу и проблеми
у водоснабдевању.

- О учесталости суша сведо-
чи то што их је у последњих
четрдесетак година било исто
колико у читавом периоду од
краја 19. века до седамдесетих
година 20. столећа. А за по-
тврду да су интензивније него
раније може да нам послужи
пример из 2012. када због суше
и ниског водостаја системи за
пречишћавање у Пожаревцу ни-
су могли да раде, па тај град ме-

сецима није имао пијаћу воду -
каже Ђурђевић.

И овог месеца многи градови
и општине имали су проблеме с
водоснабдевањем, јер сушни
периоди у току летњих месеци
доводе до нарушавања водног
биланса.

- То значи да се смањују вод-
ни ресурси, па у рекама, а и у
подземним резервоарима, има
мање воде. Притом, ми смо у
региону у којем та врста проме-
не и хазарда води ка томе чет-
ком пролећа, па би полако пу-
нио речна корита из којих се
снабдевају многа места - објаш-
њава Ђурђевић.

Он додаје да је планета све
топлија услед климатских про-
мена и глобалног отопљавања,
што се одражава и на хидроло-
гију. Ипак, Ђурђевић каже да су-
ша не значи аутоматски да ће
доћи до мањка водоснабдева-
ња, али сушни услови доприно-
се томе да људи троше више
воде. Не односи се то само на

пиће и на купање већ и на на-
водњавање, као и заливање
башта и травњака.

- Стога је у односу на наруше-
не водне ресурсе количина до-
ступне воде мања и људи је ви-
ше троше, па долази до неста-
шице. То наравно зависи и од
тога како су дизајнирани систе-
ми за водоснабдевање, јер се
они који су мање отпорни лакше
дестабилизују - истиче Ђурђ-
евић.

Према његовим речима, цело
наше друштво је „наштимовано“
на услове за које смо мислили
да ће заувек остати непромење-
ни. Али, климатске промене гу-
рају нас у новонастале услове у
којима се све то доводи под
знак питања. Зато је потребна
реорганизација друштва како
би се одредили приоритети у
случајевима угроженог водо-
снабдевања.

- Осим људи и пољопривре-
де, велике количине воде за
своје потребе користи и инду-
стрија, као и произвођачи елек-
тричне енергије. Будући да кли-
матске промене доводе до тога
да ћемо све чешће бити у ризи-
ку дода ће суше бити јаче и
чешће, посебно у топлијем де-
лу године - наводи Ђурђевић.

Још једна последица климат-
ских промена, која доприноси
проблемима с водоснабдева-
њем, јесте и неповољна пре-
расподела падавина у нашој
земљи.

- Ми у току године имамо ма-
ње-више исту просечну количи-
ну падавина, али је проблем
што су оне у топлијем делу го-
дине ређе, са дугим сушним пе-

риодима, док у хладнијем пе-
риоду имамо мало више пада-
вина које су екстремније, то јест
за краће време падне већа ко-
личина кише. Стога се тај дефи-
цит у летњим месецима надо-
кнађује у току зиме, када су те
падавине опет најчешће у виду
кише, па имамо све мање сне-
га. То је проблем и за водоснаб-
девање, јер та киша одмах оде
у реке. А кад бисмо уместо ње
зими имали више снега, онда
бисмо практично имали резер-
ве воде, јер би се тај снег топио
с поступности воде у нашој зем-
љи, важно је да се томе прила-
годимо разматрањем приорите-
та. То значи: да ли ћемо воду, у
случајевима оскудице, користи-
ти примарно за снабдевање
грађана, или за наводњавање,
или ће је користити индустрија?
Или, ако имате хидроцентралу,
да ли је оправдано да задржа-
вате воду у акумулационим
језерима ако знате да је она не-
ком потребна. Осим тога, ту су
и  мини-хидроелектране за које
се тврди да ће се трудити да
одрже биолошки минимум. Али,
ако нестане воде, неће је бити
довољно ни за МХЕ, ни за тај
биолошки минимум. Све су то
питања на која ћемо морати да
одговарамо. Србија се не пре-
твара у пустињу у којој нема во-
де: ње ће бити, али вероватно
мање, па у ситуацијама када је
промењен годишњи хидролош-
ки циклус треба да се успоставе
праксе за њено приоритетно ко-
ришћење - закључује Владимир
Ђурђевић.

Д. Б

Климатске промене на сцени

СУШЕ ЋЕ БИТИ И ЧЕШЋЕ И ЈАЧЕ
Србија се не претвара у пустињу у којој нема во-
де: ње ће бити, али вероватно мање, па у ситуа-
цијама када је промењен годишњи хидролошки
циклус треба да се успоставе праксе за њено

приоритетно коришћење



доснабдевања, реконструкцију и доградњу
локалних водовода уз смањење губитака
воде и админстративно-организационе ме-
ре. Стратегијом управљања водама на те-
риторији Републике Србије и Просторним
планом Републике Србије планирано је да
се појединачни водоводи прошире и међу-
собно повежу, тако да постепено формирају
18 већих, регионалних система”, истиче др
Ђукић. 

Он истиче да су акумулације кључна окос-
ница тих система јер омогућују уједначава-
ње и побољшавање режима тока река. 

„Планирана је изградња неколико десе-
тина акумулација и без њих неће бити могу-
ће побољшати водне режиме и водоснаб-
девање у Србији. Нажалост, има примера
да већ изграђене бране и акумулације кас-
не с прикључењем на систем због споре
реализације остале инфраструктуре (Село-

ва на реци Топлици) или да се активности-
ма локалних самоуправа супротних план-
ским решењима непотребно одлаже њихо-
во стављање у пуну функцију (брана и аку-
мулација ’Стубо-Ровни’ на Јабланици). Са-
мо уз континуирани, стручни и систематски
рад, усмеравање са нивоа државе, дугороч-
но ослањање на научна и техничка знања и
знатно већа улагања у водоводну инфра-
структуру, Србија може постепено превази-
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Н
е знамо шта нам је чинити
без воде, једино да призи-
вамо кишу... Тако ових да-

на јадикују и у небо гледају гра-
ђани из околине Ариља, где
безводица влада већ седмица-
ма, док жега и суша не престају.

Дуго топло лето узело је сна-
гу овдашњем регионалном во-
досистему „Рзав“, са ког се чак
пет општина (око 250.000 корис-
ника) снабдева пијаћом водом.
У свакој - Чачку, Горњем Мила-
новцу, Пожеги, Лучанима и Ари-
љу - проглашена је ванредна
ситуација.

Чесме су им све сувље, ре-
стрикције воде извесне.

Чиста река Рзав, с које се во-
досистем снабдева, баш је ута-
њила. На водозахвату „Шевељ“
код Ариља протицај је врло
слаб. Суша не хаје што треба
послати довољно воде удаље-
ним корисницима, а део остави-
ти у реци за биолошки мини-
мум. Немоћ Рзава у дугом суш-
ном периоду посебно осећају
житељи села у вишим предели-
ма, где свака кап постаје драго-
цена.

Стручњаци кажу, а и народу
је јасно, да једино брзо решење
могу бити обилније падавине,
толико чекане. Отуда горштач-
ко призивање кише поред сувих
славина, спржених пашњака,
испуцале земље у њивама, осу-
шених плодова.

Размере несташице воде у
рзавском систему илуструје
изјава директора Јавног пред-
узећа за водоснабдевање
„Рзав“ Зорана Бараћа. Овом ре-
ком, каже он, тренутно протиче
свега 1.000 литара воде у се-
кунди, при чему се за испоруку
корисницима у пет општина узи-
ма око 400 литара, док остало
остаје у реци као биолошки ми-

нимум, да се сачува биљни и
животињски свет. Сушан период
не дозвољава да за водоснаб-
девање захватају више. А по-
требе корисника су око 700 ли-
тара у секунди. Испоручују им,
дакле, тек нешто изнад полови-
не потребних количина. Зато је
препорука да се насеља више
ослоне на локална изворишта,
уколико их имају (град Чачак
има). – Док кише не буде, мора-
мо се држати рационалног при-
ступа, комунална предузећа
треба да раде максималним ка-
пацитетима, а ми морамо узи-
мати све што река дозвољава,
али да се не угрози њен низвод-
ни ток - изјавио је Бараћ.

У том крају, где безводица на-
рочито притиска подручја Ари-
ља и Пожеге, медији преносе
изјаву председника општине
Ариље Предрага Маслара, који
је поводом ових дешавања ис-
такао:

- Висинска подручја данима
су без воде, а мештане пијаћом
водом снабдевају цистерне које
су нам стигле из свих градова
Србије. Многи нам помажу у
овој тешкој ситуацији. Приград-
ска насеља искључују се са си-
стема повремено и по потреби,
док континуирану испоруку во-
де има само језгро општине.
Уколико се овакво стање наста-
ви, плашим се да ћемо морати
да прибегнемо рестрикцијама и
у самом језгру, али се сви нада-
мо да до тога неће доћи, јер би
проблем могао да изазове и пу-
цање старих азбестних цеви.

Краткорочно решење за овај
водосистем су падавине, погод-
није хидролошке прилике. А ду-
горочно решење, да се овакве
невоље не догађају ни при ве-
ћим сушама, јесте завршетак
изградње бране „Сврачково“ са

већом водоакумулацијом узвод-
није на Рзаву. За радове на том
капиталном објекту, који се
обављају пуном паром, држава
даје значајна средства. По
изјави министра грађевинарст-
ва, саобраћаја и инфраструкту-
ре Томислава Момировића,
уложен је огроман новац у екс-
пропријацију, путеве, инфра-

структуру везано за пројекат
„Сврачково“, потребно је још не-
колико година да буде завршен.
Тај проблем је вишедеценијски,
уверен сам да ћемо га у наред-
ним годинама решити, казао је
ресорни министар.

Суша ствара тешкоће и дру-
гим подручјима западне Србије,
трпи пре свега пољопривреда.
Жега свуда испија реке, планин-
ска врела су утањила, а има још
крајева који кубуре без пијаће
воде. Такав случај је у брдским
селима око Нове Вароши, под
планином Јавор, где су жедни и
људи и стока. Сељани ту све
послове остављају да издалека
довезу воду, ономе ко има више
стоке потребне су и две-три ци-
стерне дневно. Читави карава-
ни трактора одавде језде путе-

вима ка врелу у Штиткову и из-
вору Вршевине. Водоноша је,
причају, постало главно занима-
ње у подјаворским селима. До-
маћинима дојадило, кажу да
имају више млека него воде. А
најстарији додају да овако дугу
сушу не памте.

Што се тиче центра Злати-
борског округа, Ужица, за сада

је овде водоснабдевање нор-
мално. Водоакумулација „Врут-
ци“ на Ђетињи, на коју се град
почетком 2019. (после шестого-
дишњег некоришћења) вратио
након вредних државних улага-
ња у модернизацију ужичке
фабрике воде, још подноси
сушни период и обезбеђује до-
вољно воде Ужичанима. Дого-
дио се почетком лета, истина,
краткотрајан проблем када су
из овдашњег „Водовода“ упозо-
равали на рационално кориш-
ћење воде у приградском под-
ручју (да се пијаћом водом не
заливају малине и други заса-
ди), с тим што је ужички водоси-
стем издржао и ту повећану по-
трошњу.

Бранко Пејовић

Овде и данас

ПРИЗИВАЊЕ КИШЕ У ЗАПАДНОЈ
СРБИЈИ

Дуго топло лето узело је снагу овдашњем регио-
налном Водосистему „Рзав“, са ког се чак пет оп-
штина снабдева пијаћом водом. У свакој - Чачку,
Горњем Милановцу, Пожеги, Лучанима и Ариљу

–проглашена је ванредна ситуација ВОДА НА ЈАВНИМ ЧЕСМАМА 
НИЈЕ ЗА ПИЋЕ 

Вода на јавним чесмама у Крагујевцу није за пиће, показала
је хигијенска контрола коју редовно врши Институт за јавно
здравље. Према резултатима хемијских и микробиолошких ис-
питивања обављених у јулу, вода није безбедна за употребу на
извориштима у Шумарицама, Дивостину, Кошутњаку, Тефери-
чу, Белошевцу, Ждраљици и Петровцу. Вода није исправна ни
на чесмама Бубањ и Капавац, као ни на Грујиној чесми. 

Крагујевачки Институт за јавно здравље сваког месеца конт-
ролише квалитет воде, али се изворишта и јавне чесме не одр-
жавају по грађевинским и техничким прописима, упозоравају у
овој установи. Проблем је и што 16,5 одсто Крагујевчана кори-
сти алтернативне изворе водоснабдевања. Крагујевац се во-
дом за пиће снабдева са Груже, „Водојаже” у Грошници и рени-
бунара с Мораве, али око 26.000 становника користи воду с ло-
калних каптажа и индивидуалних бунара који су ван система
контроле квалитета, наводи се у студији градског комуналног
предузећа „Водовод и канализација”. 

Узорке воде са алтернативних изворишта грађани треба ре-
довно да носе на контролу, тим пре што су резултати послед-
њих испитивања показали да је око 70 одсто бунарских вода
стално или повремено неисправно, што хемијски, што микро-
биолошки. На територији Шумадијског округа живи око 300.000
становника, а око 55.000 није сигурно какву воду пије, показа-
ла су истраживања крагујевачког Института за јавно здравље. 

Б. Карталовић 



ћи проблеме несташица воде за пи-
ће. У конципирању, изградњи и
управљању водоводним системима
водећу улогу морају имати грађевин-
ски инжењери хидротехничког усме-
рења”, наводи др Ђукић. 

Нису само суше допринеле сувим
славинама. У Белој Паланци је 19.
јула уведена ванредна ситуација
због поплава које су довеле до изли-
вања бујичних водотокова и замуће-
ња изворишта. Зато је утврђено да
вода у овој општини није исправна за
пиће. А онда је 2. августа поново
уведена ванредна ситуација, овај
пут због - несташице воде, услед
квара на водозахвату. Забрањена је
и употреба техничке воде. Стога,

поједини водоводи као да су у тамном
вилајету - била суша или поплава, во-
де неће бити. То нас доводи и до про-
блема климатских промена које ће,
сматра др Александар Ђукић, у бу-
дућности погоршати већ неповољно
хидролошко стање. Ипак, Душан Ђу-
рић каже да нема разлога за забрину-
тост ако се правовременим мерама
умање негативни ефекти тих проме-
на. 

Одговоре на горућа питања која се
тичу сувих славина потражили смо и
од Министарства пољопривреде, шу-
марства и водопривреде, али, упркос
обећањима, одговоре до данас нисмо
добили.

Димитрије Буквић
Извор: Политика

20Војни ветеран ЈУЛИ -АВГУСТ  2021.

ИСТРАЖИВАЊА

П
роблем водоснабдевања у
летњим месецима прису-
тан је у готово свим мести-

ма Јабланичког округа, посебно
у Власотинцу, Грделици, многим
селима... Да ствар буде још за-
нимљивија, житељи града на
обалама реке Власине остају
без воде и када падну обилне
кише, јер је ЈКП „Водовод“ при-
морано да искључи фабрику за
прераду воде, због опасности
да река однесе део мреже, што
се ове године неколико пута де-
шавало.

Власотиначка фабрика воде -
делује нестварно, али је исти-
нито - није уцртана у катастар,
не може да се ради пројекат и
добије грађевинска дозвола. Тај
податак изнет је и на једној од
последњих седница СО Власо-
тинце.

Локална самоуправа усвојила
је одлуке о изради плана де-
таљне регулације за подручје
од водозахвата на рекама Вла-
сини и Раставници до црпне
пумпне станице Бољаре и насе-
ља Манастириште, ради из-
градње алтернативног водоза-
хвата на реци Раставници и
дислокације постојећег цевово-
да сирове воде с водозахватом
на реци Власини до црпне пум-
пне станице Бољаре.

- Ова одлука је почетак. Не
постоје употребне дозволе, ни-
ти претходна документација за
коју бисмо урадили пројекте и
добили грађевинску дозволу.

Постојећи цевовод мора да се
измести ван корита реке, да га
не би однела нека наредна ве-
лика вода. У контакту смо с Ин-
ститутом .Јарослав Черни“ и
„Енергопројектом“ за израду
пројекта. Расписаћемо јавну на-
бавку и ући у процедуру израде
свих потребних пројеката. У ме-
ђувремену смо пренаменили
земљиште из пољопривредног
у грађевинско и тренутно ради-
мо на спајању парцела на
којима је фабрика воде и сада
следи процедура озакоњења.
Тај процес, сви знамо, није кра-
так, али смо га започели и за-
вршићемо га. Имамо комплетну
подршку Владе Србије, контак-
тирали су с нама кад је била не-
сташица воде и добили обећа-
ње да ће средства бити обезбе-
ђена - каже Владимир Коцић,
заменик председника општине.

Поводом трајног решења во-
доснабдевања Власотинца и
околине одржана је јавна рас-
права. Представници Институ-
та за водопривреду Јарослав
Черни“ представили су резулта-
те Студије оправданости с гене-
ралним пројектом трајног водо-
снабдевања општине Власо-
тинце до 2035.

године. Истакнуте су три ва-
ријанте водоснабдевања. Прва
је да се Власотинце, изузев југо-
западног дела, снабдева ис-
кључиво са изворишта на Вла-
сини, уз евентуални додатак во-
де из Раставнице и Бистрице.

Друга подразумева водоснабде-
вање из реке Љуберађе, коју за
своје водоснабдевање већ ко-
ристе Ниш и Бабушница, и за
тај пројекат потребно је уради-
ти скоро 30 километара цевово-
да и ново постројење. Трећа је
комбиновано водоснабдевање
са изворишта Љуберађе и Вла-
сине. У првом случају трошкови
износе 6,2 милиона евра, у дру-
гом 13 милиона, а у трећем 8,5
милиона евра.

Директор ЈКП „Водовод“ Вла-
сотинце Звонко Илић објашња-
ва да све надлежне институције
кажу да је квалитет воде у Вла-
сини између прве и друге кате-
горије на делу изнад водозахва-
та.

Највећи град на југу Србије,
Лесковац, после градње Водо-
система „Барје“ није озбиљније
суочен с проблемом водоснаб-

девања, не рачунајући села која
се снабдевају из других извора,
али и Грделицу, која посебно
лети нема довољно воде -капа-
цитети нису довољни да се за-
довоље све потребе јер се ово
место снабдева водом са Коза-
рачке (Рупске, Дадиначке) реке.

Акумулација „Барје“ штити се
од непосредног загађивања у
такозваној ужој зони, која се
простире до 500 метара од иви-
це језера и обележена је вид-
љивим баријерама, али без
ограђивања. У тој зони забра-
њена је градња објеката. На
том простору не може се уз-
гајати стока и живина, нити се
могу отварати рибњаци. Насу-
прот томе, могу да се подижу
воћњаци и шуме или да се об-
рађује земљиште, али без упот-
ребе агротехничких мера.

Данило Коцић

Невоље на југу земље

ПОРЕД РЕКЕ ВЛАСИНЕ 
ОСТАЈУ БЕЗ ВОДЕ

У Власотинцу, када су обилне падавине, 
ЈКП „Водовод“ искључује водосистем, а лети су

славине суве, поготово у вишим деловима града. -
У Лесковцу, после градње Водосистема „Барје“,

рестрикције су реткост

„СВРАЧКОВО“ 
- ЈЕДИНИ СПАС

Говорећи о недавним про-
блемима у општинама око
Рзава, Душан Ђурић, из-
вршни директор Института за
водопривреду „Јарослав Чер-
ни“, каже за „Политику“ да су
они последица истовремене
појаве неповољних хидро-
лошких услова у сливу те ре-
ке и повећане потрошње во-
де. Уз подсећање да је водо-
водни систем „Сврачково“ у
изградњи, он каже да се по-
трошачи из пет места у сливу
Рзава за сада ослањају на
водозахват из те реке, из које
се вода након пречишћавања
у фабрици у Ариљу даље
пласира потрошачима тог ме-
ста, као и Пожеге, Лучана,
Чачка и Горњег Милановца. 

„Количине воде које је мо-
гуће захватити у садашњим
условима ограничене су до-
тицајем са слива, будући да

не постоји могућност акуму-
лирања. Треба имати у виду
да је расположивост количи-
на за потребе становништва
ограничена и обезбеђивањем
неопходних количина воде за
остале кориснике, ради очу-
вања природне равнотеже.
Трајно решавање питања во-
доснабдевања наведених оп-
штина обезбедиће се форми-
рањем вишенаменске акуму-
лације. Изградњом бране
Сврачково’ и њеним адекват-
ним управљањем обезбеди-
ће се и спречавање поплава,
оплемењивање Рзава у суш-
ним периодима и производња
електричне енергије“, каже
наш саговорник.

Ђурић додаје да Институт
„Јарослав Черни“ обавља
стручни надзор над радовима
на изградњи бране, који су у
фази извођења прибранских
објеката и објеката за скрета-
ње тока Рзава.

Д. Б



П
ре не ко ли ко го ди на сви они ко ји су
уче ство ва ли у од бра ни Ср би је у
ра то ви ма, од бал кан ских, па све

до агре си је НА ТО-а на Ср би ју, до би ли
су пра зник. На зван је Дан ве те ра на,
(4. де цем бар). По на да ли смо се да ће
се ре ши ти све ди ле ме око ра зних
удру же ња ко ја су не го ва ла тра ди ци је
осло бо ди лач ких ра то ва и су ко ба. У
Ми ни стар ству од бра не, не ко ли ко го -
ди на ра ни је, до би ли смо и Упра ву за
тра ди ци ју, стан дар де и ве те ра не. То је
би ла по твр да на ше ве ли ке на де.

Ка да је до нет За кон о пра ви ма бо -
ра ца, вој них ин ва ли да, ци вил них ин -
ва ли да ра та и чла но ва њи хо вих по ро -
ди ца, на од ре ђе ни на чин сви су се на -
да ли да ће се ко нач но ре ши ти ду го го -
ди шњи про бле ми бра ни ла ца до мо ви -
не. Ме ђу тим, За кон је овла стио Ми ни -
стар ство за рад со ци јал на пи та ња да
рас пра вља о бор ци ма на је дан не до -
ре чен, па и не ја сан на чин. На и ме, За -
кон да је овла шће ње ло кал ним са мо у -
пра ва ма да са чи не спи сак бо ра ца.
Сво ди се на то ко се ја ви, уз од ре ђе на
до ку мен та и зах тев за упис, до би ја
ста тус бор ца. По сло ву тог за ко на бор -
ци су свр ста ни у ка те го ри је, као да је
реч о не кој ро би, па се то чи ни пре ма
ква ли те ту. За ко ном су не што до би ли
ин ва ли ди ра та и њи хо ве по ро ди це,
иако то баш ни је у све му са свим ја сно. 

Па ра гра фи ка жу да не ке по вла сти -
це бор ци мо гу да оства ре ако им их да
ло кал на са мо у пра ва, то јест ако то же -
ли и уко ли ко у ка си има сред ста ва.

Исти ни за во љу ло кал на са мо у пра ва
ни је по зи ва ла људ ство за уче шће у
бор бе ним деј стви ма. То је чи ни ла др -
жа ва по сред ством сво јих спе ци ја ли зо -
ва них ор га на, па она (др жа ва) тре ба и
да ре ши то на свом ни воу. Бор ци би на
тај на чин по ста ли рав но прав ни, а не
да им ста тус од ре ђу је ло кал на са мо у -
пра ва, по соп стве ном на хо ђе њу и по
соп стве ној же љи. 

Спи ско ви пре по зна ва ња
У спи ско ве су се упи са ли они што су

то же ле ли. Пре ма не ким са зна њи ма
мно ги бор ци ни су оба ве ште ни о то ме
ка ко да их За кон пре по зна као бор це.
Ни је ја сно где се из гу би ше ве те ра ни,
у том за ко ну се и не спо ми њу. Прет по -
ста вља мо да пи сац За ко на ни је знао
ка ко да то фор му ли ше, од но сно ка ко
да одво ји бор це од оних ко ји ни су ни
уче ство ва ли у бор бе ним деј стви ма.
Шта ће мо са они ма ко ји же ле да се на -
зи ва ју ве те ра ни ма, ко ји за пра во то и
је су? 

По зна то нам је да у на шем дру штву
де лу ју ор га ни за ци је ко је оку пља ју по -
што ва о це рат ни ка из Пр вог свет ског
ра та, за тим СУБ НОР, па УВПС, удру -
же ња ви до ва и ро до ва, ви ше удру же -
ња уче сни ка ра то ва од 1991 - 1999. го -
ди не, је дан број удру же ња рат них и
мир но доп ских ин ва ли да, дру га удру -
же ња слич них обла сти ин те ре со ва ња
и но си о ци тра ди ци ја вој них је ди ни ца.
За ко ном су са ор га ни за ци ја ма и удру -
же њи ма из јед на че не чак и чет нич ке
ор га ни за ци је. 

Ак ту ел на си ту а ци ја ука зу је да би
кров но удру же ње ве те ра на тре ба ло
да удру жи све ове ор га ни за ци је и да
их ста ви под сво је окри ље. Ме ђу тим,
у за ко ну о ко јем је реч тај по јам се и
не спо ми ње. Ко ће то да ура ди? Oпш -
тина? Град? Не ће си гур но. Ад ми ни -
стра тив но не пре по зна ју ве те ра не. Ре -
пу бли ка? Oна је то већ ре гу ли са ла за-
конoм, али по мно ги ма не на нај бо љи
на чин. 

Пре ма За ко ну, Ре пу бли ка да је мо -
гућ ност у по себ ном чла ну да се са ми
ор га ни зу је мо у удру же ња или са ве зе
од по себ ног зна ча ја. На бра ја ју се бор -
ци, рат ни и мир но доп ски ин ва ли ди,
чла но ви по ро ди ца па лих бо ра ца и
умр лих вој них ин ва ли да, ци вил них ин -
ва ли да ра та и чла но ви по ро ди ца ци -
вил них жр та ва ра та и умр лих ци вил -
них ин ва ли да ра та, не го ва о ци тра ди -
ци ја осло бо ди лач ких ра то ва Ср би је.
Сва ова удру же ња тре ба пред лог да
упу те Ми ни стар ству за рад, за по шља -
ва ње бо рач ка и со ци јал на пи та ња, а
он да удру же ње од по себ ног зна ча ја
тре ба да ами ну је Вла да. Да ли не ко
мо же не при стра сно и не при ко сно ве но
да од ре ди ор га ни за ци ју ве те ра на или
ви ше удру же ња ко ја би пред ста вља -
ли ин сти ту ци ју од по себ ног зна ча ја.
Те шко.

На свим ни во и ма
За кон ре гу ли ше раз не ка те го ри је

угро же них жр та ва ра та и то је уре ду,
али ниг де се не ви ди да по сто ји ор га -
ни за ци ја оних ко ји су жи ви и да се мо -
гу осло ни ти на Ре пу бли ку и би ти је -
дин стве ни у Ср би ји. По на шем ми -
шље њу то је тре ба ло да бу де ор га ни -
за ци ја ве те ра на на ни воу Ре пу бли ке
са ор га ни за ци о ном струк ту ром до оп -
шти на (гра до ва) и ме сних за јед ни ца.
Те ор га ни за ци је би мо гле да об у хва те
и при дру же не чла но ве, од но сно по -
сто је ће ор га ни за ци је и удру же ња.

Са гле да ва њем пла но ва и про гра ма
ра да, кон крет них ак тив но сти и све га
дру гог зна чај ног за од лу чи ва ње те ор -
га ни за ци је би де лом мо гле да се фи -
нан си ра ју из ре пу блич ког бу џе та. То
би се ре а ли зо ва ло или ма те ри јал ном
по др шком укуп ног ра да или про јект -
ним фи нан си ра њем.

Ка да је реч о ве те ра ни ма, они би ло -
гич но тре ба ло да ре а ли зу ју ак тив но -
сти под по кро ви тељ ством и у окри љу
Ми ни стар ства од бра не, од но сно
Упра ве за тра ди ци ју, стан дар де и ве -
те ра не. Укуп ну ор га ни за ци ју струч но
би мо гла да по др же оде ље ња Ми ни -
стар ства од бра не у оп шти на ма, уз по -
моћ оста лих ин сти ту ци ја и ор га ни за -
ци ја.

Има мо пра зник - Дан ве те ра на. Обе -
ле жа ва ју га раз не гру па ци је ко је ни су
уче ство ва ле у ра ту. Ка да је ства ран
за кон, чи ни се да ни су на пра ви на чин
и до вољ но ши ро ко кон сул то ва ни ве -
те ра ни. Ви де ће се на кра ју шта ће ло -
кал не са мо у пра ве да ура де са спи ско -
ви ма, то јест са ре ги стро ва њем ве те -
ра на. Ве ру је мо да ће др жа ва смо ћи
сна ге да пра вед но и на ду ге ста зе ре -
ши на го ми ла не про бле ме ве те ра на.

Љу бо мир Ре ља но вић 
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Са јед не од све ча них ака де ми ја по во дом Да на ве те ра на

Ветерански поглед на стварност

МАЛО ВИШЕ СЛУХА 
ЗА ПРОБЛЕМЕ

Параграфи кажу да неке повластице борци могу да остваре
ако им их да локална самоуправа, то јест ако то жели и 
уколико у каси има средстава. Истини за вољу локална 

самоуправа није позивала људство за учешће у борбеним
дејствима. То је чинила држава посредством својих 

специјализованих органа, па она (држава) треба и да реши
то на свом нивоу.



је су би ле на ру ше не у то ку про те кле но ћи; 
Ко ман да 203. ме шо ви те ар ти ље риј ске

бри га де из ве шта ва Ко ман ду Тре ће ар ми је
да је на френ квен ци ји 141.800, ухва ћен
по зив пи ло та за по моћ, на ен гле ском је зи -
ку. Ло ци ран је од стра не је ди ни ца и ра дио
ама те ра у ре јо ну Алек си нац–Ра жањ–Со -
ко ба ња. Пре трес те ре на се на ста вља.

За ро бље ни из ви ђач ки тран спор тер НА -
ТО-а пре ба чен је вуч ним во зом  у Ниш и
сме штен у Ка сар ну „Сте ван Син ђе лић“.
Због опа сно сти да има угра ђен ауто ном ни
ло ка тор, струч на ли ца 201. по за дин ске ба -
зе вр ше де таљ ни пре глед тран спор те ра.

Ге не рал Ла за ре вић из ве шта ва да је на -
пи сао на ре ђе ња за до во ђе ње Дру гог ба та -
љо на 175. пе ша диј ске бри га де у са став
бри га де у ре јон Гњи ла на. Ка же, ба та љон
је за вр шио мо би ли за ци ју и спре ман је да
уђе у са став бри га де 3. апри ла 1999. го ди -
не. За овај за да так ан га жо вао је тим са пу -
ков ни ком Ми ла ном Ко ту ром на че лу, на -
чел ни ком ро да пе ша ди је При штин ског
кор пу са.

Из ве шта ва ме и да 3. апри ла 1999. го -
ди не у са став Кор пу са тре ба да стиг не
Сед ма пе ша диј ска бри га да Ни шког кор пу -
са и да еки па за ње но до во ђе ње и рас по -
ред из ви ђа зо ну од бра не Ис ток, се ло Ле -
ско вац, се ло Си ће во и се ло Руд ник. На че -
лу ти ма је на чел ник Шта ба При штин ског
кор пу са, пу ков ник Ве ро љуб Жив ко вић. 

На ре дио сам да се на овим за да ци ма
ан га жу ју и ста ре ши не Ни шког кор пу са и
Ко ман де Ар ми је и тра жио да пред ло жи је -
ди ни цу ко ју ће мо оби ћи у то ку да на. Пред -
ло жио је, а ја сам при хва тио, да то бу де
243. мо то ри зо ва на бри га да.

Пре по ла ска у оби ла зак 243. ме ха ни зо -
ва не бри га де, на са стан ку са ста ре ши на -
ма Ар ми је на Ис ту ре ном ко манд ном ме сту
број три из да јем на ре ђе ња ко ја тре ба из -
вр ши ти до мог по врат ка: пу ков ни ци ма
Сре до је ви ћу и Ста ној ко ви ћу да при пре ме
на ре ђе ња за пот чи ње не је ди ни це – „Ор га -
ни за циј ско на ре ђе ње за функ ци о ни са ње
опе ра тив ног де жур ства у Ко ман ди Ар ми -
је“; „На ре ђе ње за ор га ни за ци ју ПВО на
прав ци ма на ле та ави о на НА ТО, ко је од
гра ни це из во де ка ре јо ни ма рас по ре да је -
ди ни ца“, „На ре ђе ње за бор бу про тив уба -
че них ди вер зант ско-те рор стич ких гру па“,
„Упо зо ре ње је ди ни ца ма да ави ја ци ја НА -
ТО-а на ме ра ва да ко ри сти све тле ће бом -
бе“, ко је облач ност и ло ше вре мен ске
усло ве пре тва ра ју у по вољ не за деј ство
ави ја ци је; „На ре ђе ње за за ди мља ва ње
обје ка та у зо на ма од го вор но сти је ди ни ца“;
„На ре ђе ње за мо би ли за ци ју Тре ћег ба та -

У
6.00 ча со ва (1. апри ла 1999) у Опе ра -
тив ном цен тру При штин ског кор пу са
пи јем ју тар њу ка фу, чи там из ве шта је и

при спе ла на ре ђе ња. За ро бља ва ње аме -
рич ких из ви ђа ча је нај ва жни ја ин фор ма ци -
ја у свим из ве шта ји ма.

Ави ја ци ја НА ТО око пет ча со ва кр ста ре -
ћим ра ке та ма га ђа ла је објек те ин фра -
струк ту ре у Но вом Са ду. У 4.55 ча со ва
бом бар до ва но је ста ро град ско је згро са
вред ним гра ди тељ ским на сле ђем од 18.
до 20. ве ка. У бом бар до ва њу је оште ћен
Вој во ђан ски му зеј, основ на шко ла „Ђор ђе
На то ше вић“ и згра да Фи ло зоф ског фа кул -
те та. Од 4.30 до 5.00 ча со ва са два про јек -
ти ла  бом бар до ван је и сру шен Ва ра дин -
ски мост из 1928. го ди не, по ред ко га се на -
ла зи Пе тро ва ра дин ска твр ђа ва, је дин -
стве ни при мер аустриј ског фор ти фи ка циј -
ског гра ди тељ ства. Пе тро ва ра дин ски
мост, ко ји спа ја Но ви Сад са Пе тро ва ра ди -
ном, сру шен је це лом ду жи ном, чи ме је
пре ки нут до вод во де у град и реч ни плов -
ни пут Ду на вом.

У 5.05 ча со ва јед ним про јек ти лом га ђан
је мост на Ду на ву код Бе шке. Про јек тил је
оште тио бе тон ску кон струк ци ју у ду жи ни
од пет ме та ра.  

У зо ни Тре ће ар ми је у то ку но ћи по но -
вље ни су на па ди на обје кат Го леш, при че -
му је га ђа но скла ди ште по гон ског го ри ва
492. ва зду хо плов не ба зе. На па ди су по но -
вље ни. 

Пре ма по да ци ма Оба ве штај не упра ве,
ко ман да НА ТО-а пла ни ра на ста вак ва зду -
хо плов не опе ра ци је, у ко ју би укљу чи ла
бор бе не хе ли коп те ре, те жи шно по је ди ни -
ца ма на Ко со ву и Ме то хи ји, као и на објек -
те ин фра струк ту ре. У ве зи с тим, су сед на
Ру му ни ја усту пи ла је свој ва зду шни про -
стор ко ји је ста вљен под кон тро лу НА ТО-
а.

Спе ци јал не је ди ни це из са ста ва коп не -
них НА ТО сна га у Ма ке до ни ји  гру пи шу се
на про сто ру се вер но од Ку ма но ва, нај ве -
ро ват ни је ра ди тра га ња за за ро бље ним
вој ни ци ма.

Нер во за у САД
НА ТО на ста вља при пре ме гру па ШТС за

уба ци ва ње на Ко со во и Ме то хи ју и ди вер -
зант ско-те ро ро стич ких спе ци јал них сна га.
У Ма ке до ни ји  по след њих да на  на ста вља
се до пре ма ње но вог на о ру жа ња НА ТО. У
ве зи с тим ин тен зи ви ра на су елек трон ска
деј ства с ци љем оме та ња си сте ма ко ман -
до ва ња у је ди ни ца ма Тре ће ар ми је.

Пен та гон је по твр дио иден ти тет тро ји це
за ро бље них вој ни ка аме рич ке ар ми је, о

чи јој се ми си ји  при ли ком упа да на ју го сло -
вен ску те ри то ри ју у САД са оп шта ва ју ла -
жне ин фор ма ци је. У са оп ште њу је по твр -
ђе но је да се ра ди о на ред ни ци ма Ен др ју
Ра ми ре зу и Кри сто фе ру Сто у ну, док за
тре ћег за ро бље ног вој ни ка, Сти ве на Гон -
за ле са, Пен та гон на во ди да је „спе ци ја -
лац“. Еми то ва не су њи хо ве сли ке.

Си-Ен-Ен је об ја вио да је Ра ми рез из
Лос Ан ђе ле са, Сто ун, из ме ста Смис Крик
у Ми чи ге ну, а Гон за лес из Тек са са.

Очи глед но да за ро бља ва ње аме рич ких
вој ни ка пред ста вља нај те жи уда рац за
про па ганд ну ма ши не ри ју НА ТО-а. Ве ро -
ват но су еми то ва ње сли ка за ро бље них
аме рич ких вој ни ка и ко мен та ри те ле ви зиј -
ских ста ни ца на те ра ли ге не ра ла Клар ка
да пре у зме уло гу порт па ро ла.

Мо сков ски лист „Се вод ња“ ко мен та ри -
ше да Кларк по ку ша ва „да соп стве ним гру -
ди ма са кри је бе о град ску ин фор ма тив ну
бра ву ру и де ло вао је бле ду ња во“.

Се кре тар аме рич ког Ми ни стар ства од -
бра не, Ви ли јам Ко ен, тро ји цу при пад ни ка
Ору жа них сна га САД на звао је „иле гал ним
за то че ни ци ма“. На одр жа ној кон фе рен ци -
ји за но ви на ре у Пен та го ну, из ве шта ва ју
ме ди ји, „тру дио се да за др жи кон тро лу и
хлад но кр ван из глед, али му то ни је по ла -
зи ло за ру ком. Би ло је очи глед но да нер -
во зно и ре зиг ни ра но од го ва ра на не при јат -
на пи та ња но ви на ра ко ји су из но си ли сум -
ње у оправ да ност аме рич ког бом бар до ва -
ња Ју го сла ви је“. Пре ма из ве шта ји ма свет -
ских ме ди ја, слич но се по на шао и шеф
аме рич ког Ге не рал шта ба, Хен ри Шел тон.
Он је при знао но ви на ри ма „да Ва шинг тон
ни је знао да су тро ји ца аме рич ких вој ни ка
за ро бље ни, све док их ни је ви део на срп -
ској те ле ви зи ји“.

Па ра док сал но је, из ве шта ва ју ме ди ји,
„да САД, упр кос то ме што не при хва та ју да
је бом бар до ва ње јед не су ве ре не зе мље
рат и агре си ја, тра же да се пре ма ње ним
за ро бље ним вој ни ци ма при ме ни Же нев -
ска кон вен ци ја о рат ним за ро бље ни ци ма“.

По зив пи ло та за по моћ
У на шим ме ди ји ма об ја вље но је да ће

се тро ји ци при пад ни ка ору жа них сна га
САД су ди ти пре ма ју го сло вен ском кри вич -
ном за ко но дав ству.

Ин фор ма ци је из је ди ни ца од но се се на
вој нич ка пи та ња.

По сле пре ки да ус по ста вље на је ве за из -
ме ђу ста ци о нар них цен та ра ве зе Ниш и
Кур шу мли ја, у 36 жич них ка на ла. Из вр ше -
на је ста би ли за ци ја свих вр ста ве за са
пот чи ње ним је ди ни ца ма Тре ће ар ми је, ко -
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љо на вој не по ли ци је“; Упо зо ре ње за све
је ди ни це, као и за Штаб Ци вил не за шти те
и МУП-а, да је НА ТО по чео да ко ри сти му -
ни ци ју са оси ро ма ше ним ура ни ју мом“.

У уро ше вач кој ка сар ни
Ко ман дант обез бе ђе ња, пу ков ник Ло -

вре, из ве стио ме је да је из вр ше на при пре -
ма 30 ста ре ши на и вој ни ка из 63. па до -
бран ске бри га де за пре у зи ма ње обез бе -
ђе ња од Тре ћег ба та љо на вој не по ли ци је.
Одо брио сам за ме ну је ди ни ца и ко ман ди -
ру те је ди ни це, по руч ни ку Дра га ну Ми ло -
ва но ви ћу, из дао за дат ке за рад.

У оби ла зак 243. ме ха ни зо ва не бри га де
кре ну ла је иста еки па као и прет ход ног да -
на. Про ме на је би ла са мо у са ста ву је ди -
ни це за обез бе ђе ње  јер је до шло до на ве -
де не сме не је ди ни ца. 

Због при су ства ве ћег бро ја НА ТО ави о -
на у ва зду ху, од сто ја ње из ме ђу во зи ла у
ко ло ни је око 1.000 ме та ра. На улаз у Уро -
ше вац сти же мо за 35 ми ну та. До че ку је нас
ко ман дант, пу ков ник Кр сман Је лић, са па -
тро лом вој не по ли ци је. Из ла зим да га по -
здра вим. Пред ла же да до ње го вог Ко -
манд ног ме ста про ђе мо кроз Ка сар ну и ви -
ди мо ефек те деј ства ави ја ци је НА ТО-а.
При хва там. Ула зи мо у Ка сар ну „Цар Урош“
ко ја је у ру ше ви на ма. Нео ште ће не су две-
три згра де. Те шко про ла зи мо из ме ђу раз -
ба ца них бло ко ва бе то на, ци гли и ли ма.
Све пру жа стра вич ну сли ку. Гле дам ру ше -
ви не и се ћам се ка ко је ка сар на из гле да ла
пре агре си је. У ка сар ни смо већ два де се -
так ми ну та. Ге не рал Ђа ко вић и Пу ков ник
Сто ја но вић упо зо ра ва ју да би би ло до бро
да на пу сти мо ка сар ну. У ва зду ху из над
Уро шев ца ле ти око 6 – 10 ави о на НА ТО-а. 

Ула зи мо у цен тар Уро шев ца. Град је пра -
зан. Пре агре си је имао је око 50.000-60.000
ста нов ни ка. Са да је пуст. Ба рем је та ко из -
гле дао. У ње му је жи ве ло 93% Шип та ра и
све га 7% Ср ба и оста лог не ал бан ског жи -
вља. Укуп но, у це лој оп шти ни, ви ше од
113.000 ста нов ни ка, Шип та ра 85,8% и
14,2% не ал ба на ца. Слич на си ту а ци ја је и у
су сед ним оп шти на ма, Шти мље и Ка ча ник.

Сре ће мо не ко ли ко ста ри јих љу ди ко ји
не где жу ре и не ко ли ко па са, ко ји лу та ју
ули ца ма. Па тро ла вој не по ли ци је за у ста -
вља ко ло ну у цен тру, ис пред јед не ве ли ке
ку ће. Ви дим да се ра ди о на пу ште ној шип -
тар ској ку ћи ко ја у при зе мљу има два ло -
ка ла  и про дав ни цу. Са да су за тво ре ни.
Пу ков ник Је лић ка же да је у тој ку ћи Ко -
манд но ме сто Бри га де. Пи там га што је
иза брао шип тар ску ку ћу за Ко манд но ме -

сто. Об ја шња ва да НА ТО зна да у цен тру
жи ве са мо Шип та ри. Ка же да због то га не -
ће да га ђа њи хов град. Об ја шња ва да лич -
но по зна је Шип та ра, вла сни ка ку ће, ко ји је
са гла сан да је ко ри сти Вој ска. Пи там га
шта ће се де си ти ако баш он или не ко од
ње го вих су се да по ша ље из ве штај ОВК, а
ови НА ТО-у да је ту Ко манд но ме сто. Је -
лић има од го вор да ни су лу ди да то ра де
јер зна ју да ће НА ТО у том слу ча ју по ру -
ши ти ку ће. Био је то ло ги чан од го вор, али
га упо зо ра вам да во ди ра чу на да се имо -
ви на тог до ма ћи на са чу ва и да је он за то
од го во ран.

При пре ме сна га НА ТО-а
На ко манд ном ме сту пу ков ник Је лић ре -

фе ри ше о до са да шњем то ку агре си је и
учин ку НА ТО ави ја ци је у зо ни Бри га де, о
по ги ну лим и ра ње ним при пад ни ци ма, по -
ру ше ним објек ти ма и по на ша њу ШТС. На -
гла ша ва да су се ШТС, од мах по по чет ку
бом бар до ва ња, по ву кле на Је зер ску пла -
ни ну и у Не ро ди мље и да за са да не из во -
де те ро ри стич ка деј ства пре ма је ди ни ца -
ма Бри га де и МУП-а. Је ди но су ак тив ни у
Цр но љев ском те сна цу и око Ка ча ни ка. Ка -
жем Је ли ћу да и они зна ју ко ли ки је зна чај
тих ко му ни ка ци ја.

,,На тим ко му ни ка ци ја ма, око се ла Цр -
но ље ва, Лу жни це и Ду ља, и Ста го ва, Бо -
ба и Пу сте ни ка, у оп шти ни Ка ча ник, по ста -
вља ју за се де и отва ра ју ва тру на сва ко га
ко ту про ла зи’’. 

Ко ри сте ћи кар ту, пу ков ник Је лић об ја -
шња ва да ШТС нај ви ше има у се ли ма Не -
ро ди мље, Ра чак, Збор це, Је зер це, и Пу -
сте ник. То су њи хо ве ба зе у ко је су се вра -
ти ли. По сле ре фе ри са ња, пу ков ник Је лић
пред ла же да оби ђе мо је ди ни це у пр вом
по ја су од бра не.

На пу ту за Ка ме ну гла ву за у ста вља мо
се у се лу Срп ски Ба буш и уз пут оби ла зи -
мо је ди ни це Те ри то ри јал не од бра не.

Пр ви по ло жај је Ка ме на гла ва (тт 626).
На се ве ро и сточ ном де лу је исто и ме но се -
ло, а ју го за пад но се ло Гр ли ца. Три го но ме -
тар 626 до ми ни ра око ли ном. Са ње га се
кон тро ли шу рас кр сни це пу те ва Уро ше -
вац–Ка ча ник, се ло Ка ме на Гла ва–Ви ти на,
се ло До га но ви ћи–Штрп це и про стор Ши -
ро ка ли ва да, где се ра чва ју то ко ви не ко ли -
ко ре ка и од во де во ду у Цр но, Сре до зем но
и Ја дран ско мо ре 

Ова по ја ва се у хи дро гра фи ји на зи ва би -
фур ка ци ја. Са овог објек та  ви ди се рас по -
ред је ди ни ца бри га де до Ка ча ни ка и се ла
До га но ви ћи и  Гло бо чи ца. 

Ко ман дант Је лић по ка зу је ре јо не рас по -
ре да Бор бе не гру пе „211“ Ни шког кор пу са
у се ли ма Ко тли на и Кри ве ник, Бор бе не
гру пе „3“ 243. ме ха ни зо ва не бри га де у се -
ли ма До га но ви ћи и Гор ња Гр ли ца, Бри гад -
ног про ти во клоп ног од ре да „243“ у се лу
Бе ло гра це, Бри гад не ар ти ље риј ске гру пе
„243“ у се лу Ду бра ва и Дру гог ме ха ни зо ва -
ног ба та љо на 243. ме ха ни зо ва не бри га де
у се ли ма Кор бу лић и Де бал де, на се ве ро -
за пад ним па ди на ма пла ни не Цр не го ре,
на гра ни ци са Ма ке до ни јом. По сле ге о -
граф ске ори јен та ци је, пу ков ник Је лић ре -
фе ри ше за кључ ке из про це не си ту а ци је.
Про це њу је да на зо ну од бра не Бри га де
оче ку је сна ге НА ТО-а ја чи не око 2.000 вој -
ни ка, на прав ци ма Ско пље–Ђе не рал Јан -
ко вић–Уро ше вац и Ку ма но во–се ло Де бал -
де–Ви ти на и око 2.500 ШТС на прав цу Те -
то во–се ло Гло бо чи ца–се ло До га но -
вић–Уро ше вац. 

Не ви дљи ви за ави о не
На осно ву ове про це не агре со ра од лу -

чио је да глав не сна ге Бри га де гру пи шу на
прав ци ма Ко дра Фу ра–се ло Ка баш, Би -
љак–Гра ди ште–се ло Гро мо во и Ђе не рал
Јан ко вић–Ка ча ник, а по моћ не сна ге на
прав цу се ло Гло бо чи ца–се ло До га но ви ћи.

Обра зла же да је циљ ова квог ан га жо ва -
ња је ди ни ца Бри га де да спре чи на сил но
уба ци ва ње је ди ни ца НА ТО-а и ШТС са
про сто ра Ма ке до ни је; да на не се што ве ће
гу бит ке; спре чи из би ја ње у ши ри ре јон се -
ло До га но ви ћи–се ло Би нач и про ду же ње
на па да ка Уро шев цу и При шти ни.

За из вр ше ње за дат ка Бри га да је оја ча -
на Бор бе ном гру пом 21 Ни шког кор пу са,
57. гра нич ним ба та љо ном, 60. вој но те ри -
то ри јал ним од ре дом Ви ти на и про ти во -
клоп ном ба те ри јом „Фа гот“. За тим ре фе -
ри ше о за да ци ма је ди ни ца ко је по ка зу је на
кар ти. По сле ре фе ри са ња, по пла ну, во ди
нас у Бри гад ни про ти во клоп ни од ред „243“
у се лу Бе ло гра це. На ула зу у се ло до че ку -
је нас ко ман дант од ре да. Ра пор ти ра и во -
ди нас у ре јон рас по ре да је ди ни це. Док се
кре ће мо, по ку ша вам да уочим вој ни ке и
ору ђа ове је ди ни це, ко ја у свом са ста ву
има 18 са мо ход них про ти во клоп них ору ђа
90 мм, шест ору ђа про тив тен ков ских ра ке -
та „По ло“ на оклоп ном тран спор те ру БОВ-
1 и шест про ти во клоп них си сте ма „Фа гот“. 

Не ви дим ни јед но сред ство, а ни љу де.
На ре ђу јем ко ман дан ту од ре да да нас во -
ди на ва тре ни по ло жај, до не ког ору ђа. Ка -
же да смо по ред не ких ору ђа већ про шли
и до во ди нас на по ло жај про ти во клоп них
ра ке та „По ло“. Да ни је по ка зао где се на -
ла зе ору ђа, не бих их уочио ни са око 10
ме та ра. Из ме ђу две ста ре и на пу ште не
згра де на ла зи се ма ски ра но бор бе но
оклоп но во зи ло са ра ке та ма ти па „ма љут -
ка“. До че ку је нас под о фи цир, ко ман дир
бор бе ног оклоп ног во зи ла. Ра пор ти ра и
об ја шња ва да је ово са мо је дан од по ло -
жа ја овог ору ђа и да их има још че ти ри, ко -
ји су на од сто ја њу 100 до 150 ме та ра.

Ка же сви по ло жа ји су ова ко уре ђе ни, не -
ви дљи ви за ави о не НА ТО-а. „Ору ђа мо гу
би ти от кри ве на тер мо ви зиј ски са мо ако су
укљу че ни мо то ри“, об ја шња ва ко ман дир. 

На ре ђу јем да нас во ди код вој ни ка по слу -
жи ла ца. Вој ни ци су у скло ни шту, уко па ном
у зе мљи. У ње му је уре ђен про стор за од -
мор, сме штај опре ме и лич ног оруж ја, пећ
за ло же ње, отвор за вен ти ла ци ју са фил те -
ром за пре чи шћа ва ње ва зду ха. Ам би јент је
са свим при сто јан за ду жи бо ра вак.

За ро бље ни аме рич ки вој ни ци на Ко сме ту 1999. го ди не
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но ги од догађаjа 1991. го ди не не -
дво сми сле но, кроз кон крет не љу де
и при ме ре, указуjу на сло ве нач ке

бе стиjалности коjе, без об зи ра што су пре -
кри ве не ве лом таjности, представљаjу не -
по ре ци ва све до чан ства о не ве ро ват ним
зло чин стви ма по чи ње ним у последњоj де-
цениjи два де се тог ве ка. Веродостоjна све -
до чан ства су ис ка за на кроз броjне изв еш -
таjе воjних обавешт аjних и ме ди цин ских
ор га на и изjава оче ви да ца и уче сни ка бор -
бе них деjстава во ђе них на тлу де же ле.

Пре не го пре ђе мо на опис сло ве нач ких
зло чи на, освр ни мо се наjпре на „зло чи не“
коjе су, пре ма оп ту жни ци Окру жног ту жи -
ла штва Мур ске Со бо те, по чи ни ли над ци -
вил ним ста нов ни штвом ге не рал Три фу но -
вић и пу ков ник По пов. „Зло чин“ о ком jе
реч, по чи њен jе jер jе ге не рал Три фу но -
вић, ко ман дант кор пу са у Ва ра жди ну, од
Ко ман де За гре бач ке воjне обла сти до био
за да так да део jединице упу ти ра ди обез -
бе ђе ња гра нич них пре ла за на
jугословенско-аустриjскоj гра ни ци. Би ла jе
то, у ства ри, од лу ка и на ре ђе ње Са ве зног
из вр шног ве ћа Југословенскоj народноj
армиjи и МУП-у да не по сред но обез бе де
спро во ђе ње у жи вот „Са ве зних про пи са о
пре ла же њу др жав не гра ни це на територи-
jи Ре пу бли ке Сло ве ни је“. Од лу ка Са ве зног
из вр шног ве ћа jе усле ди ла као од го вор на
не за ко ни те од лу ка коjе jе jеднострано до -
не ла Скуп шти на Словениjе, а коjе су угро -
жа ва ле „териториjалну це ло куп ност Југо-
славиjе, ње не др жав не гра ни це и њен су -
ве ре ни тет у ме ђу на род ним од но си ма“. По-
ступаjући по наведеноj од лу ци, од но сно
на ре ђе њу, ге не рал Три фу но вић jе из дао
за да так пу ков ни ку По по ву, ко ман дан ту ва -
ра ждин ске ка сар не „Кал нич ки пар ти за ни“,
да са jединицом обез бе ди гра нич не пре -
ла зе коjи из во де пре ко Ор мо жа, Љу то ме -
ра и Гор ње Рад го не.

Муч ка уби ства
На пу ту пре ма гра нич ним пре ла зи ма,

jединицу из ва ра ждин ског гар ни зо на у за -
се ди jе са че ка ла териториjална jединица
Словениjе коjа jе муч ки, без ика квог по во -
да, ни чим иза зва на, отво ри ла ва тру на љу -
де коjе jе пред во дио пу ков ник Бе ри слав
По пов. Епи лог: убиjено пет, ра ње но 17 и
за ро бље но 30 воjника, а уни ште но два де -
се так не бор бе них и део бор бе них во зи ла.
За таj гну сни зло чин над воjницима, као и
зло чин на ка ра у ли Хол мец, о че му ће кас-
ниjе би ти ви ше ре чи, Хел син шки од бор
Словениjе jе по кре нуо пи та ње од го вор но -

сти по чи ни о ца и на ло го да ва ца за по чи ње -
ни зло чин, али ру ко вод ство Словениjе не
са мо да ниjе ре а го ва ло на то, већ jе све
пред у зе ло ка ко по чи ње ни зло чин не би до -
прео до jавности. На жа лост, ни медиjима
у Србиjи ниjе пру же на мо гућ ност да обе -
ло да не на ве де ни зло чин Сло ве на ца, jер
га jе скри ва ло и воjно и др жав но ру ко вод -
ство зе мље.

Све по дат ке, на ве де не у на став ку овог
при ло га, за бе ле жио jе, на осно ву броjних
зва нич них изв еш таjа, аутор ових ре до ва –
у то вре ме на чел ник Слу жбе за ин фор ми -
са ње о ору жа ним сна га ма СФРЈ. По ред
тих по да та ка, опширниjе поjединсти о тим
де ша ва њи ма за бе ле же не су у jош увек не-
обjављеноj књи зи „Медиjски по ра зи ЈНА –
Исти на о Кадиjевићу“. При ме ри коjи сле де
од но се се ис кљу чи во на зби ва ња у Слове-
ниjи, ма да jе мно го зло чи на над Ср би ма
по чи ње но и то ком касниjих бор бе них деj-
става на тлу Хр ват ске и Бо сне и Хер це го -
ви не, коjи су та ко ђе де таљ но обра зло же -
ни у на став ку те књи ге.

Зло чи ни сло ве нач ких паравоjних фор-
мациjа, по чи ње ни муч ким уби стви ма тек
завоjничених мла ди ћа, би ли су вр ло до -

бро по зна ти љу ди ма у воjном вр ху. Зна ло
се за броjна хап ше ња ста ре ши на ЈНА и
не чо ве чан од нос пре ма ра ње ни ци ма, али
се ни шта, осим вер бал них осу да, ниjе
пред у зи ма ло да се та кво ста ње спре чи –
ако ни ка ко друкчиjе, он да ле гал ном воjном
си лом над не ле гал ним зло чи нач ким воj-
ним са ста ви ма. Мно ги од тих мон стру о -
зних при ме ра ни су, на жа лост, ниг де за бе -
ле же ни. Сви ти зло чи ни, ме ђу тим, ни су не -
по зна ти ха шким ис тра жи те љи ма, прет ход -
ном и ак ту ел ном сло ве нач ком ру ко вод -
ству, баш као и срп ском, али у веч ном се -
ћа њу остаjу са мо по ро ди ца ма жр та ва тих
зло чи на. Не заборављаjу их, на рав но, и
мно ги коjи и да нас, као ин ва ли ди са траj-
ним здрав стве ним по сле ди ца ма, жи ве са
тра го ви ма не чо ве штва бру тал них сло ве -
нач ких уби ца.

Удар на СФРЈ и ЈНА
Сло ве нач ки зло чи ни тим ви ше добиjаjу

на те жи ни што су по чи ње ни гру бим кр ше -
њем од лу ка са ве зне др жа ве од 25. jуна
1991. го ди не. Са ве зно ве ће Скуп шти не
СФРЈ и Са ве зно из вр шно ве ће, тог су да -
на jасно и не дво сми сле но на ло жи ли ЈНА
да, по ред оста лог, спре чи прекраjање зе -
мље и про ме ну ње них гра ни ца, супротст -
ављаjући се ти ме jедностраноj и незако-
нитоj од лу ци Скуп шти не Словениjе, од 8.
маjа исте го ди не, о от це пље њу Словениjе
од СФРЈ. На ве де на сло ве нач ка од лу ка,
ме ђу тим, ниjе има ла сна гу за ко на jер jе,
су прот но фе де рал ном уста ву и по зи тив -
ним за кон ским про пи си ма, угро жа ва ла те-
риториjалну це ло ви тост СФРЈ, ње не др -
жав не гра ни це и њен су ве ре ни тет у ме ђу -
на род ним од но си ма.

Поступаjући у скла ду са од лу ка ма на ве -
де них са ве зних ор га на, не што ма ње од
2000 при пад ни ка ЈНА кре ну ло jе два да на
касниjе, 27. jуна зна чи, на из вр ше ње за -
дат ка коjи ниjе под ра зу ме вао би ло ка кве
провокациjе, су ко бе и бор бе на деjства.
Ра ди ло се, прак тич но, о мир но доп ском за -
дат ку стро го огра ни че ног ка рак те ра коjи jе
у сва ком по гле ду по чи вао на од ред ба ма
Уста ва СФРЈ коjим се, по ред оста лог, про-
писуjе да ору жа не сна ге шти те не за ви -
сност, су ве ре ни тет, териториjалну це ло ви -
тост и устав ни по ре дак зе мље. Пре по ла -
ска jединица ЈНА на из вр ше ње за дат ка
ра ди обез бе ђе ња 35 коп не них гра нич них
пре ла за, jедне по мор ске (Ко пар) и jедне
ва зду шне лу ке (Бр ник), пра во вре ме но jе
оба ве ште но ру ко вод ство Словениjе. Ру ко -
вод ство Словениjе jе, ме ђу тим, као од го -
вор ор га ни зо ва ло ма сов на за пре ча ва ња
комуникациjа на прав цу кре та ња jединица
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мучење лекара и медицинских сестара… 

ПИШЕ
Ра ди сав 
Т. Ри стић 

Сло вен ци су од мах про ме ни ли та бле са на зи вом др жа ве



ЈНА и, исто вре ме но, из вр ши ло мобилиза-
циjу своjе териториjалне од бра не коjа jе у
кон крет ном случаjу пред ста вља ла пара-
воjну формациjу. Та паравоjска ће убр зо,
су прот но свим ме ђу на род ним за ко ни ма,
из во ди ти те ро ри стич ке акциjе у пра вом
сми слу те ре чи. А та та ко зва на ре пу блич -
ка воjска броjала jе у том тре нут ку 35.000
љу ди коjи су кре ну ли у хаjку не са мо на
воjнике коjи су кре ну ли на из вр ше ње мир -
но доп ског за дат ка, већ и на ата ко ва ње по -
ро ди ца ста ре ши на ЈНА, не ште де ћи чак ни
же не и де цу, чиjа jе jедина кри ви ца би ла
што су чла но ви по ро ди ца ак тив них воjних
ли ца.

Вар вар ство на са вре мен 
на чин
Не по сред но по приjему оба ве ште ња о

за дат ку, сло ве нач ко jе ру ко вод ство, уме -
сто да при хва ти пре по ру ке и од лу ке наjви-
ших ор га на са ве зне др жа ве, пред у зе ло 26.
jуна ме ре коjе се, у наjмању ру ку, мо гу на -
зва ти не са мо не ци ви ли зо ва ним, већ са -
свим оправ да но те ро ри стич ким и вар вар -
ским. У то ку тог да на, на и ме, на пу ту пре -
ма jугословенско-аустриjскоj гра ни ци, при -
сил но jе за у ста вље но ви ше од сто те рет -
них и пут нич ких до ма ћих и стра них во зи -
ла. Њи ма су за пре че не комуникациjе коjи-
ма jе, су тра дан, тре ба ло да у марше вскоj
ко ло ни про ђу при пад ни ци ЈНА. Во за чи су
си лом би ли при ну ђе ни да не напуш таjу во -
зи ла коjа су слу жи ла као штит словеначкоj
паравоjсци коjа се спре ма ла да муч ки
отво ри ва тру по ко ло ни коjа ниjе би ла
спрем на за уће шће у би ло ка квим бор бе -
ним рад ња ма. На таj су на чин, ка ко jе кас-
ниjе утвр ђе но од прав них и воjних екс пе -
ра та, гру бо на ру ше на пра ви ла ху ма ни тар -
ног пра ва, jер су за у ста вље на во зи ла по -
ста ла ле ги ти ман циљ на па да, с об зи ром
да су из гу би ла ци вил но своjство.

На ко ло ну ЈНА, коjа се за у ста ви ла пред
тим пре пре ка ма, бру тал но jе отво ре на ва -
тра из свих ору ђа и оружjа коjима jе рас -
по ла га ла сло ве нач ка паравоjска. Мла ди -
ћи у си во ма сли на стим уни фор ма ма би ли
су при ну ђе ни да се бра не од ни чим иза -
зва ног на па да. У раз ме ни ва тре стра да ли
су том при ли ком и не ки во за чи си лом за -
др жа них во зи ла. Њи хо ви жи во ти падаjу на
ду шу до но си о ца и из вр ши о ца зло чи нач ке
и су лу де од лу ке да се во за чи, као жи ви
штит, за др же у своjим во зи ли ма, иако jе
би ло очи глед но да ће мно ги од њих по ста -
ти не ви не жр тве. Име на ор га ни за то ра и

уче сни ка ове не људ ске акциjе, Сло вен ци
скриваjу до да на шњих да на, ма да су њи -
хо ва име на вр ло до бро по зна та и домаћоj
и светс коj jавности.

По ста вља ње ба ри ка да на прав цу кре та -
ња jединица ЈНА и уби ства воjника, био jе
са мо део па кле ног пла на сло ве нач ког ру -
ко вод ства у са та ни зо ва њу фе де рал не воj-
ске и физичкоj ликвидациjи ње них при пад -
ни ка. На уда ру су би ли и чла но ви по ро ди -
ца офи ци ра и под о фи ци ра, као и гра ђа ни
Словениjе коjи се ни су сла га ли с та квом
по ли ти ком свог ре пу блич ког ру ко вод ства.
Но, кре ни мо ре дом.

Бе сти јал ни жи ви штит
Паравоjни са ста ви Словениjе, ин стру и са -

ни од ре пу блич ких и ло кал них вла сти, зна -
ли су да ЈНА не ће упо тре би ти оружjе та мо
где постоjи и наjмања мо гућ ност угро жа ва -
ња ци вил ног ста нов ни штва. За то су ис пред
своjих не ле гал них ору жа них са ста ва ис ту -
ра ли же не и де цу и под њи хо вом „за шти -
том“ отва ра ли ва тру на воjнике и ста ре ши -
не коjим ниjе па да ло на па мет да одговара-
jу истом ме ром. Је дан у мно штву та квих
при ме ра jе и случаj у Рожноj до ли ни где jе
сло ве нач ка паравоjска ис ту ри ла ис пред се -
бе не ду жне ци ви ле, углав ном же не и де цу и
из та квог „бор бе ног по рет ка“ деjствовала
ва тром на мар шев ску ко ло ну коjа за то ниjе
да ва ла би ло ка кав по вод.

Је дан од наjмонструозниjих зло чи на
Сло ве на ца над не на о ру жа ним воjницима
са ка ра у ле „Хол мец“, за бе ле жи ла jе 28.
jуна, на Ви дов дан, ка ме ра аустриjске те-
левизиjе ОРФ. Да тог да на, на том гра нич -
ном пре ла зу, уда ље ном де се так ки ло ме та -
ра од Блаjбурга, не бе ше ове ТВ еки пе, го -
то во ни шта се не би зна ло о звер ском и
хлад но крв ном стре ља њу троjице за ро -
бље них воjника гра ни ча ра коjи су од ло жи -
ли оружjе у ко ме ниjе би ло ниjедног
jединог мет ка. Троjица мла дих воjника, све
се то ле по ви ди на сним ку, ис та кли су бе -
лу за ста ву са чи ње ну од кре вет ског чар ша -
ва. Све то, ме ђу тим, ниjе би ло до вољ но
зве ри ма у људ ском об ли ку да од у ста ну од
жи во тињ ског на го на и ра фал ном паљ бом
усмр те троjицу де вет на е сто го ди шња ка.
Ма да jе, исти ни за во љу, сло ве нач ки Хел -
син шки ко ми тет за људ ска пра ва оква ли -
фи ко вао таj догађаj као „пр ви до ку мен то -
ва ни рат ни зло чин на про сто ру бив ше
СФРЈ“, сло ве нач ке власт jе ћут ке пре шла
пре ко те бе стиjасности. Пред тим до ка за -
ним рат ним зло чи ном, као и мно гим дру -

гим коjе су по чи ни ли Сло вен ци, очи jе за -
тво рио и Ха шки три бу нал. 

Ма да jе зва нич но ру ко вод ство Словени-
jе зло чин на Хол ме цу оква ли фи ко ва ло као
ин ци дент, а њи хо во ре пу блич ко ту жи ла -
штво кон ста то ва ло ка ко „ни ка кав зло чин
ниjе по чи њен“, пред сед ни ца Хел син шког
од бо ра Словениjе, го спо ђа Не ве Ми клав -
чич Пре дан, обра ти ла се Ту жи ла штву у
Ха гу, са пред ло гом да се прав ди при ве ду
по чи ни о ци и ор га ни за то ри гну сног зло чи -
на. У од го во ру из Ха га, ис под чиjег тек ста
стоjи пот пис Кар ле дел Пон те, на ве де но jе,
по ред оста лог, да се „ве о ма це ни пле ме -
нит рад сло ве нач ке хел син шке организа-
циjе“, али да jе рат у Словениjи „пре крат ко
траjао да би се по чи ни ли броjниjи рат ни
зло чи ни“. Очи глед но, од го вор Кар ле дел
Пон те, имаjући у ви ду ње го ву бе сми сле -
ност, не заслужjе ни ка кав ко мен тар.

При пад ни ци сло ве нач ке паравоjске, уз
бла го слов ре пу блич ких чел ни ка, ни су има -
ли ми ло сти ни пре ма ра ње ним воjницима
и ста ре ши на ма, као ни у од но су на ме ди -
цин ско осо бље коjе им jе при ти ца ло у по -
моћ. У ма си тих при ме ра коjе су ре ги стро -
ва ли опе ра тив ни, обавешт аjни и ме ди цин -
ски ор га ни ЈНА, на во ди мо са мо не ко ли ко.

Хап ше ње ле ка ра
Др Ву ки ца Бу ла то вић jе са ни тет ским во -

зи лом, вид но и про пи сно обе ле же но цр ве -
ним кр стом, по ку ша ла да до ђе и ука же по -
моћ ра ње ним воjницима на гра нич ном
пре ла зу Шен тиљ, коjи су муч ки, без ика -
квог по во да, на па ле гру пе бес кру по ло зних
остра шће ни ка. И овог пу та, на рав но, уз
бла го слов вла сти. Са ни тет ска еки па са др
Бу ла то вић на че лу, ухап ше на jе при поку -
шаjу да пру жи нео п ход ну ме ди цин ску по -
моћ по вре ђе ни ма и од мах спро ве де на у
за твор у Пе сни ци не да ле ко од Ма ри бо ра.
Са слу ша ње jе траjало ви ше ча со ва, а док -
тор ки Бу ла то вић jе по ну ђе но да се при дру -
жи словеначкоj териториjалноj од бра ни,
трансформисаноj у то вре ме у те ро ри стич -
ку паравоjну организациjу. По што jе од би -
ла њи хов пред лог, „ци ви ли зо ва ни“ Сло -
вен ци су jоj да ли рок од 24 ча са да на пу -
сти Словениjу. Ра ње ним воjницима на
Шен ти љу ниjе пру же на ни ка ква ме ди цин -
ска по моћ.

Слич ну тор ту ру до жи вео jе и док тор Се -
над Ду ра ко вић у тре нут ку ка да jе пру жао
пр ву по моћ по вре ђе ним при пад ни ци ма
ЈНА. Пре ки нут jе у хуманоj мисиjи и уха -
шен. И ње му, као и док тор ки Бу ла то вић,
по ну ђе но jе да се при дру жи сло ве нач ким
териториjалцма. По нос, достоjанство и
воjничка оба ве за, ме ђу тим, би ли су jачи од
свих по ну да и при ти са ка. У знак про те ста
у за тво ру jе штраjковао гла ђу.

Док тор Го ран Го лу бо вић, коjи jе та ко ђе
пру жао по моћ ра ње ним воjницима и ста -
ре ши на ма, пре во зио jе са ни тет ским во зи -
лом те шко ра ње ног по руч ни ка Дар ка Бу -
ла то ви ћа. На пу ту пре ма бол ни ци, муч ки –
из за се де, на са ни тет ско во зи ло, та ко ђе
про пи сно обе ле же но, ис па љен jе про ти во -
клоп ни проjект ил. Те шко ра ње ни по руч ник
до био jе jош те же по вре де, а ра ње ни су
во зач и док тор Го лу бо вић. Ни ком од по -
вре ђе них у во зи лу ниjе пру же на нео п ход -
на ме ди цин ска по моћ. Био jе то jош jедан
од на чи на „ви те шког ра то ва ња“ де же ле на
пу ту до от це пље ња од СФРЈ. Не ма, на жа -
лост, по да та ка о даљоj суд би ни док тор ке
Би ла то вић, док то ра Го лу бо ви ћа и те шко
ра ње ног по руч ни ка Дар ка Бу ла то ви ћа.
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Ра ње ни офи цир ЈНА
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ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ

У
з по што ва ње про ти ве пи -
де миј ских мје ра, ових да -
на одр жа на је сјед ни ца

Управ ног од бо ра на ко јој је
усво јен план ре а ли за ци је
про грам ских за да та ка на ду -
же ста зе.

Сјед ни цу је отво рио пред -
сјед ник Удру же ња Жељ ко
Ву кић, пред ло жио днев ни
ред, а за тим го во рио о ра ду
Удру же ња за про те клих
шест мје се ци .

Ву кић је на гла сио да се и
по ред оте жа них усло ва ра да
због ко ро не ви ру са ипак до -
бро ра ди ло: ре дов но су те -
ле фо ном одр жа ва ни кон так -
ти са оп штин ским од бо ри ма
и усмје ра ван њи хов рад, ис -
пла ћи ва на је јед но крат на
нов ча на по моћ и оства ре ни
кон так ти са но во и за бра ним
ор га ни ма вла сти.

Де ле га ци ја Удру же ња
има ла је раз го вор у Ми ни -
стар ству од бра не, Фон ду
ПИО Цр не Го ре и Удру же њу
са ве за пен зи о не ра Цр не Го -
ре. 

При овим по сје та ма и раз -
го во ру ис ти цан је про блем
стам бе ног збри ња ва ња 260
вој них пен зи о не ра без ста -
на. По себ но су по го ђе не су -

пру ге, због ва же ћег про пи са,
-  ка да им пре ми не су пруг гу -
бе пра во за стан и уки да ју им
се уве ћа ни тро шко ви ста но -
ва ња. Зар ово ни је грех ?

У Удру же њу ци вил них пен -
зи о не ра ко је је фор ми ра ло
стам бе ну за дру гу ка жу да су
вој ни пен зи о не ри на стам бе -
ном збри ња ва њу код Ми ни -
стар ства од бра не. За вр ше -
на је стам бе на згра да са 68
стам бе них је ди ни ца у Да ни -
лов гра ду, али ни је дан стан
ни је од ре ђен за вој не пен зи -
о не ре. Вој ни ве те ра ни, бра -
ни о ци до мо ви не и сло бо де
пи та ју се чи ји су?

У рас пра ви се укљу чи ло
ви ше чла но ва и за тра жи ло
упор ност и од луч ност у за -
хтје ву за рје ша ва ње тог ва -
жног жи вот ног про бле ма вој -
них пен зи о не ра - бес кућ ни -
ка. 

У на став ку ра да сјед ни це
раз го ва ра ло се ка ко оби ље -
жи ти 28. го ди шњи цу од осни -
ва ња Удру же ња. Управ ни
од бор је био је дин ствен да
се 16. сеп тем бра оби ље жи
овај ва жан да тум за удру же -
ње; да се одр жи све ча на
сјед ни ца Управ ног од бо ра,
де се ти спорт ски су срет вој -

них пен зи о не ра, да се ор га -
ни зу је све ча ност за зва ни це,
управ ни од бор и уче сни ке
спорт ског су сре та.

Пред сјед ник Ву кић, у скла -
ду са про гра мом оби ље жа -
ва ња, по здра вио би уче сни -
ке ску па и го во рио о исто ри -
ја ту и ра ду Удру же ња. Све -
ча ност би се на ста ви ла по -
дје лом при зна ња уста но ва -
ма и по је дин ци ма ко ји су по -
мо гли и афир ми са ли Удру -
же ње. Так ми ча ри ма спорт -
ског су сре та уру чи ће се ме -
да ље. Све би се за вр ши ло
скром ним кок те лом.

Раз ма тра но је и пи та ње
одр жа ва ња сјед ни це го ди -
шње Скуп шти не кра јем мје се -
ца но вем бра, да би се под нио
из вје штај о дво го ди шњем ра -
ду јер због ко ро не про шле го -
ди не ни је одр жа на. 

Го во ри ло се и о пи та њу са -

рад ње са удру же њи ма вој -
них пен зи о не ра Ср би је, Ма -
ке до ни је и Ал ба ни је ко ја је
успје шна и ко рект на. По себ -
но је ис так ну та са рад ња са
ме ђу на род ном асо ци ја ци јом
удру же ња вој них пен зи о не -
ра – ИЦО и да ће вој ни пен -
зи о не ри Цр не Го ре фо то гра -
фи – љу би те љи при ро де ,
ко ји су на до са да шња че ти -
ри так ми че ња осва ја ли пр во
мје сто, уче ство ва ти и ове го -
ди не, по кон кур су ко ји је рас -
пи сан.

На кра ју су по зва не стар је -
ши не ко ји су ове го ди не пен -
зи о ни са ни да до ђу у Удру же -
ње, учла не се и от поч ну дру -
же ње са  ве те ра ни ма. Упу -
ћен је  и по зив  вој ним  пен -
зи о не ри ма ко ји се ни је су
вак ци ни са ли да то учи не и
ти ме до при не су оп штој бор -
би про ти ву ко ро не.

БРИГА
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ 

У ГОДИНАМА
Чла но ве ор га на Удру же ња вој них пен зи -

о не ра Цр не Го ре не спре ча ва ју го ди не ни
ко ро на ви рус да се по бри ну за сво је дру -
го ве и дру га ри це да при пи та ју ка ко су са
здра вљем, да ли су вак ци ни са ни, ка ко се
бра не од на па сти епи де ми је, да при пи та ју
да ли је ко у бол ни ци и да ли је не ком по -
треб на по моћ.

Ових да на, дру ги пут у 2021. го ди ни, за -
сје да ла је ко ми си ја за до дје лу јед но крат -
не нов ча не по мо ћи и раз ма тра ла при сти -
гле за хтје ве из оп штин ских ор га ни за ци ја.

Сви при сти гли за хтје ви би ли су оправ -
да ни и ва ља но обра зло же ни, што је олак -
ша ло рад ко ми си је.

До ди је ље но је осам по мо ћи из сред ста -
ва чла на ри не у из но су од по 100 евра.

По моћ ни је ве ли ка, ни ти ће им ри је ши ти
све фи нан сиј ске про бле ме, али пен зи о не -
ри ма је ви ше од то га осје ћај да ни је су за -
бо ра вље ни и да је код ове по пу ла ци је уса -
ђе но вој нич ко дру гар ство и од го вор ност
по мо ћи чо вје ку у не во љи.

Подгорица

ПАЛИМ СЛОБОДАРИМА

П
о во дом 13.ју ла Да на др жав но сти Цр не Го ре и три на е сто јул ског устан -
ка, де ле га ци ја Удру же ња вој них пен зи о не ра Цр не Го ре у са ста ву  Ра -
дош Жу гић, пред сјед ник Град ског од бо ра Под го ри це и чла но ви од бо ра

Ву ка шин Ра ду ло вић, Ми ра Во ји но вић и Ву ка шин Ра шо вић, по ло жи ли су ви -
је нац на Спо ме ник Пар ти за ну бор цу на Го ри ци и ода ли по шту ро до љу би ма
ју на ци ма и не за бо рав ним хе ро ји ма, ко ји су сво је жи во те угра ди ли у ви је нац
сло бо де за иде а ле по пут до мо ви не, ми ра, сло бо де и људ ског до сто јан ства. 

Офи ци ри – вој ни пен зи о не ри до бро зна ју што је рат, уби ја ње, ра за ра ње,
рат не ра не и рат не по сље ди це. За то има ју оба ве зу да чу ва ју отаџ би ну  и
да ју свој до при нос за очу ва ње ми ра и сло бо де на шег на ро да.

Сједница управног одбора 
УВП Црне Горе

У СРЕДИШТУ 
СТАМБЕНИ ПРОБЛЕМИ

Ра ди во је Здрав ко вић
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СА СВИХ СТРАНА

Из рада Општинске 
организације УВП Земун

КРСТАРЕЊЕ САВОМ
И ДУНАВОМ

У
ор га ни за ци ји пен зи о не ра ме сне
за јед ни це Ба тај ни ца и Оп штин -
ског од бо ра УВПС Зе мун, по во -

дом Ви дов да на, ре а ли зо ва на је пло -
вид ба Са вом и Ду на вом. Бес плат но
кр ста ре ње до ни ра ла је оп шти на Зе -
мун.  Пло ви ло се на ре ла ци ји  Хо тел
Ју го сла ви ја – Ада Ци ган ли ја – Пан че -
вач ки мост – ку ла Гар дош – хо тел Ју -
го сла ви ја. 

Пло вид ба је тра ја ла три са та. Уз
пут су из лет ни ци на чи ни ли ве ли ки
број фо то гра фи ја. На кра ју су се сви
фо то гра фи са ли за успо ме ну.

Т. Ми ту шев

Из месне организације УВП Батајница

ПОЧАСТ БОРЦИМА 
И ЖРТВАМА НОР

М
е сна ор га ни за ци ја УВП Ба тај ни ца у окви ру го ди шњег пла на
ра да ко ји се од но си на уче шће у обе ле жа ва њу пра зни ка,
да ла је до при нос у ода ва њу по ште и по ла га њу ве на ца на

спо мен-обе леж је у Ба тај ни ци по во дом Да на устан ка у Ре пу бли -
ци Ср би ји у Дру гом Свет ском ра ту.

У цен тру Ба тај ни це де ле га ци ја МО СУБ НОР Ба тај ни ца по ло -
жи ла је ве нац и
ода ла по шту жр -
тва ма у Дру гом
Свет ском ра ту у
бор би про тив фа -
ши стич ких за во је -
ва ча и до ма ћих из -
дај ни ка.

Као и ра ни је
про те клих 13 го ди -
на де ле га ци ја МО
УВП Ба тај ни ца са -
ста ва Мо мир Ко -
тла ја, Ми ле ва Ар -
сић и Мла ден Вој -
во дић по ло жи ла је
ве нац на спо мен-
обе леж ју у Ба тај -
ни ци и на тај на чин
ис ка за ла ду жно
по што ва ње пре ма

жр тва ма у Дру гом свет ском ра ту на овом под руч ју рав ног Сре -
ма.

Због по што ва ња ме ра Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко је се од но се
на епи де ми ју, по себ ног про гра ма ни је би ло.

Вој ни пен зи о не ри су и ово га пу та пру жи ли при мер дру ги ма ка -
ко и у по себ ним усло ви ма би ти до сто јан ствен и по што ва ти те ко -
ви не ре во лу ци је сво га на ро да.                              Ре фик Спа хи

Из МО ,,Бежанијска коса“

ГЛАС ПЕНЗИОНЕРА

О
д ја ну а ра до ју ла 2021. го ди не Ме сни од -
бор УВПС Бе жа ниј ска ко са одр жао је јед -
ну ре дов ну и че ти ри те ле фон ске сед ни це.

По кре та на су пи та ња у ве зи са здрав стве ним,
стам бе ним, про стор ним, со ци јал но-ху ма ни тар -
ним збри ња ва њем, а до ста вља не су су ге сти је,
ми шље ња и пред ло зи о дру гим ста ту сним пи -
та њи ма са ко ји ма се су о ча ва вој но пен зи о нер -
ска по пу ла ци ја. На пи са но је ви ше ин фор ма ци -
ја. 

У ја ну а ру 2021. го ди не над ле жним ор га ни ма
до ста вљен је оп ши ран пред лог за из ме не и до -
пу не За ко на о по себ ним усло ви ма за ре а ли за -
ци ју про јек та из град ње ста но ва за при пад ни ке
сна га без бед но сти и две ин фор ма ци је: о 28-го -
ди шњи ци од осни ва ња УВПС и 23-го ди шњи ци
Ме сне ор га ни за ци је УВПС ,,Бе жа ниј ска ко са”. 

У мар ту и ју ну 2021. го ди не упу ће не су две
ин фор ма ци је у ве зи са мо гућ но сти ма до би ја -
ња од го ва ра ју ћих про сто ри ја на две ло ка ци је
за по тре бе вој них пен зи о не ра. У апри лу 2021.
го ди не на пи са на је ин фор ма ци ја о по те шко ћа -
ма вој них пен зи о не ра у ве зи са до би ја њем вој -
них спо ме ни ца. У ма ју 2021. го ди не упу ће ни су
пред ло зи ка ко да се ефи ка сни је ре ши ма сов -
ни је учла њи ва ње вој них пен зи о не ра у УВПС.

Усле ди ла је јун ска ин фор ма ци ја у ве зи са
при пре мом и ре а ли за ци јом пред сто је ћих из -
бор них скуп шти на УВПС. Оче ку ју се од го во ри
на по је ди на пи та ња од над ле жних ин сти ту ци -
ја.                                                      М. Кал чић

М
и ни олим пи ја да тре ћег до -
ба ор га ни зо ва на је и ове го -
ди не, тач ни је 13. ав гу ста,

на по зна том из ле ти шту Баг да ла. 
На кон по здрав не ре чи, так ми -

че ње је отво рио пред сед ник
Град ског од бо ра ци вил них пен -
зи о не ра Ми ло је Бо ги ће вић. За
кул тур но-умет нич ки про грам био
је за ду жен ор ке стар РТК Кру ше -
вац, са со лист ки њом Ра дом Ба -
јић.

Ве ли ки број пен зи о не ра так -
ми чио се у не ко ли ко ди сци пли -
на: шу ти ра ње на гол, уба ци ва ње
у кош, пи ка до, скок из ме ста у
даљ, га ђа ње ва зду шном пу шком
и шах. Док је так ми че ње тра ја ло,
Дру штво за бор бу про тив ше ћер -
не бо ле сти, на по себ ном пунк ту,
за све за ин те ре со ва не ор га ни зо -
ва ло је ме ре ње ни воа ше ће ра у
кр ви и крв ног при ти ска. 

Нај у спе шни ји ма уру че не су
ме да ље, али и пру же на мо гућ -
ност да уче ству ју на ре пу блич кој
олим пи ја ди Тре ћег до ба у Вр -
њач кој Ба њи. 

Олим пи ја ду је ор га ни зо ва ло

Удру же ње пен зи о не ра Гра да
Кру шев ца, а уче сни ци су би ли
Дру штво за бор бу про тив ше ћер -
не бо ле сти, Удру же ње вој них
пен зи о не ра Кру ше вац, Ет но-сек -
ци ја и По крет тре ћег до ба из Бе -
о гра да.

Еки пу вој них пен зи о не ра Кру -
ше вац са чи ња ва ло је шест чла -
но ва Град ског од бо ра ВУП Кру -
ше вац са пред сед ни ком Ду ша -
ном Са мар џи ћем на че лу. Они су
про гла ше ни за нај бо љу, јер су
осво ји ли нај ви ше ме да ља (јед ну
злат ну, две сре бр не и три брон -
за не). Тим по во дом је Ми ло је Бо -
ги ће вић пред сед ни ку Са мар џи -
ћу уру чио За хвал ни цу Удру же ња
пен зи о не ра Гра да Кру шев ца. 

У еки пи вој них пен зи о не ра нај -
у спе шни ји су би ли Го ран Ми шко -
вић у га ђа њу ва зду шном пу шком
– злат на ме да ља у Ђур ђе Рад -
ма но вац, са две сре бр не ме да -
ље у га ђа њу ва зду шном пу шком
и шу ти ра њу на гол.

Так ми че ње је за вр ше но уз
„вој нич ки“ па суљ. 

Мр А. Си мо нов ски

Ратници по

УРУЧЕНЕ 
СПОМЕНИЦЕ

У
пра во слав ној цр кви све те Тро ји це у
Ле сков цу 26. ју ла одр жа но је опе ло по -
ги ну лим при пад ни ци ма 549.мо то ри зо -

ва не бри га де из Ја бла нич ког окру га. Опе -
лу су при су ство ва ли рат ни ко ман дант
549.мо то ри зо ва не бри га де ге не рал-ма јор
Бо жи дар Де лић, на чел ник Шта ба те бри га -
де ге не рал Вла ди мир Сто иљ ко вић, ко ман -
дант ис ту ре ног ко мад ног ме ста на Па -
штри ку бри гад ни ге не рал Сто јан Ко њи ко -
вац, пу ков ник Влат ко Ву ко вић као мно го -
број не ста ре ши не, вој ни ци, по ро ди це по -
ги ну лих при пад ни ка бри га де, при ја те љи. 

По сле опе ла рат ни ко ман дант 549. мо -
то ри зо ва не бри га де ге не рал-ма јор Бо жи -
дар Де лић уру чио је Спо ме ни цу по ро ди -
ца ма по ги ну лих при пад ни ка те је ди ни це
из Ја бла нич ког окру га.          В. Ран ко вић

Крушевац

МИНИ ОЛИМПИЈАДА ТРЕЋЕГ ДОБА
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СА СВИХ СТРАНА

Спортска сезона у Црној Гори

ЗАБЛИСТАЛИ ВОЈНИ ВЕТЕРАНИ

Т
ри на е стог ју ла, у Уло ти ни, бај ко ви том мје сту по ред Ли ма код Ан дри је ви це ,
одр жан је спорт ско-ре кре а тив ни су срет ве те ра на Цр не Го ре.  Оку пи ло се 170
ве те ра на из Це ти ња, Под го ри це, Ник ши ћа, Бе ра на, Би је лог По ља, Ро жа ја, Пет -

њи це, Пла ва, Гу си ња и  Ан дри је ви це.
Са бра ли  се ста ри знан ци, ве те ра ни да по сли је го ди ну да на  ис ка жу сво је спор -

ско умје ће и сми сао за дру же ње. Због ко ро не ви ру са ве те ра ни ви ше од го ди ну да -
на уби ли су скра -
ће ни так ми че ња
и жељ но су оче -
ки ва ли по нов но
оку пља ње, да се
ви де, дру же и
так ми че. 

До ма ћин су -
сре та Ву кај ло Ра -
де но вић, пред -
сјед ник Дру штва
ве те ра на Плав,
до че као је еки пе,
а за тим би ра ним
ри је чи ма по здра -
вио так ми ча ре и
озна чио по че так
так ми че ња.

Так ми чи ло се у
че ти ри ди сци пли -

не у жен ској и му шкој кон ку рен ци ји:  на ба ци ва ње обру че ва, ба ца ње ка ме на са ра -
ме на, пи ка до и шут лоп те на гол.

У ја кој кон ку рен ци ји и фер бор би, нај у спје шни ји су би ли ре кре а тив ци вој них пен -
зи о не ра из Под го ри це, ис пред ве те ра на Це ти ња и Ник ши ћа.  Ка пи те ну вој них ве -
те ра на Ком не ну Бај че ти уру чен је пе хар, док су у свим  ди сци пли на ма по тро ји ци
нај у спје шни јих так ми ча ра при па ле ме да ље и ди пло ме. 

Ме да ља ма из еки пе Вој них ве те ра на оки ти ли се: У ди сци пли ни ба ца ње ка ме на
са ра ме на Са ња Дра ку лић, сре бр ном и Го ри ца Ма тић, брон за ном, а у му шкој кон -
ку рен ци ји Ком нен Бај че та сре бр ном и Ер вин Ду ра ко вић брон за ном. У ди сци пли ни
пи ка до злат на ме да ља при па ла је Зо ра ну Та у ша ну. У ди сци пли ни шут лоп те на
гол Јо жи ца Кља је вић осво ји ла је злат ну ме да љу, Ве сна Ба ле тић брон за ну и у му -
шкој кон ку рен ци ји Дра ги ша Ђу ко вић брон за ну. 

Вој ни ве те ра ни  би ли су нај у спје шни ји, осво ји ли су осам ме да ља. У екип ном
пла сма ну осво ји ли су пр во мје сто и за слу же но по не ли пе хар да до пу не ви три не
број них тро фе ја осво је них за про те клих 10 го ди на од свог осни ва ња и на сту пи ма
на так ми че ња ве те ра на.

Ра ди во је Здрав ко вић

Језик наш насушни

ПАСЈА ВРУЋИНА  

В
е ли ка же га, обич но кра јем ју ла или по чет ком
ав гу ста, кад сун це не ми ло срд но пе че, па љу -
де ко ји жи ве по ред мо ра об у зме „фја ка“, а на -

ше Ла ле  по Вој во ди ни дре меж, кад се и са ма при -
ро да уко чи, при ти сну та ја ром, без и нај ма њег да -
шка осве жа ва ју ћег ве тра, та ква же га на зи ва се у
нас, па и у је зи ци ма не ких дру гих на ро да - па сја
вру ћи на. Од ли чан опис „па сје вру ћи не“  или „па -
сјих да на“ оста вио нам је Јан ко Ве се ли но вић у сво -
јој при по ве ци Град.

„Вру ћи на и омо ри на...Ниг де цвр ку та, ниг де ве -
три ћа! По где ко ји се љак про ђе ули цом, пре ки нуо
са пи њач, рас коп чао пр са, за ту рио ка пу на за ти -
љак, па ко ра ча те шко, је два бо га на зи ва. Го ве да
се за о ба да ла, па ју ре ули цом као бе со муч на; ко њи
ста ли крај пло та, у па шња ку, зној их об лио, а они
окре ну ли гла ве ја дан дру гом, па ма шу и ре пом се
бра не од сил не му ве, пси по ле га ли под стре је, за -
тво ри ли очи, ис пла зи ли је зи ке, и ле но рег ну тек он -
да кад им му ва на њу шку пад не...И жи ви на по ска -
па. Гу шчи ћи по ле га ли по ба ри, ко ко ши се скло ни -
ле у хла до ве, опу сти ле кри ла, па зи ну ле од те шког
зо ра; а ћур ке за бо ле кљу но ве у зе мљу, па се не
ми чу... И др ве та опу сти ла ли шће, и ку ку руз се пре -
су као, и влат пше ни це сто ји ус прав но као све ћа,
ни да се њих не... Да бог са чу ва!... Све игра пред
очи ма; и онај ва здух по бле део и оте жао, па те гу -
ши као пе пео; кро за њ те сун це же же као же ра ви -
ца, а бле дим се не бом ва ља по не ки жбу нић; бео,
сив, мрк, го лу би је бо је...“

Обич но се ми сли да је ова ква па сја вру ћи на на -
зва на та ко по пси ма. Ве ру је се, на и ме, да они те -
шко под но се же гу, за то што се не зно је. Па ипак,
из раз па сја вру ћи на не ма ни ка кве ве зе са на шим
се о ским џу ке ла ма или раз ма же ним го спод ским
пси ма. Он је на стао дав но, у јед ној да ле кој зе мљи
и ци ви ли за ци ји – у древ ном Егип ту.

Об ја шње ње се о то ме мо же на ћи на ра зним ме -
сти ма али нај за ни мљи ви је је оно ко је да је аме рич -
ки на уч ник Ро берт К. Г. Темпл у де лу Тај на зве зда
Си ри јус. По ње го вом ту ма че њу из раз па сја вру ћи -
на ве зан је за по ја ву Си ри ју са, нај сјај ни је и јед не
од на ма нај бли жих зве зда (од Зе мље уда ље на „са -
мо“ 8,7 све тло сних го ди на.). Си ри јус се на ла зи у
са зве жђу Ве ли ког пса  и до бро се ви ди с ју жне Зе -
мљи не по лу лоп те, па и из зе ма ља око еква то ра.
За Си ри јус су зна ли и ста ри Гр ци. Опис те „Па сје
зве зде“ са чу ван је у за пи си ма пе сни ка Ара та из
Со ли ја, ко ји са зве жђе Пса опи су је ова ко. ,,Врх Па -
сје стра шне гу би це обе ле жен је зве здом чи ји је сјај
нај про дор ни ји и чи ји пла мен пр жи, а љу ди је зо ву
Си ри јус“. На еги пат ском не бу та се зве зда по ја -
вљу је сва ке го ди не у ју лу, а не ста је иза хо ри зон та
тек у апри лу или ма ју сле де ће го ди не. По ја вом Си -
ри ју са у тим кра је ви ма на ста ју же сто ке же ге, а по -
што се та зве зда на ла зи у са зве жђу Ве ли ког пса,
та кве се же ге на зи ва ју – па сја вру ћи на или па сји
да ни. Од ста рих Егип ћа на тај из раз су пр во пре у -
зе ли Ри мља ни (лат.Ca ni cu la res-   ка ни ку ла рес) а
од њих дру ги европ ски на ро ди, па и ми.

У не ким на шим кра је ви ма нпр. Вој во ди ни, па сје
вру ћи не на зи ва ју се - ка ни ку ле, што му до ђе на ис-
то, јер тај из раз по ти че од ла тин ске ре чи ca nis (ка -
нис), ко ја зна чи „пас“. Па кад не ко ка же да су на -
сту пи ле ка ни ку ле – зна чи  на сту пи ле су „па сје вру -
ћи не“.

Ру си су зна че ње те ре чи још ви ше про ши ри ли,
па су ка ни ку ле у њи хо вом је зи ку - „лет њи школ ски
рас пуст и фе ри је“. До бро сми шље но да се не ка ко
пре жи ве „па сје вру ћи не“!            Дејан Зељковић

Бруски котлић 
у Златарима

ГАСТРОНОМИЈА,
СПОРТ, 

СЛИКАРСТВО

Т
у ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не
Брус и Mесна за јед ни ца Зла тар, 15.
ав гу ста осми пут ор га ни зо ва ли су

Бру ски ко тлић, на не дав ној уре ђе ној
пла жи Ће лиј ског је зе ра. Овој тра ди ци о -
нал ној ма ни фе ста ци ји ода зва ле су се
32 еки пе из це ле Ср би је, чи ји је за да так
био да при пре ме ко тлић са од го ва ра ју -
ћим је лом: гу лаш, па суљ, ри бља чор ба
и па при каш.

Док су се је ла крч ка ла, на но вом од -
бој ка шком те ре ну од ви јао се тур нир уз
уче шће15 еки па а све то је на сво ја
плат на по ку ша ло да пре не се се дам ли -

ков них умет ни ка, чи ме је ма ни фе ста ци -
ја, по ред спорт ског и га стро ном ског, до -
би ла и умет нич ки ка рак тер.

Вр ши лац ду жно сти ди рек то ра ТОО
Је ле на Ра ду ло вић из ра зи ла је ве ли ко
за до вољ ство не дељ ном сли ком пла же
у Зла та ри ма, из ван ред ним од зи вом уче -
сни ка и на ја ви ла да ље ак тив но сти на
ома со вље њу ма ни фе ста ци је и ње ној
по пу ла ри за ци ји.

Ор га ни за ци о ни од бор Ту ри стич ке ор -
га ни за ци је из Бру са, по зва ли су осам
чла но ва вој них пен зи о не ра из Кру шев -
ца, са пред сед ни ком ГрОд Ду ша ном Са -
мар џић на че лу. Зо ран Ми ло ва но вић,
члан ГрОд УВП Кру ше вац, при пре мио је
па суљ са цар ским ме сом и ко ба си ца ма.

Ма ни фе ста ци ју је по сма тра ло ви ше
од 100 гра ђа на, а био је при ре ђен и кул -
тур но-умет нич ки про грам, ко ји је уве ли -
чао ма ни фе ста ци ју.

Сви уче сни ци су до би ли за хвал ни це
и тор бе са за чи ни ма.

мр А. Си мо нов ски



Н
е дав но је за у век оти шао наш ам -
ба са дор у Ру ској Фе де ра ци ји, наш
по зна ти но ви нар Ми ро слав Ла -

зан ски.
С ко ле гом Ми ро сла вом Ла зан ским

су сре тао сам се на мно гим до га ђа ји -
ма с ко јих су но ви на ри из ве шта ва ли.
Био је ве о ма зна ти же љан, во лео је
вој ску и оруж је, тру дио се, као па три о -
та, да пред ста ви моћ на ше од бра не. У
тек сто ви ма је не го вао по се бан, спе ци -
фи чан стил из ра жа ва ња. Имао је у
све му ме ре и озбиљ но сти, чак и он да
ка да су од брам бе ни си стем по тре са -
ле афе ре…

У вре ме ка да сам оба вљао ду жност
се кре та ра Вој ног иза слан ства при Ам -
ба са ди СФРЈ у Бу ку ре шту, Ми ро слав
је бо ра вио у Ру му ни ји то ком ав гу ста
1989. го ди не. По се тио је не ко ли ко је -
ди ни ца Ру мун ске ар ми је и ура дио ин -
тер вју с ге не рал-пот пу ков ни ком Или -
јем Ча у ше ску ом, ро ђе ним бра том
пред сед ни ка Ни ко ла ја Ча у ше скуа, ко -
ји је у то вре ме био на ду жно сти се кре -
та ра Ви со ког вој но по ли тич ког са ве та
Ру мун ске ар ми је. У вој ном еста бли -
шмен ту на шег су се да Илие Ча у ше ску
је био дру ги по ран гу. Ми ро слав ме је
та да за мо лио да си мул та но пре во дим
ње гов раз го вор с ге не ра лом Ча у ше -
ску ом. Био је то за ни мљив ди ја лог ко -
ји је по по врат ку у Ју го сла ви ју Ла зан -
ски об ја вио у ли сту „Да нас“.

Дру жи ли смо се тих не ко ли ко да на
и јед не но ћи, пред по ноћ, ше та ли цен -
тром пре сто ни це, упра во на ме сту где
ће по сле са мо че ти ри ме се ца екс пло -
ди ра ти оп ште на род но не за до вољ ство
гра ђа на Ру му ни је. Цен тар је био са -
бла сно пуст, очи то да ни је би ло ноћ -

ног жи во та у Бу ку ре шту. Из ра зив ши
чу ђе ње што, осим по не ког уни фор ми -
са ног по ли цај ца, не ма ста нов ни ка „на
штраф ти“, за кљу чио је да то не во ди
до бром ис хо ду. Ка зао сам му да ће,
ве ро ват но, уско ро еска ли ра ти не за до -
вољ ство на ро да ре жи мом, а до дао и
чи ње ни цу да је пре крат ког вре ме на
ру мун ска вој ска ис про ба ва ла крат ко -
та ла сне ра дио-ве зе, што ду го ни је чи -
ни ла. Ова оба ве ште ња про пра тио сам
ва жном на по ме ном: „То ни је за об ја -
вљи ва ње.“

Чу вао је Ми ро слав тај ну до пре не -
ко ли ко го ди на, ка да је у „По ли ти ци“
об ја вио текст у ко јем је опи сао ту ноћ
у Бу ку ре шту. На вео је и мо је ре чи о ис -
про ба ва њу крат ко та ла сних ве за као
до каз да је и вој ска оче ки ва ла из лив
гра ђан ског не за до вољ ства. Да ме не
би из ло жио не при јат но сти ма, из ми -
слио је име и пре зи ме са го вор ни ка. Ту
епи зо ду, ка ко ми је ка сни је ре као, опи -

сао је и у сво јој књи зи.По сле Ти то ве
смр ти све ча но сти уна пре ђе ња у пр ви
офи цир ски чин ор га ни зо ва не су цен -
тра ли зо ва но у кру гу Вој не ака де ми је
коп не не вој ске (КоВ) у Бе о гра ду. На
јед ном ме сту су се на шли и ва зду хо -
плов ци и мор на ри и „ко вов ци“. Пр ви
чо век на све ча но сти би вао је пред сед -
ник Пред сед ни штва СФРЈ.

На ге не рал ној про би све ча но сти,
по сле де фи леа пот по руч ни ка, Ла зан -
ски ме је пи тао ку да идем по сле Ба њи -
це. Од го во рих му да ћу у Ре дак ци ју
Не дељ ног илу стро ва ног ли ста
„Фронт“. За мо лио ме је да га по ве зем
аутом, јер хо ће да ку пи но ва из да ња
„Вој не књи ге“. Раз го ва ра ли смо о вој -
ном но ви нар ству. Ми ро слав ми је ка -
зао да је прет пла ћен на пет нај по зна -
ти јих вој них ча со пи са на За па ду и да
пом но ана ли зи ра сва ки текст, бе ле же -
ћи нај зна чај ни је по дат ке. Од вео сам
га по том у про сто ри ју мар ке тин га ко ји
се ба ви вој ном ли те ра ту ром. Одво јио
је но ва из да ња и у то вре ме у го то ви -
ни пла тио го ми лу књи га, што је би ла
по за ма шна сво та.

Тру дио се Ла зан ски да но ви нар ски
по сао оба ви што бо ље. Из га рао је на
тек сто ви ма. Тру дио се да у обла сти
ко ју пра ти бу де нај бо љи. Ка да је ка ри -
је ру на ста вио у ди пло ма ти ји, та ко ђе је
ра дио под „фор са жом“. Мо жда је то
био раз лог што нас је пре ра но на пу -
стио. З. П.
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СЕЋАЊЕ

Те ле грам пред сед ни ка
УВПС по ро ди ци

БО РАЦ ЗА ИСТИ НУ

Пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра -
га њац 

Ме ђу вој ним пен зи о не ри ма Ср би -
је бол но је од јек ну ла вест о пре ра -
ном од ла ску Ми ро сла ва Ла зан ског,
ко ји је сво јим тек сто ви ма оста вио
ду бок траг у на шем но ви нар ству и
но ви јој исто ри ји. Ти на пи си ће за бу -
ду ће ис тра жи ва че, сва ка ко, би ти
зна ча јан из вор по да та ка. 

Мно ги од нас су има ли ту част и
за до вољ ство да се на број ним ак -
тив но сти ма су срет ну са Ми ро сла -
вом. Пле нио је до бро том, по ште њем
и ува жа ва ју ћим од но сом пре ма вој -
сци и ње ним при пад ни ци ма. 

Имао сам при ли ку да се у не ко ли -
ко на вра та, још од мог слу жбо ва ња
у Хр ват ској, срет нем и раз го ва рам са
Ми ро сла вом о зна чај ним вој нич ким
и дру штве ним те ма ма. Био је објек -
ти ван и опре де љен да исти на пре о -
вла да јав ним мње њем.

Ма да сам у те ле гра му са у че шћа
за мо лио ко ле ге у Ми ни стар ству
спољ них по сло ва да и ва ма пре не су
из ра зе ду бо ког са у че шћа, осе ћам
по тре бу да вам по сле све га још јед -
ном упу тим по ру ку да не ће мо за бо -
ра ви ти до бро де ло Ми ро сла ва Ла -
зан ског.

Сећање на Мирослава Лазанског 

ВОЛЕО ЈЕ ОРУЖЈЕ 
И ВОЈСКУ

Памтио је готово сваки детаљ, владао је војном материјом,
знао је да испољи дуго стицану ерудицију и да знањима 

засени осведочене експерте

Са стра ни ца ,,Вој ног ве те ра на“

НАЈЦИ ТИ РА НИ ЈИ НО ВИ НАР

Ду жи низ го ди на на стра ни ца ма ,,Вој -
ног ве те ра на“ пре но си ли смо ко лум не и
ана ли тич ке тек сто ве Ми ро сла ва Ла зан -
ског. Би ли су то бри ли јант ни по гле ди на
свет ске вој но-по ли тич ке до га ђа је, на ра -
то ве и вој ске ко је се при пре ма ју да бра -
не сво је зе мље или на па да ју дру ге.

Мо же се с пра вом ре ћи да је Ла зан ски
био нај ци ти ра ни ји но ви нар у ,,Вој ном
ве те ра ну“.



Т
е жи на ор га ни зо ва ња осло бо ди лач ке
ору жа не бор бе би ла је, пре све га, у
то ме што ју је Ју го сла ви ја по че ла кад

је ве ћи на европ ских зе ма ља па ла под
удар ци ма Не мач ке и кад у оку пи ра ној Ев-
ро пи још ни ко ни је пру жао ору жа ни от -
пор. Тре ба ло је ор га ни зо ва ти бор бу у
усло ви ма не по сто ја ња ору жа них фор ма -
ци ја, при пре ми ти љу де по што зе мља ни -
је има ла фа бри ка оруж ја, да га оти ма ју
од не при ја те ља и та ко ства ра ти ору жа не
вој не фор ма ци је. По себ но озби љан и
сло жен за да так би ло је раз ви ја ње и
учвр шћи ва ње брат ства и је дин ства ју го -
сло вен ских на ро да с об зи ром на те шко
на сле де не ре ше ног на ци о нал ног пи та -
ња, што су оку па то ри и њи хо ве до ма ће
слу ге, на сто ја ли да ис ко ри сте за иза зи -
ва ње бра то у би лач ког ра та.

У то ку ле та 1941. пар ти зан ски од ре ди
у Ју го сла ви ји на не ли су озбиљ не удар це
оку па то ро вим и кви слин шким сна га ма и
за пле ни ли ве ће ко ли чи не оруж ја. То је
омо гу ћи ло да ље на ра ста ње и број но ја -
ча ње од ре да, ко ји су од не ко ли ко де се -
ти на из ра сли у је ди ни це са ви ше сто ти -
на, а у не ким кра је ви ма зе мље и са не ко -
ли ко хи ља да бо ра ца. Ство ре не су про -
стра не сло бод не те ри то ри је, мно ге ко му -
ни ка ци је би ле су пре се че не или из ло же -
не на па ди ма. Због ди вер зант ске ак тив -
но сти на ко му ни ка ци ја ма, оку па то ри и
кви слин зи би ли су при си ље ни да одва ја -
ју знат не сна ге за њи хо во оси гу ра ње, и
да по ред по је ди них ва жни јих обје ка та на
пру га ма и це ста ма по ди жу чи та ва утвр -
ђе ња. Са о бра ћај је био по ре ме ћен, тран -
спор ти оку па ци о них тру па и рат ног ма те -
ри ја ла кроз Ју го сла ви ју оте жа ни, а екс -
пло а та ци ја ње них бо гат ста ва, по треб них
рат ној при вре ди си ла Осо ви не, ума ње -
на. Уни штен је ве ли ки број пред у зе ћа и
руд ни ка или је њи хо ва про из вод ња у ве -
ли кој ме ри опа ла. Оку па то ри и кви слин -
зи ни су би ли мир ни ни у ве ли ким гра до -
ви ма, у ко ји ма су се, обич но, на ла зи ле
њи хо ве ја ке сна ге. Уни шта ва не су ва жни -
је уста но ве и објек ти, па ље на тран спорт -
на сред ства, вр ше ни атен та ти на ис так -
ну те фа ши стич ке функ ци о не ре и до ма ће
из дај ни ке. Удар не и ди вер зант ске гру пе
из во ди ле су пре па де на оку па то ро ве вој -
ни ке и офи ци ре, па тро ле, стра же и ко -
ман де, уни шта ва ле скла ди шта, хан га ре,
осло ба ђа ле та о це и за тво ре ни ке; ру ши -
ле же ле знич ке пру ге, па ли ле же ле знич ке
ста ни це, ква ри ле скрет ни це, сиг нал на и
дру га же ле знич ка по стро је ња, ки да ле те -
ле фон ске и те ле граф ске ве зе, а рад ни ци
(при пад ни ци гру па) ко ји су ра ди ли у фа -
бри ка ма, са бо ти ра ли су про из вод њу,
ква ри ли уре ђа је и по стро је ња и др. 

Угро жен оку па ци о ни 
си стем
По се бан зна чај има ле су ору жа не ак -

ци је ко је су из во ди ле ма ње удар не гру пе
(2—3 ли ца), нај че шће, са ста вље не од
омла ди на ца. Оне су ли кви ди ра ле на род -
не из дај ни ке и оку па то ро ве вој ни ке, спа -
љи ва ле не при ја те ље ву штам пу, ка ми о -
не, скла ди шта и др. Бор бе но рас по ло же -
ње ста нов ни штва све је ви ше ра сло и
све је био ве ћи број оних ко ји су, на раз -
не на чи не, уче ство ва ли у ра зним ак ци ја -
ма или од ла зи ли у пар ти за не. 

Оку па ци о ни си стем у це лој зе мљи био
је озбиљ но угро жен. На сло бод ним те ри -
то ри ја ма у НОР обра зу ју се, по ди рек ти -

ви ЦК КПЈ ор га ни на род не вла сти — на -
род но о сло бо ди лач ки од бо ри. Они се, не -
што ка сни је, ства ра ју и на оку пи ра ној и
по лу о сло бо ђе ној те ри то ри ји. У ле то
1941. они има ју раз ли чи те на зи ве: од бо -
ри на род ног осло бо ђе ња, од бо ри на род -
не од бра не, осло бо ди лач ки ко ми те ти,
ре во лу ци о нар на ве ћа, ко ман де оп шти на
итд. У не ким кра је ви ма њи хо ву функ ци ју
вр ше ор га ни за ци је На род но о сло бо ди -
лач ког фон да. Ти ор га ни ре гу ли са ли су
жи вот на осло бо ђе ним те ри то ри ја ма и
ста ра ли се о снаб де ва њу и збри ња ва њу
пар ти зан ских од ре да. На ста ли на ру ше -
ви на ма ста ре вла сти ко ја се ста ви ла у
слу жбу оку па то ру, на род но о сло бо ди лач -
ки од бо ри би ли су нај сна жни ји из раз дру -
штве но-по ли тич ке ори јен та ци је устан ка,
кроз ко ји су се од по чет ка ору жа не бор бе
ма ни фе сто ва ле на ци о нал не, де мо крат -
ске и со ци јал не те жње ши ро ких на род -
них сло је ва.

Оја ча ње оку па тор ских 
сна га
У ле то 1941. не мач ке тру пе ду бо ко су

про др ле на те ри то ри ју Со вјет ског Са ве -
за. Цр ве на ар ми ја и со вјет ски на род ула -
га ли су крај ње на по ре и под но си ли те шке
жр тве да би за у ста ви ли на пре до ва ње
фа ши стич ких ар ми ја. Исто вре ме но, под
ру ко вод ством Ко му ни стич ке пар ти је, на -
ста ло је у Ју го сла ви ји но во ра ти ште. На -
род но о сло бо ди лач ка бор ба рас плам са -
ла се на чи та вој ње ној те ри то ри ји, а оку -
па ци о не и кви слин шке тру пе би ле су не -
моћ не да то спре че. 

Не мач ка оку па ци о на упра ва у Ср би ји
из ве шта ва Бер лин: ,,По ку ша ва ли смо
свим сред стви ма, али ни шта не по ма же.
По зи ци је пар ти за на у шу ма ма су та кве
да их је, та ко ре ћи, не мо гућ но по го ди ти у
ср це. Не по ма же ни по ја ча на про па ган да
ко ја го во ри о то ме да бољ ше ви ци ма иде
на фрон ту рђа во. До би јам ути сак да ни
ве сти о ка пи ту ла ци ји СССР не би до ве ле
до ка пи ту ла ци је ових бан ди та ко ји су жи -
ла ви као ђа во ли. Осим то га њи хо ва ор га -
ни за ци ја је из вр сна. Она би мо гла би ти
кла си чан при мер нај бо ље тај не ор га ни -
за ци је. Уско ро је из Бер ли на сти гла опо -
ме на оку па ци о ној упра ви: ,,На ма је да -
нас мир на Бал ка ну по тре бан ви ше не го
икад. Ми га мо ра мо по сти ћи, па ма кар и
уз нај ве ће жр тве — до га ђа ји у Ју го сла ви -

ји вр ло рђа во ути чу на дру ге бал кан ске
зе мље. Слич не из ве шта је о ста њу на
свом оку пи ра ном под руч ју пи са ли су ита -
ли јан ски, бу гар ски и ма ђар ски ко ман дан -
ти оку па ци о них тру па“.

Из не на ђе ни и за бри ну ти раз ме ра ма
осло бо ди лач ке бор бе у Ју го сла ви ји у
лет њим ме се ци ма, не мач ки и ита ли јан -
ски оку па то ри би ли су при мо ра ни да до -
вла че но ве сна ге из дру гих оку пи ра них
зе ма ља и са дру гих фрон то ва. Ита ли јан -
ска Вр хов на ко ман да (Co man do Su pre -
mo) је би ла при си ље на, иако је у Ју го сла -
ви ји има ла ве о ма ја ке сна ге, да не ке ди -
ви зи је ко је су по сле април ског ра та вра -
ће не у Ита ли ју, по нов но пре ба ци у Ју го -
сла ви ју. 

У ју лу је про тив уста ни ка у Цр ној Го ри
ан га жо ва но шест ди ви зи ја, углав ном из
са ста ва ита ли јан ске оку па ци о не ар ми је
у Ал ба ни ји. Уста шке и до мо бран ске сна -
ге ни су би ле у ста њу да спре че раз вој
ору жа ног устан ка на те ри то ри ји Не за ви -
сне Др жа ве Хр ват ске, па је у дру гој по ло -
ви ни ав гу ста до шло до ин тер вен ци је ита -
ли јан ских тру па. Нем ци су пре ба ци ли у
Ср би ју оја ча ну 342. ди ви зи ју из оку пи ра -
не Фран цу ске, 113. ди ви зи ју с Ис точ ног
фрон та, оја ча ни 125. пук из Грч ке и по ли -
циј ске је ди ни це из Фран цу ске и Не мач ке.
Са та ко оја ча ним сна га ма оку па то ри су
кра јем ле та и у је сен 1941. из ве ли ви ше
офан зив них опе ра ци ја, у на ме ри да уни -
ште по је ди на жа ри шта устан ка. Ја ки де -
ло ви ита ли јан ске 2. ар ми је, дис ло ци ра не
у Ју го сла ви ји, по че ли су кра јем ав гу ста
опе ра ци је у Хер це го ви ни, за пад ној Бо -
сни, Ли ци и Кор ду ну. Пре ма Хи тле ро вој
на ред би од 16. 9. 1941. по че ла је ве ли ка
не мач ка офан зи ва у Ср би ји, тзв. пр ва не -
при ја тељ ска офан зи ва ко ја је тра ја ла до
по чет ка де цем бра, и у ко јој је, по ред кви -
слин шких сна га, уче ство ва ло око 6 не -
мач ких ди ви зи ја (704, 714, 717. по сад на,
оја ча на 342. и 113. пе ша диј ска ди ви зи ја,
оја ча ни 125. пук и де ло ви нем. 718. ди ви -
зи је дис ло ци ра не у НДХ). За вре ме те
офан зи ве је дан део пар ти зан ских од ре -
да са Вр хов ним шта бом по ву као се у Ра -
шко-по лим ску област (Сан џак). 

Зло гла сни ло го ри
За вре ме опе ра ци ја не при ја тељ је вр -

шио ре пре са ли је и те рор над ци вил ним
ста нов ни штвом. Па ље на су на се ља,

30Војни ветеран ЈУЛИ -АВГУСТ  2021.

ИСТОРИЈА

Ратна ситуација у лето 1941. године

ПРВЕ СЛОБОДНЕ 
ТЕРИТОРИЈЕ
Ударне и диверзантске групе изводиле су препаде на 
окупаторове војнике и официре, патроле, страже и команде,
уништавале складишта, хангаре, ослобађале таоце и 
затворенике; рушиле железничке пруге, палиле железничке
станице, квариле скретнице, сигнална и друга железничка
постројења, кидале телефонске и телеграфске везе, 
а радници (припадници група) који су радили у фабрикама,
саботирали су производњу, кварили уређаје 
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пљач ка на имо ви на, ма сов но уни шта ва -
но ста нов ни штво, же не, стар ци и де ца,
де се ти не хи ља да љу ди ин тер ни ра но у
зло гла сне кон цен тра ци о не ло го ре Ја се -
но вац, Ста ра Гра ди шка, Ба њи ца, Сај ми -
ште, Ша бац, Ниш, Ва ље во, Ко сто лац,
Раб, Мо лат, Бе гу ње, или у по зна те ло го -
ре смр ти ши ром Евро пе: Бу хен валд, Да -
хау, Аушвиц , Ма ут ха у зен и др. На де се -
ти не хи ља да гра ђа на од ве де но је на роп -
ски рад у Не мач ку. Ма сов не и те шке зло -
чи не из вр ши ли су Нем ци у Ср би ји, на сто -
је ћи да и сам на чин из вр ше ња смрт не ка -
зне по стиг не за стра шу ју ћи ефект (из ди -
рек ти ве на чел ни ка не мач ке Вр хов не ко -
ман де - Ober kom man do der We hr macht)
В. Кај те ла, уочи офан зи ве на пар ти зан -
ске од ре де у Ср би ји). Та ко су, нпр., у Кра -
гу јев цу и око ли ни из вр ши ли ма сов ни по -
кољ ста нов ни штва, и уби ли ви ше хи ља -
да љу ди ме ду ко ји ма и ђа ке Кра гу је вач ке
гим на зи је за јед но с про фе со ри ма. Ма -
сов ни по кољ ста нов ни штва из вр шен је и
у Кра ље ву, Шап цу, Ма чви, Бе о гра ду и
дру гим ме сти ма. Љу ди су ве ша ни на кан -
де ла бре (Бе о град), на др ве ће по ше та -
ли шти ма, за тим жи ви ба ца ни у ја ме (Бо -
сна, Хер це го ви на, Хр ват ска), на де се ти -
не љу ди, же на и де це жи ви спа љи ва ни у
ку ћа ма или уби ја ни на нај сви ре пи ји на -
чин.

Уста ше на јед ној, а чет ни ци на дру гој
стра ни на сто ја ли су да још ви ше рас пи -
ре бра то у би лач ку бор бу из ме ђу срп ског,
хр ват ског и му сли ман ског ста нов ни штва.
Ита ли јан ски оку па тор пре ко ве ли ко срп -
ских еле ме на та на свом оку па ци о ном
под руч ју на сто јао је да ство ри упо ри шта
ме ђу срп ским на ро дом, при ка зу ју ћи се
као за штит ник Ср ба од уста шких по гро -
ма. Нем ци су 29. ав гу ста обра зо ва ли у
Ср би ји вла ду Ми ла на Не ди ћа, омо гу ћи -
ли јој да фор ми ра не ко ли ко од ре да ко ји
су од мах ан га жо ва ни у бор би про тив пар -
ти за на у Ср би ји. У истом ме се цу Нем ци
су скло пи ли спо ра зум са чет ни ци ма Ко -
сте Пе ћан ца. На Ко со ву су ал бан ски на -
ци о на ли сти, уз по моћ ита ли јан ског оку -
па то ра, фор ми ра ли сво је је ди ни це за
бор бу про тив пар ти зан ских сна га на том
и су сед ним под руч ји ма Ср би је и Ма ке до -
ни је.

На по ри ма оку па то ра и кви слин га да
спре че раз вој ору жа не бор бе, при дру жи -
ле су се у овој фа зи и оне сна ге ју го сло -

вен ске бур жо а зи је у зе мљи, ко је су се,
углав ном, оку пља ле око ју го сло вен ске
из бе глич ке вла де. Све сне да ору жа ни
уста нак под ру ко вод ством Ко му ни стич ке
пар ти је Ју го сла ви је не ми нов но во ди и ка
про ме ни дру штве но-по ли тич ких од но са,
те сна ге су се још од луч ни је ан га жо ва ле
про тив на род но о сло бо ди лач ког по кре та.
Та ко се, нај пре у Ср би ји, за тим у Ли ци,
Бо сан ској кра ји ни, Хер це го ви ни и се вер -
ној Дал ма ци ји, а ка сни је и у оста лим де -
ло ви ма зе мље ор га ни зу ју чет ни ци Дра -
же Ми ха и ло ви ћа, ко ји су те жи ли да као
ору жа на сна га ве ли ко срп ске бур жо а зи је,
уз по моћ за пад них са ве зни ка, по вра те
ње ну хе ге мо ни ју. Њи хо ва ак ци ја би ла је
усме ре на на то да ра зним па ро ла ма о
пре у ра ње но сти устан ка, од вра те на род
од ору жа не бор бе про тив оку па то ра и
кви слин га и раз би ју ње го во је дин ство.
Чет нич ко ру ко вод ство фор ми ра сво је вој -
не је ди ни це и сту па у тај не кон так те с
оку па то ри ма и ис так ну тим кви слин зи ма,
при пре ма ју ћи се за отво ре ну ору жа ну
бор бу про тив пар ти зан ских од ре да. 

Пре го во ри са чет ни ци ма
У те жњи да се ство ри је дин стве ни оп -

ште ју го сло вен ски фронт бор бе про тив
оку па то ра, Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го -
сла ви је и ру ко вод ство НОП ула га ли су
на по ре да по стиг ну спо ра зум са чет ни ци -
ма о за јед нич кој бор би про тив оку па то -
ра, ис ти чу ћи да је бор ба про тив оку па то -
ра основ ни за да так свих па три от ских
сна га и да у тој бор би не ма ни ка кве пре -
пре ке за са рад њу чет нич ких и пар ти зан -
ских сна га. У том сми слу, на пре го во ре са
Д. Ми ха и ло ви ћем у два на вра та ишао је
и Вр хов ни ко ман дант пар ти зан ских од ре -
да, Јо сип Броз Ти то, али без не ких зна -
чај ни јих ре зул та та. Д. Ми ха и ло вић ни је
био за ору жа ну бор бу про тив оку па то ра.
Већ у то вре ме, а уз са гла сност не мач ке
оку па ци о не упра ве, скло пио је с Не ди -
ћем 5. сеп тем бра тај ни спо ра зум за бор -
бу про тив пар ти за на, а са Нем ци ма 11.
но вем бра. Ру ко вод ства Ко му ни стич ке
пар ти је и у дру гим де ло ви ма зе мље по -
ку ша ла су да по стиг ну спо ра зу ме са при -
пад ни ци ма гра ђан ских по ли тич ких стра -
на ка ко ји се до та да ни су отво ре но екс -
по ни ра ли као са рад ни ци оку па то ра. Ме -
ђу тим, и те гру па ци је би ле су про тив
устан ка, то ну ћи све ду бље у из да ју

основ них на ци о нал них ин те ре са. У ок то -
бру 1941. у штаб Д. Ми ха и ло ви ћа сти гли
су иза сла ни ци кра љев ске из бе глич ке
вла де. Ка ко је у то вре ме би ла у то ку не -
мач ка офан зи ва на пар ти зан ске од ре де
у Ср би ји, чет ни ци су оце ни ли да је на сту -
пио по во љан тре ну так за от по чи ња ње
на па да на пар ти зан ске сна ге. У та ко сло -
же ној по ли тич кој си ту а ци ји у зе мљи, под
ути ца јем тих гру па ци ја и чет ни ка, до ла зи
до сла бље ња сна га НОП у не ким кра је -
ви ма (Бо сна и Хер це го ви на, Ли ка, Ср би -
ја, Цр на Го ра) због че га за по чи ње про цес
ди фе рен ци ја ци је у ре до ви ма уста ни ка. У
ре до ви ма при ста ли ца по ме ну тих гру па и
чет ни ка не што ка сни је на сту па, та ко ђе,
про цес ди фе рен ци ја ци је, осло ба ђа ња
на ро да ис под њи хо вог ути ца ја и оку пља -
ња у је дин стве ни фронт за бор бу про тив
оку па то ра и до ма ћих из дај ни ка, што ће
уз по вре ме не осе ке НОП, тра ја ти за све
вре ме ра та.

Глав ни штаб На род но о сло бо ди лач ких
пар ти зан ских од ре да Ју го сла ви је по све -
ћи вао је по себ ну па жњу из град њи ору жа -
них сна га. Већ 10. 8. 1941. у Бил те ну
Глав ног шта ба НО ПОЈ (пр ви рат ни оп -
ште ју го сло вен ски лист) об ја вље но је
упут ство у ко јем су из ло же ни основ ни
прин ци пи ор га ни за ци је пар ти зан ских од -
ре да, ко ман до ва ња, из град ње вој них ка -
дро ва, збри ња ва ња и ле че ња ра ње ни ка,
снаб де ва ња итд. У упут ству је на гла ше -
но да ће се у по вољ ним усло ви ма ства -
ра ти ве ће вој не фор ма ци је ра ди из во ђе -
ња круп ни јих опе ра ци ја. У истом бил те ну
да та је и основ на кон цеп ци ја ору жа не ос-
ло бо ди лач ке бор бе на ро да Ју го сла ви је и
осно ви стра те ги је и так ти ке. Ра ди ре а ли -
за ци је кон цеп ци је ору жа не бор бе, из да -
то је на ре ђе ње о осни ва њу пар ти зан ских
од ре да и ди вер зант ских гру па на це лој
те ри то ри ји Ју го сла ви је. Та ко се уз је дин -
стве но ра ти ште, је дин стве не ору жа не
сна ге, од пр вих да на НОР, из гра ђи ва ла и
је дин стве на стра те ги ја и так ти ка ра та. У
истом ме се цу Глав ни штаб је про пи сао
за кле тву, ам блем и на чин по здра вља ња
у пар ти зан ским од ре ди ма. 

Ор га ни зо ва ње те ча је ва
По ве ћа ва ње бро ја пар ти зан ских од ре -

да и њи хо во ја ча ње, већ у по чет ној фа зи
устан ка, по ста ви ло је пред сва ру ко вод -
ства про блем ста ре шин ског ка дра. На ко -
манд не ду жно сти по ста вља ни су бор ци
— рад ни ци, се ља ци, ђа ци и сту ден ти, ко -
ји су се ис ти ца ли хра бро шћу и уме шно -
шћу у бор ба ма. У ко ман да ма и шта бо ви -
ма уве де на је функ ци ја по ли тич ког ко ме -
са ра, ко ји је за јед но са ко ман ди ром и ко -
ман дан том ру ко во дио је ди ни цом и вр -
шио по себ не по ли тич ко-вас пит не функ -
ци је. У је ди ни ца ма се обра зу ју пар тиј ске
и ско јев ске ор га ни за ци је ко је су знат но
до при не ле из вр ша ва њу бор бе них за да -
та ка, по ди за њу ди сци пли не, по ли тич ког
ра да у вој сци и на ро ду и др. Од са мог по -
чет ка ору жа не бор бе КПЈ је по све ћи ва ла
ве ли ку па жњу иде о ло шко-по ли тич ком и
кул тур но-про свет ном ра ду у је ди ни ца ма
и на ро ду, ор га ни зо ва њем те ча је ва за
опи сме ња ва ње, пре да ва ња, кул тур но-
умет нич ких при ред би итд. При пар тиј -
ским ру ко вод стви ма и шта бо ви ма ор га -
ни зо ва не су тех ни ке за умно жа ва ње и
рас ту ра ње пар тиј ске штам пе и дру гих пу -
бли ка ци ја. Шта бо ви су из да ва ли сво је
ли сто ве и бил те не са ра дио-ве сти ма.
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Го рео је и не мач ки за ро бље ни ка ми он



вла ге, и као да ће те сва ког ча са мо кри ти.
Умо кра ва ње се, та ко ђе, де ша ва и при ли -
ком сек су ал ног од но са, што је из у зет но не -
при јат но, а те го бе тр пе и же не ко је се ба -
ве фи зич ком ак тив но шћу тр ча њем или јо -
гом, по ди жу де цу у ру ке и уоп ште су у си -
ту а ци ји аб до ми нал ног при ти ска, при ли ком
фи зич ких на по ра. Ком пли ка ци је та ко ђе
мо гу би ти и че сти дер ма ти ти си због стал -
но на дра же не вла жне ко же.

На, кра ју, не ма ње зна ча јан је и еко ном -
ски мо ме нат јер су же не при мо ра не да
тро ше не ма ли но вац на хи ги јен ске уло -
шке. Ка да ури нар на ин кон ти нен ци ја ре ме -
ти сва ко днев не жи вот не ак тив но сти, вре -
ме је да се па ци јент обра ти ле ка ру.

ТИ ПО ВИ 
ИН КОН ТИ НЕН ЦИ ЈЕ

У
р гент на ин кон ти нен ци ја је на гло на -
ста ла не из др жи ва по тре ба за мо кре -
њем пра ће на умо кра ва њем. Симп то -

ми се ја вља ју и но ћу, а узроч ни ци мо гу би -
ти ра зни, од бла гих ин фек ци ја, па до не у -
ро ло шких по ре ме ћа ја и ди ја бе те са. Дру ги
тип је пре ли ва ју ћа: стал но ка па ње ури на,
као по сле ди ца не до вољ не ис пра жње но -
сти мо краћ не бе ши ке. Тре ћи тип, функ ци -
о нал ну ин кон ти нен ци ју, иза зи ва ју пси хич -
ке или фи зич ке бо ле сти, по пут ар три ти са,
ко је по сред но ути чу на умо кра ва ње.

КЕ ГЕ ЛО ВЕ ВЕ ЖБЕ

Н
а пра ви те по крет као да по ку ша ва те да
спре чи те мо кре ње - та ко што сте же те
ми ши ће из ме ђу рек ту ма и ва ги не. За -

др жи те ми ши ће у кон трак ци ји де сет се кун -
ди, а на кон то га се опу сти те, па по но ви те
ве жбу бар још де сет пу та. По жељ но је да
ове ве жбе ра ди те 8-10 пу та днев но. Да би -
сте по сти гли до бре ре зул та те, мо ра те ве -
жба ти упор но, сва ко днев но, по себ но ако
већ има те про блем са за др жа ва њем ури на
и ако пре то га ни сте ве жба ли пре вен тив но.
Ве жбе се мо гу ра ди ти и у ста ја ћем ста ву и
на би ло ком ме сту, у кан це ла ри ји, лиф ту,
док сто ји те и че ка те у ре ду.

Ин кон ти нен ци ја се ле чи кон зер ва тив -
ном или хи рур шком ме то дом. Пр ва се са -
сто ји у ја ча њу му ску ла ту ре дна ма ле кар -
ли це (Ке ге ло ве ве жбе и елек тро сти му ла -
ци ја), ло кал но (уз упо тре бу естро ге них
кре ма, ме ди ка мен то зну те ра пи ју ан ти хо -
ли нер ги ци ма и фо то те ра пи ју). Хи рур шко
ле че ње је нај е фи ка сни ји ме тод и под ра зу -
ме ва по ста вља ње син тет ских мре жи ца,
та ко зва них слин го ва, тран соп ту ра тор них
тра ка (ТОТ).

- Да нас по сто је ефи ка сна ре ше ња за
овај про блем, ми ни мал на ин ва зив на хи -
рур ги ја ко ја тра је дан: по ста вља се јед на
тра чи ца ко ја ими ти ра ми шић и оја ча ва му -
ску ла ту ру. Ра ди се у ане сте зи ји, ва ги нал -
но се опе ри ше и већ су тра дан иде те ку ћи
и ви ше не ма те те го бу. Пут до опе ра тив ног
на чи на ле че ња је ре до ван, пре ко ле ка ра
оп ште прак се ко ји све че шће упу ћу ју па ци -
јент ки ње на опе ра ци ју, по кри ве ну здрав -
стве ним оси гу ра њем. Та ко ђе, за хва љу ју -
ћи ве ћој за сту пље но сти ове те ме у ме ди -
ји ма, же не су охра бре не по зи тив ним при -
ме ри ма из сво је око ли не да се обра те ле -
ка ру - на гла ша ва док тор ка.

Ол га Јан ко вић
Из вор ,,Ма га зин” 

М
о кре ње пред ста вља фи зи о ло шку
функ ци ју, чи је нор мал но оба вља ње
зах те ва сло же ну ин тер ак ци ју из ме ђу

гра ђе мо краћ ног ме ху ра, ана том ских
струк ту ра дна ма ле кар ли це, те раз ли чи -
тих де ло ва цен трал ног и пе ри фер ног нер -
вног си сте ма. Раз ли чи те про ме не и ано -
ма ли је узро ку ју по ре ме ћај пра жње ња мо -
краћ ног ме ху ра, ко ји се очи ту је на не ко ли -
ко на чи на, а нај че шћи је та ко зва но бе жа -
ње мо кра ће.

ТА БУ ТЕ МА

О
ури нар ној ин кон ти нен ци ји се ма ло
при ча и то је сте та бу те ма у Ср би ји.
Чак и ко ле ге из не ких дру гих обла сти,

на ро чи то оп ште прак се, ма ло зна ју да упу -
те па ци јен те, а реч је о ма сов ној по ја ви.
Та ко ђе, вла да ју и за блу де ме ђу са мим же -
на ма. Мно ге сма тра ју да је то нор мал на,
па и не из бе жна по ја ва, ко ја се мо ра тр пе -
ти јер до ла зи с го ди на ма ста ро сти - при -
ме ћу је др Сла ђа на Ко ва че вић.

Стрес ури нар на ин кон ти нен ци ја, или не -
вољ но умо кра ва ње, по га ђа оба по ла (код
му шка ра ца је узроч ник бе ниг но уве ћа ње
про ста те), али је да ле ко уче ста ли ја ме ђу
жен ском по пу ла ци јом. Ових те го ба ни су
ли ше не ни оне мла ђих го ди на, а на ро чи то
је че ста по ја ва код же на ка сни је жи вот не
до би јер с го ди на ма до ла зи до сла бље ња
ми ши ћа мо краћ не бе ши ке и кар лич ног
дна, слич но као што је то слу чај са ми ши -
ћи ма ли ца.

- Код мла дих же на ово се до га ђа ако су
има ле те жак по ро ђај или је бе ба би ла ве -
ли ка. Узрок је у тим слу ча је ви ма те гље ње
ми ши ћа кар лич ног дна. Ми шић ви ше не
др жи чвр сто тај ка на лић кроз ко ји мо кри -
мо, па кад се за ка шље мо или ки не мо, он

не мо же да до вољ но за тво ри ка нал. Да кле,
по ре ме ти се ана то ми ја и до ла зи до не вољ -
ног умо кра ва ња - об ја шња ва др Сла ђа на
Ко ва че вић, спе ци ја ли ста уро ло ги је.

Ни је бо лест не го симп том
По сто ји пет вр ста ури нар них ин кон ти -

нен ци ја и то: стре сна, ур гент на, пре ли ва -
ју ћа функ ци о нал на и ме шо ви та, али и при -
вре ме на, ко ју иза зи ва ју од ре ђе на пи ћа,
хра на или ле ко ви ди у ре тет ског деј ства,

по пут ал ко хо ла, ко фе и на, га -
зи ра них со ко ва, ве штач ких за -
сла ђи ва ча, љу тих па при чи ца
и за чи ње не хра не, ци тру са,
као и ве ли ке ко ли чи не ви та -
ми на Це, за тим ле ко ви за хи -
пер тен зи ју, се да ти ви...

- Не вољ но мо кре ње мо же
би ти и по сле ди ца бе за зле них
ста ња, као што су упа ла мо -
краћ не бе ши ке или за твор.
При упа ли бе ши ке слу зни ца је
ири ти ра на и по ја чан је на гон
за мо кре њем. Код за тво ра
рек тум пун са др жа ја, ко ји се
на ла зи по ред мо краћ не бе ши -
ке, на дра жу је нер ве по ве за не
са нер ви ма бе ши ке и то та ко -
ђе по ве ћа ва на гон за мо кре -

њем. Уко ли ко тра је пре ду го, раз ло ге тре ба
по тра жи ти у дру гим ста њи ма, као што су
труд но ћа, по ро ђај, ме но па у за, хи сте рек то -
ми ја, ка мен, ту мор у мо краћ ним пу те ви ма,
раз не не у ро ло шке бо ле сти - мул ти пла
скле ро за, Пар кин со но ва бо лест, мо жда ни
удар и по вре де кич ме не мо жди не - на во ди
др Ко ва че вић.

Ури нар на ин кон ти нен ци ја де фи ни ше се
као гу би так вољ не кон тро ле над мо кре -
њем, и ни је бо лест не го симп том, чи ја те -
жи на се кре ће од по вре ме ног до не из др -
жи вог на го на, пра ће ног че стим умо кра ва -
њи ма. Скло ни ји су јој го ја зни, због по ве ћа -
ног ин тра аб до ми нал ног при ти ска на мо -
краћ ну бе ши ку, ко ји пак уве ћа ва ве ро ват -
но ћу за на ста нак стрес ин кон ти нен ци је,
док је зна ча јан фак тор ри зи ка и пу ше ње.

След стве но, пре вен ци ја ове не при јат не
фи зи о ло шке по ја ве је одр жа ва ње нор мал -
не те ле сне те жи не, ве жба ње ми ши ћа кар -
лич ног дна (Ке ге ло ве ве жбе), из бе га ва ње
ко фе и на, же сто ког ал ко хо ла, за чи ње не
хра не и пре ста нак пу ше ња.

И фи зич ки на по ри „оки дач“
Ле ка ри на гла ша ва ју да не вољ но мо кре -

ње зна чај но ре ме ти ква ли тет жи во та. Нај -
пре, све при су тан је осе ћај не при јат но сти,

САВЕТИ ЛЕКАРА

Живот свакидашњи

НЕПРИЈАТНОСТ
ЗВАНА НЕВОЉНО
МОКРЕЊЕ

Уринарна инконтиненција ремети квалитет живота 
и погађа оба пола, али је далеко учесталија међу женама,

срећом, лечење је ефикасно, а оно оперативно 
- заврши се за један дан

Уређује: мр
сц. др Часлав

Антић

32Војни ветеран Februar 2011.
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САВЕТИ ЛЕКАРА

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

Д
а ли зна те ка ко из гле да
лет ња пре хла да? Ко ја је
раз ли ка из ме ђу лет ње

пре хла де и гри па? Зна те ли
ко ји су симп то ми лет ње пре -
хла де, гри па и дру гих ин фек -
ци ја?

Грип је за ра зна ре спи ра тор -
на ин фек ци ја иза зва на ви ру -
сом гри па. Ви рус иза зи ва се -

зон ске епи де ми је ре спи ра тор -
них бо ле сти, ко је се ја вља ју
нај че шће то ком је се њих и
зим ских ме се ци.

Мно ги љу ди то ком ле та
има ју симп то ме на лик гри пу.
Ме ђу тим, иако је грип бо лест
ко ја се мо же ја ви ти то ком це -
ле го ди не, симп то ми ко ји се
ја вља ју ле ти ни су ну жно по -
сле ди ца ин фек ци је овим ви -

ру сом. Ево ка ко из гле да ју
симп то ми лет ње пре хла де,
гри па и дру гих ин фек ци ја.

Ка да има те грип, симп то ми
се обич но по ја ве од јед ном.
Они укљу чу ју: 

гро зни цу,  дрх та ви цу, – ка -
шаљ или ки ја ње,  гла во бо љу,
бо ло ве у те лу и ми ши ћи ма,
за че пљен нос, упа ље но гр ло,
умор.

Симп то ми гри па су та ко ђе
уоби ча је ни симп то ми дру гих
бо ле сти. Ако има те ове симп -
то ме то ком лет њих ме се ци,
они мо гу би ти по сле ди ца дру -
ге бо ле сти или ста ња ко је не -
ма ве зе са ви ру сом гри па.

Пре хла да је ре спи ра тор на
ин фек ци ја, ко ја мо же би ти
иза зва на раз ли чи тим ви ру си -
ма.

По сто ји мно го пре кла па ња
из ме ђу симп то ма обич не пре -
хла де и гри па, по пут цу ре ња
но са или ка шља ња, ки ја ња и
упа ле гр ла. Ме ђу тим, за раз -
ли ку од гри па, симп то ми обич -
не пре хла де раз ви ја ју се по -
сте пе но и мно го су бла жи.

Иако се га стро ен те ри тис че -
сто на зи ва и ,,сто мач ни грип“,
ни је по ве зан са гри пом. Га -
стро ен те ри тис је упа ла га -
стро ин те сти нал ног трак та, ко -
ја за хва та же лу дац и тан ко
цре во и као по сле ди ца се ја -
вља акут на ди ја ре ја. Упа ла је
про у зро ко ва на нај че шће ин -

фек ци јом дру гих ви ру си ма
или ре ђе бак те ри ја ма, њи хо -
вим ток си ни ма, па ра зи ти ма
или не же ље ним ре ак ци ја ма
на хра ну или ле ко ве.

Уоби ча је ни симп то ми га -
стро ен те ри ти са, ко ји су исто -
вре ме но и симп то ми гри па,
под ра зу ме ва ју тем пе ра ту ру,
гла во бо љу и бо ло ве у те лу и
ми ши ћи ма.

За раз ли ку од гри па, симп -
то ми га стро ен те ри ти са су ви -
ше усме ре ни ка га стро ин те -
сти нал ном трак ту и мо гу
укљу чи ва ти во де на сту сто ли -
цу (ди ја ре ја) и сто мач не гр че -
ве.

Пне у мо ни ја је ин фек ци ја
плу ћа. Иако мо же на ста ти
услед ком пли ка ци је гри па, по -
сто је и дру ги мо гу ћи узро ци. У
њих спа да ју дру ги ви ру си, бак -
те ри је, гљи ви це и од ре ђе ни
хе миј ски или еко ло шки аген -
си.

Уоби ча је ни по чет ни симп то -
ми мо гу би ти вр ло слич ни
симп то ми ма гри па и укљу чи -
ва ти тем пе ра ту ру, дрх та ви цу и
гла во бо љу.

Ка шаљ са зе ле ном или жу -
том слу зи, не до ста так да ха и
оштар бол у гру ди ма су симп -
то ми на ко је по себ но тре ба да
обра ти те па жњу јер су спе ци -
фич ни за упа лу плу ћа.

Симптоми летње прехладе 
и грипа и других инфекција

КАДА ПРОЦУРИ НОС
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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

Не кувам млеко, а често ми
прекипи.

Парадокс: у равници аграр
на низбрдици.

Има петљу, недостају му
чакшире.

Каријериста има мењач,
али нема рикверц.

Изузетан је човек. Када се
деле функције њега изузму.

Пироман се осигурава 
против кише.

Играјмо се речима, 
а не људима.

Душан Старчевић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХIХ. Број 210/211 ЈУЛ -АВГУСТ, 2021.

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Звонимир Пешић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ УРЕДНИК

Милен Чуљић

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

ДОПИСНИЦИ

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

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

УНОС ТЕКСТОВА
Редакција

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

ШТАМПА
Пан-пласт, Београд

Адреса, Београд, Браће Југовића 19

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

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

Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарад-

њи закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београ-

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

„Иванијум“), тел. 011/2644384 и

064/1735395; Клијенте прима: утор-

ком: од 17.00-19.00 часова;

За потребе војних пензионера  оба-

вљаће следеће правне послове: да-

ваће бесплатне правне савете и пру-

жаће све остале адвокатске услуге уз

накнаду по важећој адвокатској тари-

фи умањеној за 30 одсто (адвокат

Ивана Јовановић). 

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧАСТИ 

ЗА САХРАНЕ
У београдском гарнизону

заказивање почасне јединице ради
одавања почасти преминулим
старешинама може се обавити

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

у ванрадно време: 011/206-4569

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

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

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

- организација и заказивање термина
за сахрану или кремацију,

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

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

-Умањење укупних трошкова за
висину рефундације

- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.

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

НАСЛОВНА
СТРАНА:

Звонимир
Пешић
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