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Н
а ја ве пред став ни ка Вла де Ре пу бли ке
Ср би је од пре ме сец-два да ће пен зи -
је зна чај ни је би ти по ве ћа не и да ље су

са мо на ме ре без кон крет ног по да тка ко ли-
ко би то мо гло да бу де. С дру ге стра не, за
за по сле не у јав ном сек то ру, већ је из ве сно
и јав но об зна ње но, то ће по ве ћа ње из но-
си ти де вет или де сет од сто. То ће за и ста
би ти по ве ћа ње у од но су на пла те пре до-
но ше ња ме ре за фи скал ну кон со ли да ци ју
др жав ног бу џе та. Ме ђу тим, ка да је о пен-
зи о нер ској по пу ла ци ји реч, ко јој је мно го
ви ше од у зе то не го за по сле ни ма у јав ном
сек то ру, у јав но сти још ни шта ни је про цу-
ре ло на ко ли ко па ра би мо гли да ра чу на ју. 

Оне ко ји су, мо жда, за бо ра ви ли не ке чи-
ње ни це, под се ти ће мо да је пре по след ње
на ја ве уве ћа ња пла та и пен зи ја би ло ре чи
о то ме да ће пен зи о не ри кра јем го ди не,
ве ро ват но у знак за хвал но сти за ми нус ко -
ји су под не ли, би ти на гра ђе ни јед но крат-
ном ис пла том. Ко ли ко би то би ло, не зна
се.

О
че ки ва ња јав но сти би ла су ве за на за
до ла зак ми си је Ме ђу на род ног мо не-
тар ног фон да, са ко јим је Ре пу бли ка

Ср би ја скло пи ла тро го ди шњи аран жман.
Ве ро ва ло се да ће на осно ву про јек ци је
би лан са у др жав ном бу џе ту са не што ви-
ше из ве сно сти мо ћи да се на зре ко ли ко би
пен зи је мо гле кра јем го ди не да по ра сту.

У На род ној бан ци Ср би је 26. ју на пред-
став ни ци ММФ-а от по че ли су са срп ским
фи нан сиј ским зва нич ни ци ма да про ве ра-
ва ју спро во ђе ње све о бу хват них струк тур-
них ре фор ми ко је има ју за циљ отва ра ње
но вих рад них ме ста и раст при вре де

„Срп ска еко но ми ја ра сте, али мо ра да
ра сте бр же. Ра ди мо на то ме ка ко тај раст
да убр за мо и ка ко да тај раст бу де ко ри-
стан за гра ђа не”, об ја снио је шеф де ле га-
ци је ММФ-а Џејмс Руф.  Он је ре као да ће
де та љи раз го во ра би ти по зна ти на кра ју
по се те 5. ју ла. Је дан ва жан де таљ ипак је
обе ло да нио. 

„По ве ћа ње пла та и пен зи ја са да ни је те-
ма. При ча ће мо о то ме при ли ком сле де ће
по се те кра јем го ди не, ка да бу де мо раз го-
ва ра ли о бу џе ту”, ис та као је Руф. 

Оно што је , ка ко Руф ка же, увек те ма су
стан дард ни срп ски про бле ми. Јав ни сек-
тор, пре све га. „Вла да на пра ви ве ли ку уш-
те ду, сма њи бу џет ски де фи цит али ду го ви
и не е фи ка сност јав них пред у зе ћа узро ку ју
тај фи скал ни од лив и спре ча ва ње бр жег,
ефи ка сни јег ра ста”, ка же Вла хо вић из Са-
ве за еко но ми ста Ср би је. 

П
ро сеч на не то за ра да ис пла ће на у Ср -
би ји у ма ју 2017. го ди не из но си ла је
47.136 ди на ра, што је но ми нал но ма-

ње за 5,0 од сто, а ре ал но за 4,5 про це на-
та у од но су на април, са оп штио је 26. ју на
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку. У ма ју је

про сеч на ис пла ће на бру то пла та „те жи ла”
64.860 ди на ра, што је та ко ђе ни же на ме-
сеч ном ни воу за 5,0 по сто но ми нал но, од-
но сно за 4,5 од сто ре ал но.

У
по ре ђе њу са истим ме се цом про шле
го ди не, про сеч не мај ске бру то и не то
за ра де ве ће су за 7,2 про цен та но ми-

нал но, од но сно за 3,6 по сто ре ал но, на во-
ди се у са оп ште њу. 

„За хва љу ју ћи бо љој за по сле но сти, да-
ле ко бо љој на пла ти до при но са и ве ћој фи -
скал ној ди сци пли ни ми мо же мо да ка же-
мо да нам је ка са пу ни ја, а за кључ но са 22.
ју ном у ка су ПИО фон да је упла ће но пет
ми ли јар ди ди на ра ви ше не го што је пла-
ни ра но, из ја вио је ми ни стар за рад, за по -
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња
Алек сан дар Ву лин.

Он је ре као да је по ве ћа ње при хо да у
ка си ве ће за 2,81 од сто у од но су на пла ни-
ра но и да су за хва љу ју ћи то ме оба ве зне
до та ци је ко је иду на сва ку од пен зи ја то-
ли ко сма ње не да ПИО фонд не ће по ву ћи
11,5 ми ли јар ди ди на ра.

Сва ког ме се ца, ина че, на осно ву За ко на
о при вре ме ном уре ђи ва њу на чи на ис пла-
те пен зи ја, од пен зи о не ра се узме око две
ми ли јар де ди на ра. 

„Ка да до бро ра ди те, ка да има те ви ше
за по сле них, ка да се бо ље на пла ћу ју до-
при но си мо же те да во ди те ра чу на о пен-
зи о нер ском стан дар ду. По ли ти ка вла де
Алек сан дра Ву чи ћа је би ла, и сва ка сле-
де ћа вла да на ко ју пре суд но бу де ути цао
Ву чић на ста ви ће са том и та квом по ли ти-
ком, да све што за ра ди мо нај пре по де ли-
мо са они ма ко ји су нај за слу жни ји, да они
ко ји су нај си ро ма шни ји пр ви осе те за што
је до бро што смо у мир ној др жа ви, што
смо обез бе ди ли фи скал ну кон со ли да ци ју
и за то да нас мо же мо да ка же мо да смо
12.500 пен зи о не ра по сла ли у ба ње. 

З
а хва љу ју ћи ве ћој ко ли чи ни нов ца, за-
хва љу ју ћи то ме што ни смо по ву кли
11,5 ми ли јар ди ди на ра ми смо ове го-

ди не обез бе ди ли да се пен зи је до ти ра ју са
35 про це на та, а на да мо се, ако се ова ко
на ста ви да ће мо до кра ја го ди не то ра ди ти
са 33 про це на та. Ра ди по ре ђе ња, 2012.
др жа ва је до ти ра ла сва ку пен зи ју са 48 од-
сто”, ис та као је Ву лин.

Пен зи о не ри сма тра ју да је пре ма њи ма
учи ње на ве ли ка не прав да јер су је ди ни, на
осно ву за ко на, за ра ди ли пен зи ју та ко што
су то ком де це ни ја ра да из два ја ли сред-
ства за Фонд ПИО. 

„Из на зи ва За ко на сле ди да се За ко ном
,при вре ме но уре ђу је на чин ис пла те пен зи -
ја’, што би зна чи ло да је За кон тем по рал-
ног ка рак те ра. Ме ђу тим, у чла ну 1. За ко на
ко јим се уре ђу је пред мет и по че так при ме-
не За ко на, се не по ми ње при вре ме ност
За ко на, већ се са мо утвр ђу је по че так ње-

го ве при ме не - ве зан за ис пла те пен зи ја од
1. но вем бра 2014. го ди не. На по ми ње мо,
да је у тек сту чла на 1. Пред ло га за ко на ко -
ји је Вла да до ста ви ла На род ној скуп шти-
ни, био утвр ђен пе ри од ва же ња овог за ко-
на, та ко што је ста ја ло да се за ко ном уре-
ђу је на чин ис пла те пен зи ја ко је ис пла ћу је
Ре пу блич ки фонд пен зиј ско-ин ва лид ског
оси гу ра ња по чев од ис пла те пен зи ја за
ме сец но вем бар 2014. го ди не за кључ но са
ис пла том пен зи ја за ме сец де цем бар
2017. го ди не, са ци љем очу ва ња фи нан-
сиј ске одр жи во сти пен зиј ског си сте ма у
Ре пу бли ци Ср би ји. То исто ста ја ло је и у
Де лу III обра зло же ња Пред ло га за ко на“,
на пи са ла је из ме ђу оста лог др Бо са Не на-
дић, су ди ја Устав ног су да Ср би је ко ја је,
за јед но са још тро је су ди ја, из дво ји ла сво -
је ми шље ње при ли ком оце не устав но сти
спор ног за ко на.

З
а што је из Пред ло га За ко на о при вре-
ме ном уре ђи ва њу на чи на ис пла та
пен зи ја бри са на од ред ни ца да ће тра -

ја ти за кључ но са де цем бром 2017. го ди не
зна ју са мо они ко ји су то ура ди ли. О раз-
ло зи ма мо же мо са мо да на га ђа мо. Је дан
од за кљу ча ка ко ји се на ме ће је сте обез бе-
ђи ва ње осно ве да се узи ма ње од пен зи о-
не ра на ста ви и у 2018. го ди ни, а мо жда и
трај но. Због то га је ве о ма ва жно ка кав ће
курс за у зе ти но ва Вла да, то јест ка кве ће
од лу ке би ти до не те на је сен, ка да се са
ММФ бу де раз го ва ра ло о бу џе ту за 2018.
го ди ну.

У
дру же ње вој них пен зи о не ра Ср би је
по кре ну ло је још јед ну устав ну ини ци -
ја ти ву на окол ност да при вре ме ност

за ко на, осим у на сло ву, ниг де ни је де фи-
ни са на у па ра гра фи ма ко ји сле де и да
она ко ка ко је фор му ли сан За кон не омо гу -
ћа ва во ђе ње управ ног по ступ ка. Та ини ци -
ја ти ва је по кре ну та у апри лу 2016. го ди не,
а Устав ни суд се не из ја шња ва и по ред чи-
ње ни це да је За ко ном по го ђе но чак
702.231 пен зи о не ра. 

По чи ње се зо на го ди шњих од мо ра на ко -
је, због те шке еко ном ске си ту а ци је, про у -
зро ко ва не ума ње њем ме сеч них при ма ња,
мно ги пен зи о не ри не ће мо ћи да оду. 

З
а кон ко јим су пен зи о не ри ма дра стич-
но, то јест мно го ви ше од др жав них
слу жбе ни ка, сма ње не за ра ђе не пен-

зи је и да ље је кост у гр лу они ма ко је је по-
го дио. То сма ње ње иде чак до 21 од сто од
из но са пен зи ја пре до но ше ња за ко на.

Ба ланс у др жав ном бу џе ту те шко је да
мо гу да обез бе де са мо пен зи о не ри. Уоста-
лом где је ту прав да! Да ли ће за ле ђе не
пен зи је на је сен би ти од ле ђе не оста је да
се ви ди.

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

ПЕНЗИЈЕ И ДАЉЕ ,,НА ЛЕДУ“
Зашто је из Предлога Закона о привременом уређивању начина исплата пензија брисана одредница
да ће трајати закључно са децембром 2017. године знају само они који су то урадили. О разлозима

можемо само да нагађамо. Један од закључака који се намеће јесте обезбеђивање основе да се 
узимање од пензионера настави и у 2018. години, а можда и трајно. Због тога је веома важно какав ће

курс заузети нова Влада, то јест какве ће одлуке бити донете на јесен, када се са ММФ 
буде разговарало о буџету за 2018. годину.



У
Све ча ној са ли Ста рог дво ра у Бе о гра-
ду 14. ју на одр жа на је Све ча на сед ни-
ца Скуп шти не Клу ба ге не ра ла и ад ми-

ра ла Ср би је ко јој је по ред чла но ва при су-
ство вао ве ли ки број го сти ју из Ми ни стар -
ства од бра не, Ге не рал шта ба Вој ске Ср би -
је, Ми ни стар ства за рад за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, Ам ба са де
Ру ске фе де ра ци је, СУБ НОР-а и гра да Бе -
о гра да, Удру же ња бо ра ца Ре пу бли ке Срп -
ске, удру же ња и са ве за ко ја не гу ју тра ди-
ци је осло бо ди лач ких ра то ва од 1912. до
1920 го ди не, број них дру гих удру же ња и
ор га ни за ци ја и уста но ва са ко ји ма Клуб
са ра ђу је.

Скуп је отво рио пред сед ник Скуп шти не
клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би је ге не-
рал-пот пу ков ник у пен зи ји Ми ло мир Ми ла-
ди но вић, а да љим ра дом ру ко во дио је
пред сед ник Из вр шног од бо ра Скуп шти не
ге не рал-ма јор у пен зи ји Лу ка Ка стра то вић.

У име до ма ћи на одр жа ва ња ску па, уче -
сни ци ма сед ни це обра тио се Ан дри ја Мла-
де но вић, за ме ник гра до на чел ни ка Бе о гра-
да, ко ји је из ме ђу оста лог по ру чио:

‒ Из у зет на ми је част што да нас мо гу у
име гра да Бе о гра да да вам по же лим до б-
ро до шли цу и да вам за же лим успех у ра-
ду. Из у зет но је ва жно да не гу је те тра ди ци -
ју. Вој ска је ин сти ту ци ја ко ја је је дан од
сту бо ва на шег дру штва. Град Бе о град је
увек био са сво јом вој ском. Ми да нас из у-
зет но до бро са ра ђу је мо са Вој ском Ср би је
на раз ли чи тим ни во и ма и на дам се да ће-
мо пре ва зи ћи до стиг ну ти сте пен са рад ње.
Без ва ше по мо ћи, ва ших са ве та и све га
оно га што има те, по пут ве ли ког зна ња и
ис ку ства, би ће нам лак ше да во ди мо град
Бе о град. Хва ла вам за све што сте учи ни-
ли за на шу др жа ву. На дам се да ће мо и
ми, ко ји смо да нас у си ту а ци ји да сво јим
ра дом и по ло жа јем бар ма ло до при но си -
мо функ ци о ни са њу и оп стан ку на ше сло-
бо де и су ве ре ни те та, ура ди ти и на ста ви ти
де лић оно га што сте ви ура ди ли. То је не-
што што сте нам оста ви ли у ама нет и на-
дам се да ће мо, уз ва шу по моћ, сви за јед-
но да до при не се мо бо љит ку на ше зе мље
и на ро да. У на ред ном пе ри о ду има ће те
отво ре на вра та за све ва ше ак тив но сти и
дра го ми је што мо гу да вас ви дим ов де у
Ста ром дво ру. 

За па же на ме ђу на род на 
са рад ња
Све ча на сед ни ца Скуп шти не Клу ба има-

ла за циљ, ка ко је ре као ге не рал Ми ла ди-
но вић, да ана ли зи ра рад од из бор не Скуп-
шти не до да нас, да се чла но ви оба ве сте о
пред сто је ћим за да ци ма и да се по је дин ци -
ма до де ле при зна ња за пре да ни рад. Ак-
тив ност клу ба, од но сно ње го вих иза бра-
них ор га на, ка ко је ре че но, од ви јао се по
сле де ћој ди на ми ци и до га ђа ји ма: раз го во-
ри са ми ни стром од бра не Зо ра ном Ђор -

ђе ви ћем, на чел ни ком Ге не рал шта ба ВС
ге не ра лом Љу би шом Ди ко ви ћем, в. д. на-
чел ни ка Вој но ме ди цин ске ака де ми је пу-
ков ни ком проф. др Ми ро сла вом Ву ко са в-
ље ви ћем, ко ман дан том Гар де бри гад ним
ге не ра лом Ми ло ми ром То до ро ви ћем, иза-
сла ни ком од бра не Ру ске фе де ра ци је пу-
ков ни ком Ан дре јом Кин дја ко вом и пред-
сед ни ком др жав не ду ме РФ Вје че сла вом
Вик то ро ви чем Во ло ди ном.

Ка да је о обе ле жа ва њу зна чај них да ту-
ма из исто ри је Ср би је реч, ак тив но сти су
ор га ни зо ва не по во дом Дана ве те ра на, Да-
на отаџ бин ског ра та, Про бо ја срем ског
фрон та, Да на РС, Да на РВ и ПВО, Ме мо-
ри ја ла „Љу би ша Сто ји ми ро вић“, по мена
пи ло ти ма бра ни о ци ма Бе о гра да 1941. го-
ди не и дру гих ме ђа ша исто ри је.

У при пре ме за штам па ње су ру ко пи си
књи ге „Вој ска СРЈ у од бра ни од агре си је
НА ТО-а 1999. го ди не“ и сту ди ја „Хе ро ји Ја -
дран ског мо ра“. 

Клуб ге не ра ла је при пре мио је и до ста-
вио над ле жним ин сти ту ци ја ма зах тев за

ре ви зи ју пре су де Ха шког су да и по моћ
на су ђе њу ге не ра лу у пен зи ји Бра ни-
сла ву Ђу ки ћу.

По во дом го ди шњи це агре си је НА ТО-
а на Ср би ју (СРЈ) ор га ни зо ван је по се-
бан скуп.

Де ле га ци ја Клу ба ге не ра ла и ад ми-
ра ла Ср би је уче ство ва ла је у ра ду  5.
Скуп шти не Ме ђу на род ног кон сул та тив-
ног ко ми те та (МКК). Ге не рал-пу ков ник у
пен зи ји Ви до је Пан те лић про гла шен је
за по ча сног пот пред сед ни ка МКК а уру -
че на му је и Гра ма та укра јин ског удру-
же ња офи ци ра. Пред сед ни ку Скуп шти-
не Клу ба ге не рал-пот пу ков ни ку Ми ло-
ми ру Ми ла ди но ви ћу до де ље на је Ме-
да ља офи цир ске со ли дар но сти. 

Вој ска си ла др жа ве 
и на ро де
‒У на шем удру же њу је огро ман по-

тен ци јал ко ји про ис ти че из го ди на на-
шег шко ло ва ња, што не ма ни јед но дру-
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Уче сни ци ма ску па би ра ним ре чи ма обра тио се за ме ник гра до на чел ни ка Бе о гра да 
Ан дри ја Мла де но вић

Свечана седница Скупштине Клуба генерала и адмирала Србије

ДОСТОЈАНСТВО ПРОФЕСИЈЕ 
ИЗНАД СВЕГА

Без ваше помоћи, ваших савета и свега онога што имате, попут великог знања и искуства, биће нам
лакше да водимо град Београд. Хвала вам за све што сте учинили за нашу државу, 

рекао је обраћајући се пензионисаним генералима заменик градоначелника Андрија Младеновић

До бит ни ци Ме да ље срп ских ге не ра ла



го удру же ње, уз број не ма ги стар ске и док-
тор ске ти ту ле, чи ји су но си о ци да ли ве ли-
ки број струч них ра до ва и са оп ште ња из
раз ли чи тих обла сти и ко ји су од ко ри сти
не са мо за Клуб већ и за вој ску па и др жа-
ву у це ли ни. По себ но је од ко ри сти на ше
жи вот но ис ку ство у ра ду са љу ди ма, упра -
вља њу сло же ном тех ни ком, до бром по-
зна ва њу на ше дру штве не ствар но сти, јер
смо слу жбо ва ли у свим де ло ви ма на ше
отаџ би не, ре као је ге не рал Ми ла ди но вић
и на ста вио:

- Ми ге не ра ли и ад ми ра ли пред ста вља-
мо срп ске вој ско во ђе ко ји су се ве ко ви ма хе-
рој ски бо ри ле без остат ка и ус те за ња а и
да нас слу же као узор на шем на ро ду. Би ли
смо оста ли ре спек ти ван ре сурс Ср би је, ко ји
сво јим до сто јан ством по ка зу је вред но сти
при ме ре не слав ној тра ди ци ји срп ских вој -
ско во ђа. Оно што нас из два ја од дру гих про-
фе си ја је до сто јан ство, ко је се не мо же
усло ви ти ни по ло жа јем, ни прет њом ни нов-
цем. Ми смо ства ра о ци и но си о ци мо ћи и
ду ха на ше вој ске. За то се и по на ша мо до-
сто јан стве но, а то зна чи да се пре ма се би
од но си мо са по себ ним са мо у ва жа ва њем, а
пре ма дру гим са по што ва њем.

Мно го број не про ти ву реч но сти са вре ме-
ног све та и дру штва у очу ва њу сло бо де и
ми ра би ло је не мо гу ће пре ва зи ћи без нас.
По ка за ли смо да вој ска ни је лук суз и да
ње на свр ха ни је упо тре ба си ле већ да је
фак тор ста бил но сти и од вра ћа ња. До ка-
за ли смо да је вој ска мо тор на уч ног про-
гре са, еко ном ски по тро шач, вас пи тач мла-
дих, стуб си сте ма од бра не и је дин стве на
си ла др жа ве и на ро да.

И са да као пен зи о не ри не пре ста је мо да
бу де мо ак тив ни ни ти нам је пре стао рад ни
век. За нас ча сне љу де са нај ви шим чи но-
ви ма у вој сци не по сто ји од мор, не по сто ји
ста рост. Клуб ад ми ра ла је по стао наш
храм у ко ме жи вот ме ри мо по ду хов ним
ме ри ли ма а не по фи зич ким спо соб но сти-
ма, по ела ну, а не по ста ро сти. Не до зво-
ља ва мо да го ди не спре че на ше оду ше в-
ље ње и ва тре ност и ни смо очај ни због до-
стиг ну тих го ди на већ смо и да ље мла дог
ду ха, пра ви му дра ци са но вим иде ја ма ко -
је мо жда ни смо мо гли у то ку ка ри је ре да
ре а ли зу је мо.

Са рад ња са дру гим 
удру же њи ма опле ме њу је
Наш Клуб тре ба да бу де на ше оку пља-

ње на ше но во ду хов но уса вр ша ва ње без
лич них су је та и су ко ба и би ло ка квих ин те-
ре са. Клуб мо ра би ти еле мент по што ва-
ња, сто жер хар мо ни је и је дин ства што он
и је сте. То по сти же мо на шом не пре ста ном
ак тив но шћу, бор бе но шћу са ве шћу и про-
фе си о нал ном од го вор но шћу сва ког од
нас.

За хвал ни смо свим удру же њи ма са ко -
ји ма са ра ђу је мо чи ји су пред став ни ци ов-
де при сут ни, са ко ји ма има мо пот пу но ра-
з у ме ва ње и че сто за јед нич ке на сту пе и да-
ва ње са оп ште ња од ин те ре са за др жа ву.
Са рад ња са њи ма упот пу њу је и опле ме-
њу је наш рад на че му смо им за хвал ни.
Отво ре ни смо за са рад њу и са дру гим
удру же њи ма“ за кљу чио је Ми ла ди но вић.

На овој све ча но сти је про чи та на од лу ка
о до де ли при зна ња и за хвал ни ца, ко ја су
по том уру че на до бит ни ци ма. 

У име на гра ђе них Клу бу се за хва лио до -
а јен ме ђу ге не ра ли ма, ге не рал-ма јор у
пен зи ји Вла ди мир Бр дар.

З. ПЕ ШИЋ
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Измене Статута Удружења војних пензионера Србије

ПРАКСА ДИКТИРА НЕОПХОДНЕ
ПРОМЕНЕ

Н
а по след њој сед ни ци Скуп шти не Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је, не дав но одр-
жа ној у Бе о гра ду, де ле га ти су до не ли од лу ку о из ме на ма и до пу на ма Ста ту та Удру-
же ња. Пред ло гу је прет хо ди ла ана ли за ра да у оп штин ским и град ским од бо ри ма о

то ме шта би тре ба ло учи ни ти ка ко би се нај ви ши прав ни акт Удру же ња при ла го дио жи-
вот ним по тре ба ма и олак шао рад ор га ни за ци је у це ли ни. По сле ,,зе ле ног све тла“ на сед-
ни ци Глав ног од бо ра Скуп шти не УВПС, нај ви ши ор ган у Удру же њу до нео је нео п ход не
про ме не, ко је до но си мо у из вор ном об ли ку. Про чи шће ни текст на ћи ће се на Сај ту Удру-
же ња.

*****
На осно ву чла на 12.став 2. тач ка 3. Ста ту та Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је, а у

ве зи са чла ном 12. За ко на о удру же њи ма („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“ бр.
51/2009) Скуп шти на Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је на сед ни ци од 23. маja 2017.
го ди не до но си

ОД ЛУ КУ
о из ме на ма и до пу на ма Ста ту та Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је

Члан 1.

У Ста ту ту Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је до не том на сед ни ци Скуп шти не Удру-
же ња од 8. ју на 2010. го ди не, у чла ну 16. став 1. тач ка 6. бри шу се ре чи: „би ра чла но ве
Скуп шти не Фон да СО ВО и“.

Члан 2.

У чла ну 25. став 4. ме ња се и гла си: „Скуп шти на фор ми ра на по ста ву 3. овог чла на
у ор га ни за ци ја ма ко је бро је до 400 чла но ва мо ра има ти нај ма ње 20% од бро ја чла-
но ва те ор га ни за ци је, а нај ма ње 100 чла но ва у оста лим ор га ни за ци ја ма.“

До да је се но ви став 5. ко ји гла си: „Скуп шти на оп штин ске – град ске ор га ни за ци је ко -
ја бро ји до 100 чла но ва пу но ва жно од лу чу је ако на сед ни ци при су ству је 20% чла-
но ва те ор га ни за ци је.“

Члан 3.

У чла ну 26. до да је се но ви став 2. ко ји гла си: „Уко ли ко скуп шти на оп штин ске – град-
ске ор га ни за ци је бла го вре ме но не по сту пи по од ред ба ма тач ке 3 и 4. ста ва 1. овог
чла на, Глав ни од бор скуп шти не Удру же ња мо же име но ва ти за ступ ни ке пред сед ни-
ка, пот пред сед ни ка и чла но ва оп штин ског – град ског од бо ра, ко ји ће те функ ци је
оба вља ти до из бо ра тих ор га на по Ста ту ту, укљу чу ју ћи и нео д ло жно спро во ђе ње
по ступ ка за из бор тих ор га на.“

Члан 4.

У чла ну 31. став 1. тач ка 4. реч: „тро ме сеч но“ за ме њу је се реч ју: „ше сто ме сеч но“.
У ста ву 3. истог чла на ре чи: „три ме се ца“ за ме њу ју ре чи ма „шест ме се ци“.

Члан 5.

У чла ну 35. став 2. ме ња се и гла си: „Скуп шти на ме сне ор га ни за ци је ко ја бро ји ви-
ше од 100 чла но ва пу но ва жно од лу чу је ако на сед ни ци при су ству је нај ма ње 20%
чла но ва те ор га ни за ци је“.

Члан 6.

У чла ну 36. до да је се но ви став 2. ко ји гла си: „Уко ли ко скуп шти на ме сне ор га ни за-
ци је, бла го вре ме но не по сту пи по од ред ба ма ста ва 1. тач ка 3. овог чла на, оп штин-
ски – град ски од бор мо же име но ва ти за ступ ни ка пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и
чла но ва ме сног од бо ра, ко ји ће те функ ци је вр ши ти до из бо ра тих ор га на по ста ту-
ту, укљу чу ју ћи и нео д ло жно спро во ђе ње по ступ ка за из бор тих ор га на.“

Члан 7.

У чла ну 44. до да је се но ви став 3. ко ји гла си: „из у зет но од од ред би ста ва 1. и 2. овог
чла на, на пред лог пред сед ни ка Удру же ња, Глав ни од бор Скуп шти не Удру же ња мо-
же иза бра ти пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и чла но ве Из вр шног од бо ра не за ви сно
од тра ја ња и бро ја ман да та на тим функ ци ја ма.“

Са да шњи став 3. по ста је став 4. 

Члан 8.

У чла ну 45. став 1. до да је се но ва тач ка 6. , ко ја гла си: „због не мо гућ но сти да из
здрав стве них раз ло га успе шно оба вља по ве ре ну функ ци ју.“

Члан 9.

Овај Ста тут сту па на сна гу да ном до но ше ња на сед ни ци Скуп шти не Удру же ња.
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До го вор ку ћу гра ди: пред став ни ци вој них и ци вил них пен зи о не ра

Додела социјалне и хуманитарне 
помоћи у мају 2017. године

ПОТПОРА ПРЕД 
ДУГО ТОПЛО ЛЕТО

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 5. ју на 2017. го ди не, раз мо трио

зах те ве до ста вље не у апри лу 2017. 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 Вра ње ДБ : 32.000,00 - по чла ну  8.519,87 ди на ра,
ОпОр Па ра ћин БМ: 32.000,00 - по чла ну  8.759,34 ди на ра,
ОпОр Кра ље во СС: 32.000,00 - по чла ну  9.966,80 ди на ра,
ОпОр Ниш ЂП: 32.000,00 - по чла ну  12.358,17 ди на ра,
ОпОр Бач ка То по ла НБ: 32.000,00 - по чла ну  8.380,72 ди-

на ра,
ОпОр Ча чак НБ: 32.000,00 - по чла ну 12.167,16 ди на ра,
ОпОр Зе мун СБ: 32.000,00 - по чла ну 10.397,47 ди на ра,
ОпОр Про ку пље ЈБ: 36.000,00 - по чла ну 12.457,17 ди на-

ра,
ОпОр Про ку пље МН: 32.000,00 - по чла ну 7.983,13 ди на-

ра,
ОпОр Вра ње РЧ: 32.000,00 - по чла ну 9.036,48 ди на ра,
ОпОр Но ви Сад БМ: 36.000,00 - по чла ну  6.174,65 ди на ра,
ОпОр Ин ђи ја БМ: 36.000,00 - по чла ну  7.263,68 ди на ра,
ОпОр Про ку пље МБ: 29.000,00 - по чла ну 9.776,52 ди на ра,
ОпОр Про ку пље ВС: 36.000,00 - по чла ну 9.453,79 ди на ра,
ОпОр Во ждо вац БН: 25.000,00 - по чла ну 11.911,66 ди на-

ра,
ОпОр Ва ље во ГД: 25.000,00 - по чла ну 8.586,00 ди на ра,
ОпОр Ва ље во МА: 32.000,00 - по чла ну 8.089,76 ди на ра,
ОпОр Зре ња нин СП: 32.000,00 - по чла ну  4.467,97 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.

Пра вил ни ка,
ОпОр Но ви Бе о град РЉ: 10.000,00 - по чла ну 19.080,38

ди на ра,
ОпОр Зе мун ТС: 15.000,00 - по чла ну 24.183 ди на ра,
ОпОр Зе мун КР: 10.000,00 - по чла ну  20.654,65 ди на ра,
ОпОр Па ли лу ла БР: 8.000,00 - по чла ну  21.235 ди на ра,
Нов ча на сред ства су упла ће на на те ку ће ра чу не. 

Из вр шни од бор

Потписан протокол о пословној сарадњи
два удружења у Црној Гори

ЗА БОЉИ ПОЛОЖАЈ ПЕНЗИОНЕРА

М
и ни стар ство од бра не  –
Упра ва за тра ди ци ју, стан-
дард и ве те ра не, до ста ви-

ло је од лу ку о рас по де ли НЕ У -
РЕ ЂЕ НИХ СТА НО ВА у за куп на
нео д ре ђе но вре ме са да ту мом
пре се ка на дан 24.7.2017. го ди-
не.

У од лу ци је на ве де но 78 рас-
по ло жи вих – не у ре ђе них ста но-
ва, по ме сти ма и струк ту ри ста-
на: Бе о град – 64, Гор њи Ми ла-
но вац – 1, За је чар – 1, Кња же-
вац – 2, Не го тин – 1, Ниш – 2,
Обре но вац – 2, Пан че во – 1,

Сме де рев ска Па лан ка – 1, Ша-
бац – 3.

За све на ве де не ста но ве да-
те су адре се, ква дра ту ре и да-
тум раз гле да ња, ко ји по чи ње по
ре до сле ду од 28. 6 2017. го ди-
не.

Пра во да кон ку ри шу има ју
сва ак тив на и пен зи о ни са на ли-
ца ко ја не ма ју ни ка кав стан, а
има ју за кљу чак за стан, као и
ли ца ко ја ко ри сте нео д го ва ра ју -
ћи стан у за куп на нео д ре ђе но
вре ме из стам бе ног фон да МО.

За ин те ре со ва ни се мо гу ин-

фор ми са ти у сво јим град ским и
оп штин ским ор га ни за ци ја ма ко -
ји ма је Из вр шни од бор ГО УВПС
до ста вио сва до ку мен та и оба-
ве ште ња у ве зи са пред сто је -
ћом рас по де лом не у ре ђе них

ста но ва.
За ин те ре со ва ни се за бли же

ин фор ма ци је мо гу ја ви ти и
Удру же њу вој них пен зи о не ра
Ср би је, Бе о град, Бра ће Ју го ви-
ћа 19 (Дом Вој ске Ср би је).

П
ред сјед ник Са ве за удру же-
ња пен зи о нер Цр не Го ре
Бран ко Ве шо вић и пред -

сјед ник Удру же ња вој них пен зи -
о не ра Цр не Го ре Па вле Бан до-
вић пот пи са ли су спо ра зум о по-
слов ној сaрадњи.

Са гла сно за јед нич ким ин те ре-
си ма и уз по што ва ње опре де-
ље ња де фи ни са них ста ту ти ма и
про грам ским на че ли ма, пот пи с-
ни це спо ра зу ма тим про то ко лом
ус по ста вља ју те шњу са рад њу у
ци љу уна пре ђе ња еко ном ско-
со ци јал ног по ло жа ја ко ри сни ка
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња.

Ак тив ност пот пи сни ка спо ра-
зу ма би ће усмје ре на на уна пре-
ђе ње прав ног по ло жа ја из пен-
зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња,
очу ва ње и ње го ва ње на род не
тра ди ци је, дру же ње и по сје те
кул тур но-исто риј ским спо ме ни-
ци ма, ор га ни за ци ју спорт ско-ре -
кре а тив них су сре та, за јед нич ке

на сту пе и дје ло ва ње на ме ђу на-
род ном пла ну са срод ним удру-
же њи ма и асо ци ја ци ја ма. Уз то
се по себ но на во де и дру ги са др-
жа ји за по бољ ша ње стан дар да
љу ди те по пу ла ци је.

Са вез удру же ња пен зи о не ра
Цр не Го ре и Удру же ње вој них
пен зи о не ра Цр не Го ре, на ста ви-
ће рад са мо стал но, са гла сно
сво јим про грам ским и ста ту тар-
ним на че ли ма, али уви јек у за -
јед нич ком ин те ре су свих пен зи -
о не ра Цр не Го ре.

Управ ни од бо ри ће одр жа ва ти
за јед нич ке са стан ке у ци љу до-
го во ра за ре а ли за ци ју ва жних
за да та ка ко ји про из и ла зе из по-
т пи са ног Про то ко ла.

Спо ра зум је из раз до бре во-
ље оба ру ко вод ства за истин ско
уна пре ђе ње са рад ње и пру жа-
ње сва ке вр сте по мо ћи, по себ но
угро же ним и бо ле сним пен зи о-
не ри ма.

Ра ди во је Здрав ко вић

Расподела неуређених станова 
из стамбеног фонда МО

КОНКУРС ЗА СВЕ БЕЗ КРОВА 
НАД ГЛАВОМ



М
а да је сед ни ца го ди шње Скуп шти-
не има ла сва обе леж ја рад ног
ску па вра њан ских вој них пен зи о-

не ра, је дан де таљ био је по себ но дир-
љив, по у чан, све чан и на дах нут. На и-
ме, го ди шњој Скуп шти ни, као и сва ки
пут до са да, при су ство вао је до не дав-
ни ко ман дант 4. бри га де Коп не не вој -
ске бри гад ни ге не рал Зо ран Лу бу ра ко -
ји је не дав но пен зи о ни сан. Уз пред сед-
ни ка УВПС ге не рал-пот пу ков ни ка у
пен зи ји Љу бо ми ра Дра гањ ца, скуп је
уве ли чао и са да шњи ко ман дант 4. бри-
га де пу ков ник Сло бо дан Сто па.

Ге не рал Дра га њац је, обра ћа ју ћи се
ску пу, би ра ним ре чи ма го во рио о то ме
да је већ по ста ла тра ди ци ја да ко ман-
дан ти бри га де у Вра њу ува жа ва ју ор га-
ни за ци ју вој них пен зи о не ра и да, у гра-
ни ца ма мо гућ но сти, до при но се да ак-
тив но сти УВПС бу ду ор га ни зо ва не ква-
ли тет но и на по треб ном ни воу. Та кав

од нос ус по ста вљен је у вре ме ну ка да
је ко ман дант био ге не рал-пот пу ков ник
Ми ло сав Си мо вић, са да шњи пр ви ста-
ре ши на Коп не не Вој ске. 

-Ви сте при мер ка ко ко ман дан ти тре-
ба да се од но се пре ма вој но пен зи о нер -
ској по пу ла ци ји, ре као је Дра га њац
обра ћа ју ћи се Лу бу ри.

Уве ре ње да ће и но ви ко ман дант по-
ма га ти вој ним пен зи о не ри ма у ис пу ња-
ва њу про грам ских ак тив но сти и го ди ш-
њег пла на ра да, сам је са го вор ни це
по твр дио пу ков ник Сто па.

-Ува же не ко ле ге пен зи о не ри. Тру дио
сам се у свим при ли ка ма да раз у мем
ко ри сни ке вој не пен зи је. Са да вас пот -
пу но раз у мем, јер сам и сам пен зи о-

нер. Дир нут сам, ова квим од но сом пре-
ма ме ни. Од ср ца вам хва ла. Све што
сам ра дио, чи нио сам из ср ца. Мо гло је
мо жда и бо ље. Остао сам у Вра њу. Ов-
де ми је фа ми ли ја и бу ди те си гур ни да
ћу и да ље све вре ме да ва ти до при нос
ор га ни за ци ји. У ме ри ко ли ко год бу дем
мо гао да по мог нем, по мо ћи ћу. За на-
пре дак и бо љи так свих пен зи о не ра, ре-
као је Зо ран Лу бу ра

Глав на те ма на сед ни ци би ло је по-
на ша ње бе о град ског адво ка та ко јем су
вој ни пен зи о не ри из Вра ња по ве ри ли
во ђе ње суд ских спо ро ва за за ки ну тих
11,06 од сто. На и ме, и по ред из вр шних
пре су да тај адво кат, ка ко се чу ло на
Скуп шти ни, не упу ћу је пре су де над ле -
жној ин сти ту ци ји на ис пла ту, та ко да је
од 200 пен зи о не ра дуг на пла ти ло са мо
њих три де се так. Због то га су пред став-
ни ци ОпОд Вра ње по се ти ли тог адво-
ка та зах те ва ју ћи да ис пу ни пре у зе те

оба ве зе.
Пот пред сед ник

ОпОд Бу ди мир
Стри ко вић, у под не-
том из ве шта ју о ра-
ду, за ло жио се да у
ре ша ва њу стам бе-
них пи та ња пред-
ност тре ба да ти вој -
ним пен зи о не ри ма
јер мно го ду же че ка -
ју на кров над гла-
вом од ак тив них
ста ре ши на. 

За хва љу ју ћи до-
са да шњем ко ман-
дан ту Зо ра ну Лу бу-
ру ко ји је обез бе дио
мо тор но во зи ло и
ле ка ра, пред став-
ни ци ОпОд по се ти-
ли су бо ле сне и не-
по крет не вој не пен-
зи о не ре у оп шти на-
ма Бу ја но вац и
Врањ ска Ба ња. Та к-
ве вр сте ак тив но-
сти, на гла сио је
Стри ко вић, тре ба ло
би да бу ду на пр вом
ме сту, па тек он да
сви оста ли про бле-
ми. 

П р е д  с е д  н и к
УВПС Љу бо мир Дра га њац де таљ но је
ин фор ми сао вој не пен зи о не ре о све му
чи ме се Удру же ње ба ви и до кле се сти -
гло у вра ћа њу на ру ше них пра ва.

На сед ни ци Скуп шти не по но во је по-
кре ну то пи та ње да се, по пут ак тив ним
ста ре ши на ма, и пен зи о ни са ним офи-
ци ри ма и под о фи ци ри ма до де ле спо-
мен-ме да ље.

Из ве шта ји о јед но го ди шњем ра ду и
Над зор ног од бо ра јед но гла сно су при-
хва ће ни.

Дру же ње је на ста вље но у ре сто ра ну
До ма ВС.

З. П. 

АКТУЕЛНО

Седница годишње Скупштине 
земунских пензионера

ДОБРА САРАДЊА СА
СРОДНИМ УДРУЖЕЊИМА

К
ра јем ма ја у Зе му ну је одр жа на ре дов на го ди ш-
ња Скуп шти на ор га ни за ци је УВПС. Ску пу су при-
су ство ва ли члан ИоГо УВПС Осто ја По по вић, у

име Удру же ња пен зи о ни са них вој них ле та ча и па до-
бра на ца Љу би ша Ве лич ко вић, ге не ра ли у пен зи ји
Ни ко ла Гру јин и Ра до слав Пан дић, а из ло кал не са-
мо у пра ве Кон стан тин Ву ји но вић. 

Из ве штај о ра ду у ми ну лих два на ест ме се ци под-
нео је пред сед ник ОпОд Цвет ко Јо ка но вић. Он је ис-
та као да је у про те клом пе ри о ду те жи ште ра да Удру-
же ња би ло на ре ша ва њу ста ту сних, со ци јал них,
стам бе них и здрав стве них про бле ма КВП, а и ре а ли-
за ци ји те ку ћих пи та ња.

Оп штин ски од бор је у том пе ри о ду одр жао шест
сед ни ца са ре дов ним тач ка ма днев ног ре да: ана ли-
за, за да ци за на ред ни пе ри од, до де ла со ци јал не и
ху ма ни тар не по мо ћи, по се та бо ле сни ма и те ку ћа пи-
та ња. То ком го ди не у ре до ве УВПС при мље но је 18
но вих чла но ва, ис ту пи ло је шест а пре ми ну ло 18, та-
ко да да нас та ор га ни за ци ја бро ји 1399 чла но ва.

Са рад ња са срод ним ор га ни за ци ја ма оце ње на је
да је обо стра но до бра и ко ри сна, по себ но са је ди ни-
ца ма Вој ске Ср би је, Удру же њем пен зи о не ра Зе мун,
СУБ НОР-ом Зе мун, Са ве зом удру же ња по то ма ка
рат ни ка од 1912 до 1920. го ди не, а и са ор га ни ма ло-
кал не са мо у пра ве оп шти не Зе мун.

Со ли дар на и нов ча на по моћ до де ље на је де ве то-
ри ци чла но ва зе мун ске ор га ни за ци је у укуп ном из но-
су од 360.000 ди на ра.

Ин фор ми са ње пу тем ,,Вој ног ве те ра на“, сај та
УВПС и пред сед ни ка Удру же ња оце ње но је као ве о-
ма до бро. 

Уз под не те из ве шта је, ко ји су јед но гла сно усво је -
ни, до не ти су те жи шни за да ци за на ред ни пе ри од.

По во дом 94. ро ђен да на чла ну ОпОд Јо ви Во ји но-
ви ћу уру че на је По ве ља УВПС. Ме сној ор га ни за ци ји
Ба тај ни ца Љу би ша Ве лич ко вић је, у име Удру же ња
пен зи о ни са них вој них пи ло та и па до бра на ца, уру чио
за хвал ни цу. 

То ми слав Ива но вић је по ста вио пи та ње да ли ће
пен зи је би ти уве ћа не по осно ву ма ње ду жи не рад ног
ста жа. Ми лан Би га је зах те вао да се дру га чи је ре гу-
ли ше раз ли ка у при па да ју ћем и има ју ћем стам бе ном
про сто ру. Ре фик Спа сић је ин си сти рао на по врат ним
ин фор ма ци ја ма на ре ла ци ји ГО Скуп шти не УВПС –
Оп штин ски и град ски од бо ри. 

Т. Ми ту шев

Де ле га ти су с па жњом са слу ша ли из ла га ње
Цвет ка Јо ка но ви ћа

Седница годишње Скупштине организације 
УВП у Врању

ЗАХВАЛНОСТ ГЕНЕРАЛУ ЗОРАНУ ЛУБУРИ

Ге не ра лу Зо ра ну Лу бу ри при го дан по клон вра њан ских 
вој них пен зи о не ра уру чио је пред сед ник ОпОд

Бу ди мир Стри ко вић

Сед ни це Скуп шти не увек су до бро по се ће не
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П
о след њих го ди на Вој но ме ди цин ска
ака де ми ја не рет ко је би ла пред мет
рас пра ва ко ри сни ка здрав стве них

услу га из ми љеа по пу ла ци је вој них пен зи -
о не ра. Део њих за до во љан је ра дом и сви-
ме оним што па ци јен ти ма пру жа та ре но-
ми ра на вој но здрав стве на уста но ва, док
дру ги сма тра ју да ВМА ви ше ни је оно што
је не ка да би ла. Го ди на ма се у др жа ви во-
ди ла рас пра ва да ли је оправ да но да у си-
сте му здрав ства и да ље оп ста не ВМА или
да се тај храм здра вља при кљу чи је дин-
стве ном др жав ном под си сте му. 

Спе ци фич но сти вој не про фе си је и усту-
па ње де ла ка па ци те та ци вил ном здрав-
ству, учи ни ли су то да Вој но ме ди цин ска
ака де ми ја оп ста не у окви ри ма вој не ор га-
ни за ци је. 

Глав ни од бор Удру же ња вој них пен зи о-
не ра Ср би је нај ма ње јед ном го ди шње, а
по по тре би и ви ше пу та, рас пра вља о вој -
ном здрав ству као на су шној по тре би ко ја
жи вот зна чи. На осно ву при пре мље них
ана ли за о уским гр ли ма, про бле ми ма и о
то ме шта тре ба учи ни ти да би вој но здрав-
ство би ло ква ли тет ни је, са вре ме ни је и по
ме ри ко ри сни ка услу га рас пра вља ло се на
нај ви шем ни воу ре пре зен та тив ног удру же-
ња. Тим ску по ви ма, по пра ви лу, при су ству -
ју и ста ре ши не из си сте ма вој ног здрав-
ства: Упра ве за вој но здрав ство, Вој но ме-
ди цин ске ака де ми је, из вој но ме ди цин ских
цен та ра и Вој не бол ни це Ниш. 

Огро ман при ти сак ци ви ла 
за ле че ње
Ра зу мљи во је што је вој но здрав ство у

жи жи ин те ре со ва ња вој них пен зи о не ра јер
је објек тив но про блем ко ји их мо жда по нај -
ви ше оп те ре ћу је. Исто вре ме но, од укуп ног
бро ја здрав стве них оси гу ра ни ка око две
тре ћи не су из ре до ва вој них пен зи о не ра и
чла но ва по ро ди ца те дру штве не гру пе.

Огро ман је при ти сак ци ви ла за ле че ње
на ВМА. У на ро ду је увре же но схва та ње
да је ВМА ин сти ту ци ја у ко јој ће про на ћи
лек за сво ју бољ ку и за то че сто не жа ле да
пла те ни на док на ду за пре глед вр хун ских
струч ња ка, са мо да би би ли си гур ну у ди -
јаг но зу ко ју су до би ли у не кој дру гој здрав-
стве ној уста но ви. Огром на је пред ност ка-
да под јед ним кро вом има те ве ли ки број
спе ци ја ли ста ко ји, сва ко са свог аспек та,
кон зи ли јар но, до при не си нај бо љем мо да-
ли те ту ле че ња, спе ци фич ног за сва ког па-
ци јен та. На ши гра ђа ни у ра се ја њу, ка да
до ђу на го ди шњи од мор, упра во на ВМА
че сто се би при у ште не ку вр сту си сте мат-
ског пре гле да.

О ак ту ел ним ин фор ма ци ја ма из Вој но-
ме ди цин ске ака де ми је ко ја у хи је рар хи ји
вој но здрав стве них уста но ва пред ста вља
врх, то јест тер ци јал ни ни во здрав стве не
за шти те, раз го ва ра ли смо са на чел ни ком
Сек то ра за ле че ње ВМА пу ков ни ком про-
фе со ром др Зо ра ном Ше гр том. 

-У по след ње две и по го ди не ли сте че-
ка ња на пре гле де и од ре ђе не ди јаг но стич -
ке про це ду ре зна чај но су сма ње не. На по -
је ди ним ка би не ти ма се че ка ма ло ду же,
али углав ном због же ље па ци је на та да их
пре гле да од ре ђе ни ле ка р. Хит ни па ци јен-
ти се збри ња ва ју по при о ри те ту у Цен тру
хит не по мо ћи ВМА, 24 са та днев но, 365

да на у го ди ни - ве ли на по чет ку раз го во ра
про фе сор Ше грт. 

Па ци јен ти се жа ле да не ки ле ка ри на
ВМА ис пи су ју на ла зе са мо на осно ву ла-
бо ра то риј ских ре зул та та и ра ни јих на ла за,
а оче ки ва ли су да их ле кар и пре гле да. Да
ли се на том пла ну не што чи ни, пи та ли
смо са го вор ни ка.

-Ле ка ри има ју на рас по ла га њу от при ли-
ке два де се так ми ну та по па ци јен ту. Ако па-
ци јент уме да пре до чи ле ка ру оно што је
за ње го ве здрав стве не те го бе нај ва жни је,
ства ра ју се усло ви и за пре глед. На рав но
да сва ко днев но ин си сти ра мо да се сва ки
па ци јент мак си мал но ис по шту је при пре-
гле ду, јер је то нор мал на про це ду ра. Има
па ци је на та ко ји нам по не кад, у на ме ри да
се по жа ле, на пи шу пи смо на пет-шест гу-
сто ку ца них стра ни ца или пи са них ру ком,
а кључ оно га што же ле да са оп ште на ла зи
се са мо у јед ном па су су. Не рет ко се та кве
си ту а ци је де ша ва ју и при пре гле ду, али се
тру ди мо да сва ки па ци јент бу де аде кват но
пре гле дан. До га ђа се по не кад и да се слу -
жбе ни ца на шал те ру „стро го др жи про пи-
са“. Ево, не дав но се до го ди ло да је пу ков-
ник у пен зи ји, ко ме је 92 го ди не жи во та,
вра ћен са шал те ра за то што му је ва жност

упу та ис те кла за са-
мо је дан дан. Сре-
ћом по жа лио се, па
смо про блем од мах
ре ши ли. Слу жбе ни-
ца је до би ла опо ме-
ну, јер пен зи о ни са ни
пу ков ник као вој ни
оси гу ра ник увек мо-
же да до би је упут, а
вра ти ти вре ме шног
чо ве ка ку ћи из фор-
мал них раз ло га је
оди ста грех. За све
евен ту ал не про бле-
ме у ра ду на ших ка-
би не та па ци јен ти се
мо гу обра ти ти на-
чел ни ку Спе ци ја ли-
стич ке по ли кли ни ке -
на по ми ње про фе сор
Ше грт.

Три че твр ти не
ка па ци те та 
за вој не 
оси гу ра ни ке

На гла сак је на ле че њу вој них оси гу ра ни -
ка и чла но ва њи хо вих по ро ди ца, али по-
ред то га, у оба ве зи ВМА је, да пре ма ва ж-
е ћим уго во ри ма, збри ња ва и ци вил не па-
ци јен те. 

-Пре ма уго во ру са Ре пу блич ким фон дом
здрав стве ног оси гу ра ња око 40 по сто ка-
па ци те та је на ме ње но ди јаг но сти ци и ле -
че њу ци вил них оси гу ра ни ка РФ ЗО. На по-
ли кли ни ци сва ког да на у пре по днев но
вре ме три че твр ти не тер ми на ре зер ви са -
но је за вој не оси гу ра ни ке. За ак тив не при-
пад ни ке вој ске на ка би не ти ма су днев но
од ре ђе на два ре зер вна тер ми на за пре-
гле де спе ци ја ли ста и по тре бе ме ђу ка би-
нет ских упу та, под вла чи про фе сор Ше грт. 

Они ко ји због ле же ћих бо ле сни ка до ла-
зе на ВМА жа ле се да не мо гу да до ђу до
де жур ног ле ка ра, ка ко би им пру жио ин-
фор ма ци је о здрав стве ном ста њу чла на
по ро ди це. 

-Ка да су год у си ту а ци ји ле ка ри се ода-
зи ва ју мол ба ма род би не па ци је на та, али
по вре ме но, због пре оп те ре ће но сти, ни су у
мо гућ но сти да раз го ва ра ју са њи ма. Сред-
ње ме ди цин ско осо бље та ко ђе има пу не
ру ке по сла. Та ко на Ор то пед ској кли ни ци
ко ја рас по ла же са укуп но 75 кре ве та, де си
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АКТУЕЛНО

О лечењу у Војномедицинској академији и
актуелним проблемима

ИЗМЕЂУ ЗАХТЕВА 
И МОГУЋНОСТИ
У последње две и по године листе чекања на прве прегледе и 
одређене дијагностичке процедуре значајно су смањене. У већини
специјалистичких кабинета на први преглед се чека до недељу 
дана, понегде месец и више, што углавном зависи од жеље 
пацијената да буду прегледани баш од стране одређеног лекара 
специјалисте. Хитни пацијенти се примају и прегледају одмах, 
преко Центра хитне помоћи ВМА, изјавио је за „Војни ветеран“ 
начелник Сектора за лечење ВМА професор доктор Зоран Шегрт.

Пу ков ник про фе сор др Зо ран Ше грт, 
на чел ник сек то ра за ле че ње ВМА



се да у јед ној сме ни бу ду ан га жо ва не са мо
две ме ди цин ске се стре и је дан бол ни чар.
Има мо не ма ли број осо бља са здрав стве-
ним огра ни че њи ма, ко ји сход но ва же ћим
про пи си ма не мо гу да де жу ра ју, а по тре бе
у де жур ству су ве ли ке - ка же про фе сор
Ше грт.

На ВМА се го ди шње оба ви пре ко 27.000
хи рур шких ин тер вен ци ја, и де фи ни сан је
рас по ло жи вим сред стви ма и ка дром. На-
да мо се да ће то ком ре ор га ни за ци је вој ног
здрав ства, ко ја је у то ку, за ра ђе ни но вац
од пру жа ња здрав стве них услу га ци ви ли-
ма би ти усме ра ван у Фонд СО ВО, ка ко би
на тај на чин био ко ри шћен ис кљу чи во за
по тре бе здрав ства, на во ди Ше грт.

Пи та мо за апа ра те и ску по це ну ме ди-
цин ску опре му, да ли се за на вља ју ка да
им ис тек не рад ни век или их пре ва зи ђу но-
ва тех нич ко-тех но ло шка ре ше ња, од но сно
у ко јој ме ри ВМА пра ти са вре ме не тех но-
ло ги је?

-Чи не се на по ри да се у окви ру рас по ло-
жи вих нов ча них сред ста ва на ба ви но ва,
са вре ме ни ја опре ма. У по след њих две и
по го ди не је на ба вље но до ста но ве са вре-
ме не опре ме, ко ја је за ме ни ла по сто је ћу,
али су на ба вље ни и но ви уре ђа ји, ко ји су
сам врх у све ту, а ко је ра ни је ни смо по се-
до ва ли. Та ко су ку пље на три но ва ди ги-
тал на ренд ген-апа ра та, а у пла ну је и на-
бав ка но вог 3Д ди ги тал ног уре ђа ја за
ренд ген сни ма ње, као и 3Д ренд ге на нео -
п ход ног за рад Кли ни ке за сто ма то ло ги ју,
чи ме ће се до дат но по ди ћи ква ли тет ди јаг-
но сти ке и нај са вре ме ни јих об ли ка ле че ња
у овој обла сти. Сви на ве де ни уре ђа ји, по-
ред бо љег и пре ци зни јег ква ли те та сли ке
има ју и зна чај но ма њу еми си ју зра че ња,
што је ве о ма бит но, ка ко за па ци јен те, та-
ко и за осо бље ко је сва ко днев но по ви ше
са ти ру ку је тим апа ра ти ма.

На ба вље на је но ва га ма ка ме ра са ске-
не ром, што ће би ти од зна ча ја за све оне
ко ји бо лу ју од те шких бо ле сти. Оче ку је се
да ће гра ђе вин ски ра до ви на адап та ци ји
про сто ра у ко ме ће би ти сме ште на, би ти
за вр ше ни до кра ја го ди не и да ће на ве де-
ни уре ђај на ко рист па ци је на та и на шу ра-
дост, би ти убр зо на кон то га ин ста ли ра на и
пу ште на у рад. 

По след ње две го ди не је на ба вље но и
се дам ул тра звуч них апа ра та, ко ји су зна-
чај но по бољ ша ли ква ли тет ди јаг но сти ке
на кли ни ка ма.

У Ин сти ту ту за ми кро би о ло ги ју ВМА је
ку пљен и пу штен у рад уре ђај ко ји је врх у
обла сти утвр ђи ва ња ми кро би о ло шких па-
то ге на. Он ле ка ри ма да је бр же ре зул та те,
а па ци јен ти ма бр жу ди јаг но зу у пру жа ци-
ља но ле че ње. По себ на пред ност је што је
по ред бр же ди јаг но сти ке и це на по је ди-
нач не ана ли зе ни жа.  

У по ступ ку је и на бав ка но вог ске не ра
ко ји ће омо гу ћи ти да се до дат но уна пре ди
ква ли тет ди јаг но сти ко ва ња, али и да вре-
ме ном за ме ни је дан од по сто је ћа два ске-
не ра, ко ме ће у ме ђу вре ме ну ис те ћи ре-
сур си. 

Сни ма ње на маг нет ној ре зо нан ци нам је
би ло уско гр ло и ту су ли сте че ка ња би ле
нај ду же. За хва љу ју ћи раз у ме ва њу Ми ни-
стар ства од бра не из дво је на су сред ства
из ко јих је на ба вљен но ви уре ђај за маг-
нет ну ре зо нан цу. Он је, на кон за ко ном де-
фи ни са ног и спро ве де ног по ступ ка, ку п-
љен и по сле за вр шет ка гра ђе вин ских ра-
до ва на адап та ци ји про сто ра за сме штај,
уре ђај ће би ти ста вљен у функ ци ју. У ме-

ђу вре ме ну, у по след ње две и по го ди не, за
про фе си о нал не при пад ни ке МО и ВС, вој -
не пен зи о не ре и чла но ве њи хо вих по ро ди-
ца уве ли смо сни ма ње на маг нет ној ре зо-
нан ци и су бо том, ка ко би и на тај на чин
сма њи ли ли сте че ка ња, на гла ша ва про-
фе сор Ше грт.

Стал но уса вр ша ва ње 
рас по ло жи вог ка дра
-Тру ди мо се да што ви ше на ших ле ка ра

ша ље мо на струч на уса вр ша ва ња. То су
углав ном до дат не еду ка ци је на ших већ го-
то вих суб спе ци ја ли ста, ко је ша ље мо у во-
де ће свет ске здрав стве не цен тре на де сет
до три де сет да на, да би на у чи ли од ре ђе-
не но ве тех но ло ги је ле че ња, као и при ме-
ну но вих про це ду ра. Сла ли смо на ше ле-
ка ра у Сло ве ни ју, Не мач ку, САД... Је дан
наш уро лог био је ме сец да на на уса вр ша-
ва њу у Ки ни, где је са вла дао ла па ра скоп -
ску тех но ло ги ју уро ло шких опе ра ци ја.

По зи ва мо и ис так ну те струч ња ке да
обу ку на ших ле ка ра у но вим тех но ло ги ја -
ма ле че ња спро ве ду на ВМА. Ти ме по сти-
же мо да ви ше љу ди бу де об у хва ће но уса -
вр ша ва њем, а ка да се до да да го сту ју ћи
струч ња ци уз то ура де и де се так вр хун-
ских опе ра ци ја, то је и огро ман бе не фит
за на ше па ци јен те ко ји та кву вр сту опе ра-
ци је до би ја ју у сво јој зе мљи. За од ре ђе не,
спе ци фич не ин тер вен ци је зо ве мо и струч-
ња ке из дру гих уста но ва из на ше зе мље,
као што и на ши ле ка ри од ла зе у дру ге бол-
ни це, све на ко рист на ших гра ђа на.

И по ред не до стат ка ка дра, би о хе миј ске
ла бо ра то риј ске услу ге се пру жа ју у скла ду
са по тре ба ма. Са вре ме ни уре ђа ји и но ве
тех но ло ги је, на и ме, све ви ше за ме њу ју
љу де, под вла чи про фе сор Ше грт.

Ове го ди не се пла ни ра отва ра ње оч не
бан ке, што је не што но во у Ср би ји. Оства-
ре ње тог про јек та не зах те ва ве ли ка нов-
ча на сред ства. Ви ше од хи ља ду љу ди у
Ср би ји оче ку је пре са ђи ва ње ро жња че, па
ће за хва љу ју ћи оч ној бан ци, ко ја ће би ти
отво ре на до кра ја ове го ди не, њи хо вим
про бле ми ма до ћи крај.

У ци љу по ди за ња ква ли те та си сте мат-
ских пре гле да и пре вен тив ног ра да, у са-
рад њи са ГШ, у пла ну је до дат но про ши-
ре ње ди ја па зо на пре гле да и ра не ди јаг но-
сти ке. У пла ну је и да ову вр сту пре гле да у
пер спек ти ви ис кљу чи во вр ши Вој но ме ди-
цин ски цен тар Ка ра бур ма, ко ји је и до са-
да јед ним де лом оба вљао ту вр сту пре гле-
да, и то ве о ма до бро. Да би ре а ли зо вао
овај за да так ВМЦ ће би ти оја чан са од ре-
ђе ним бро јем спе ци ја ли ста. У том слу ча ју
на ВМА ће се ра ди ти са мо екс пер ти зе не -
ја сних слу ча је ва. 

Ко ли ко нам је по зна то на ВМА је стал но
при су тан не до ста так ка дро ва. Ка ко се тај
про блем пре ва зи ла зи?  

-Хро нич ни не до ста так ка дро ва, пре све-
га ме ди цин ских тех ни ча ра и бол ни ча ра,
ре ша ва се уго во ри ма о по вре ме ним и при-
вре ме ним по сло ви ма. У то ку је кон курс за
при јем вој ни ка по уго во ру, ме ди цин ских
тех ни ча ра, ко ји ће би ти упу ће ни у Тре нинг
цен тар са ни тет ске слу жбе на слу же ње ше-
сто ме сеч ног вој ног ро ка. Део ста жа ће
оба ви ти у ВМА, вој но ме ди цин ским цен т-
ри ма и у Вој ној бол ни ци Ниш. У пла ну је
да нај бо љи бу ду по том при мље ни у ста-
лан рад ни од нос, што ће до дат но по ди ћи
ква ли тет не ге и ле че ња  бо ле сни ка, ве ли
про фе сор Ше грт.

Ус пе си ко ји оба ве зу ју
У по след ње вре ме све се ви ше го во ри о

тран сплан та ци ји ор га на?
‒Учи ње ни су зна чај ни по ма ци у обла сти

тран сплан та ци је ор га на. Про блем је у то-
ме што и по ред на прет ка, на ши гра ђа ни
има ју ре зер ву пре ма за ве шта њу ор га на.
Ва жно је зна ти да до нор ска кар ти ца пред-
ста вља са мо до бру на ме ру и у слу ча ју ка-
да се не ко опре де ли да бу де до нор и де си
се да до та кве си ту а ци је и до ђе, без об зи-
ра на уна пред да ти при ста нак, ми оба ве з-
но кон сул ту је мо чла но ве по ро ди це по тен-
ци јал ног до но ра и мо ли мо за њен при ста-
нак. Ср би ја је при сту пи ла про гра му ,,Еу-
ро план тант”, па се оче ку је да у на ред ном
пе ри о ду број тран сплан та ци ја бу де по ве-
ћан, на во ди Ше грт.

Пре три сед ми це успе шно су на ВМА
пре са ђе на три ор га на од ка да ве ра - је тра
и два бу бре га. Успех је уто ли ко ве ћи ка да
се зна да је то на ВМА учи ње но ис кљу чи-
во за хва љу ју ћи ан га жо ва њу струч ња ка те
уста но ве.

-Је ди но се на ВМА у Ср би ји ра ди тран с-
план та ци ја ће ли ја ко шта не ср жи. Наш ка-
па ци тет је 30 до 40 па ци је на та за тран с-
план та ци ју ко шта не ср жи го ди шње и то је
за па ци јен те обо ле ле од те шких об ли ка
ле у ке ми је, је ди ни успе шни мо да ли тет ле -
че ња.

Пре ме сец и по да на на ши струч ња ци су
оба ви ли не у о би ча је ну хи рур шку ин тер вен-
ци ју. На и ме, бо ле сни ци ко ја је има ла и
број не здрав стве не про бле ме, па би кла-
сич но отва ра ње груд ног ко ша пред ста в-
ља ло ри зик по жи вот, успе шно је од стра-
ње но јед но плућ но кри ло ла па ра скоп ском
ме то дом - на во ди про фе сор Ше грт. 

Јед но од бол них пи та ња здрав стве ног
оси гу ра ња је обез бе ђе ње ле ко ва и по тро -
шног са ни тет ског ма те ри ја ла пре ма по-
треб ним вр ста ма и ко ли чи на ма. На бав ке
су ко чи ли тен де ри и не до ста так нов ца. Ка -
ква је са да си ту а ци ја? 

-По треб не ко ли чи не ле ко ва се са да по-
вла че на осно ву уго во ра ко је је скло пио
Ре пу блич ки фонд здрав стве ног оси гу ра ња
са фа бри ка ма ме ди ка ме на та. Ти ме се
обез бе ђу је ни жа це на, а ко ли чи на ле ко ва
ко ји се по вла че за ви си од по тре ба и ко ли -
чи не рас по ло жи вих фи нан сиј ских сред-
ста ва. У пер спек ти ви је нео п ход но по кре-
ну ти те му де фи ни са ња оби ма ле ко ва, ма-
те ри ја ла и услу га ко ји се до би ја ју на ре-
цепт, од но сно ко ји се фи нан си ра ју из сред-
ста ва Фон да СО ВО. Та ко ра ди и ци вил ни
РФ ЗО, али и сви слич ни фон до ви у све ту.
То је услов њи хо вог оп стан ка.

Фи нан сиј ска сред ства су ли ми ти ра на.
Мо же да се ко ри сти са мо оно што је на
рас по ла га њу. Па ци јен ти мо ра ју би ти све с-
ни да се ле че ње фи нан си ра из сред ста ва
ко је ми из два ја мо из сво јих пла та и/или
пен зи ја. Ле че ње по је ди них па ци је на та, ко -
јих ни је ма ло, ко шта и по ви ше де се ти на
хи ља да евра. Сто га се сва ки ди нар ви ше
пу та ме ри пре не го што се од лу чи на шта
ће да се по тро ши. У мо ру по тре ба од ре ђу -
ју се при о ри те ти. 

Тру ди мо се да у скла ду са рас по ло жи-
вим ка па ци те ти ма па ци јен ти ма пру жи мо
мак си мал ну по моћ, као и ре чи охра бре ња.
Здрав чо век има на сто ти не же ља, а бо ле-
стан са мо јед ну.

Зво ни мир ПЕ ШИЋ
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Н
а основу захтева чланова
УВПС да им се олакша
живот, Удружење је пред-

узело конкретне кораке како
би се повећала куповна моћ
корисника војне пензије. Ор-
ганизација је упутила писма
на више адреса, како би у
условима смањених пензија и
пузајућег раста цена војни
пензионери могли да купују
одређене робе по нижим це-
нама од малопродајних. 

Та врста активности у скла-
ду је са Статутом и програм-
ским документима УВПС. Из
више средина стигле су по-
тврде да је ова акција код
војних пензионера наишла на
добар пријем.

Ових дана председник
УВПС Љубомир Драгaњац и
директор Yuxor-export АД
Драган Миладиновић потпи-
сали уговор о пословној са-
радњи. Реномирана фирма из
Јагодине се уговором обаве-
зује да члановима УВПС омо-
гући да у продавницама тог
производно-трговинског лан-
ца широм Србије купују дели-
катесну робу уз попуст од се-
дам одсто, а свеже месо с по-
пустом од три одсто, с тим да
се попуст неће примењивати
на артикле који у тренутку
обављања куповине већ на-
лазе на неком попусту или ак-
цији.

Услови повлашћене про-
даје важиће само за куповину
која се обавља готовином
(укључују се и плаћање карти-
цама), а приликом одложеног
плаћања неће бити зарачуна-
ване камате. Куповина чеко-
вима моћи ће да се одлаже до
90 дана, али без попуста.

Попуст ће моћи да користе
само чланови УВПС, уз пре-
зентовање чланске карте.

Путем сајта УВПС чланови
ће бити обавештени од када
ће моћи да користе попусте,
то јест да посете најближе
објекте према списку који
објављујемо. Пословође им
тада на чланске карте лепе
баркодове. Од тада ће члано-
ви моћи да користе погодно-
сти куповине. 

И убудуће, приликом купо-
вине, војни пензионери ће
обавезно носити чланске кар-
те.

10Vojni veteran Јун 2017.

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

Б
и ти оми љен у ко-
лек ти ву и то у сва-
ком где се на ђе и

све вре ме, оди ста је
те шко. За мно ге пред-
ста вља по се бан про-
блем ус по ста ви ти до б-
ру ко му ни ка ци ју са
свим вој ни ци ма али и
ста ре ши на ма, оним
пот чи ње ни ма и прет -
по ста вље ни ма. Мо-
мир Ко тла ја, за став ник
пр ве кла се у пен зи ји,
био је по пу ла ран ме ђу
вој ни ци ма, строг али
пра ви чан ста ре ши на.
Пре ма мла ђим ста ре-
ши на ма од се бе имао
је за штит нич ки и очин-
ски од нос, увек спре-
ман да их под у чи и по-
мог не им где зап не.
Прет по ста вље ни су
ва зда би ли си гур ни да
ће у ко лек ти ву ко јем је
на че лу Ко тла ја све
би ти бес пре кор но. А
он ка да оде из је ди ни це у пе так, зна да ће у
по не де љак све за те ћи у нај бо љем ре ду.

Го ди не 1963. рас по ре ђен је Ко тла ја у ра кет-
ну бри га ду. На ду жно сти ко ман дан та био је
по то њи ге не рал Сте ван Ро глић. По сле не ко-
ли ко го ди на ра да и афир ма ци је зна ло се да
је мла ђа ни вод ник је дан од нај у спе шни јих ко -
ман ди ра. До ђе та да из ака де ми је у је ди ни цу
је дан пот по руч ник. У сло бод ном раз го во ру
ста ри је ко ле ге ка жу пот по руч ни ку да ће о ра-
ду са љу ди ма нај ви ше на у чи ти од Ко тла је. Та-
ко је и би ло... Пот по руч ник је по сле де це ни ја
ра да до гу рао до ду жно сти за ме ни ка на чел ни-
ка Ге не рал шта ба на ше вој ске. Ка да је ге не-
рал од ла зио у пен зи ју, ре као је да је о ра ду са
љу ди ма нај ви ше на у чио управо од Ко тла је. 

Слу жбо вао је Мо мир Ко тла ја у Вра њу и Бе -
о гра ду. Две го ди не по ха ђао је и Вој ну ака де-
ми ју КоВ. Био је успе шан пи то мац. Го ди не
1966, ка да је сме њен Алек сан дар Ран ко вић,
пи том ци ма је би ло за бра ње но да из ла зе у
град. Је дан од њих, због де вој ке, по бе гао је у
град, а де жур ни у кла си био је Мо мир Ко тла -
ја. Ка ко да ода дру га?! Ка да се по сле не ко ли-
ко да на са зна ло шта се до го ди ло, ко ман дир
пи то мач ког во да пи та Ко тла ју за што ни је при -
ја вио дру га, а овај као из то па од го во ри да је
че као пар тиј ски са ста нак да би га кри ти ко-
вао... У тре ћој го ди ни Вој не ака де ми је КоВ и
сам Ко тла ја ,,сео је на лу ди ка мен“. За љу бив-
ши се у Ма ри ју, ма ту ран та Сред ње ме ди цин-
ске шко ле у Бе о гра ду, од лу чио је да се же ни
и на пу сти Ака де ми ју, да ка ри је ру на ста ви као
под о фи цир...

По тај но је Ко тла ја, ра де ћи као ко ман дир,
за вр шио Сред њу еко ном ску шко лу, јер је та-
да шко ло ва ње у ци вил ним шко ла ма под о фи-
ци ри ма и офи ци ри ма би ло за бра ње но. По сле
три го ди не му се ро дио син Пе тар. А он да, на
исти да тум, 31. ок то бра, по сле не ко ли ко го-
ди на ро дио се мла ђи Звонимир.

Тру па је тра жи ла це лог чо ве ка. Би ло је на-
пор но: обу ка, ве жбе, уз бу не, стал но уса вр ша-
ва ње... Мо мир че сто од су тан од ку ће. Де ца су
нај ви ше ста са ва ла уз мај ку Ма ри ју.

Си но ви кре ћу сто па ма оца. Ста ри ји Пе тар

у Спли ту за вр шио Сред-
њу мор на рич ко-тех нич ку
шко лу, а мла ђи Звонимир
рај пре Вој ну гим на зи ју у
Бе о гра ду, па он да Вој ну
ака де ми ју КоВ.

Ста ри ји син је да нас
пен зи о ни са ни за став ник
пр ве кла се и жи ви у Но-
вом Са ду. Мла ђи је ар ти-
ље рац у чи ну ма јо ра. Жи-
ви и ра ди у Бе о гра ду.

Уну ци су Мо ми ро ва љу-
бав.

-Од ста ри јег си на имам
Не ма њу, уну ка од 28 го ди -
на, а од мла ђег две ћер ке
‒ Ан ђе лу и Та тја ну. Ста ри -
ја Ан ђе ла пра ва је умет-
нич ка ду ша, а мла ђа Та -
тја на – пра ви хај дук, ка же
Ко тла ја у ша ли.  

Го ди не ра да, не са ни це
и ста са ва ња.

То ком слу жбо ва ња зна-
ло се да је Мо мир Ко тла ја
нај бо љи под о фи цир у
бри га ди. Мно го је пу та

био по хва љи ван, на гра ђи ван, од ли ко ван: Ме-
да ља за во је не за слу ге, Ор ден ра да са сре -
бр ним вен цем, Ор ден за вој не за слу ге са сре -
бр ним ма че ви ма, Ор ден за вој не за слу ге са
злат ним ма че ви ма, Ор ден на род не ар ми је са
сре бр ном зве здом... Па ипак, ка ко нам ре че,
нај дра жа му је Ме да ља за вој не за слу ге... Но-
си лац је и Пла ке те УВПС...

Ко тла ја 1995. го ди не, на дан ро ђе ња си но-
ва (31. ок то бра), од ла зи у пен зи ју. Оти шао је
из го ле ме срџ бе, оно га да на ка да је за бра ње-
на сва ка по моћ Вој сци Ре пу бли ке Срп ске.

Да би ста ри јем си ну ку пио стан, ра дио је
код бра та у Шап цу. И успех ни је из о стао.

Же на Ма ри ја ра ди ла је 35 го ди на у зе мун-
ској бол ни ци. Пре две го ди не на жа лост, пре-
ми ну ла је. Оче ки ва ли су, по сле по зи тив не
суд ске пре су де, да сва ко га да на стиг не раз-
ли ка Мо ми ро ве пен зи је од 11,06 од сто. Ма ри -
ја је свог су пру га оба ве за ла да ка да те па ре
стиг ну, оба ве зно по ча сти дру го ве у ба тај нич-
кој ме сној ор га ни за ци ји УВПС. Оба ве за је ис-
пу ње на: не дав но је Ко тла ја за сво је дру го ве
при ре дио бо гат ру чак. 

Мо мир је до са да 81 пут дао крв. Пр ви пут
је то учи нио ка да је имао 17 го ди на. Ђа ци из
Вра ња на екс кур зи ји та да су стра да ли код
Обре нов ца. Да би као ма ло ле тан дао крв,
сла гао је да већ има 18 го ди на. А по сле то га,
ка да је год ко ме за шкри пе ло, зна ло се да ће
му по мо ћи Ко тла ја. Да вао је крв и за зна не и
за не зна не.

У Ба тај ни ци, где жи ви, ме ђу вој ним пен зи о-
не ри ма је по зна то да нај бо љу ра ки ју пе че Мо-
мир Ко тла ја. Има ло зу, шљи во ви цу, кру шко-
ва чу, ду ње ва чу, ја бу ко ва чу, а спра вља још
ора хо ва чу, ви шње ва чу и ко зна шта још. 

Ка да би на ни воу Ср би је би ло ор га ни зо ва -
но так ми че ње у пе че њу ра ки је без сум ње у
вр ху нај у спе шни јих био би упра во Мо мир Ко -
тла ја.

Сво јим ко ле га ма вој ним пен зи о не ри ма по-
ру чу је да је лек за све бољ ке - дру же ње. За то
је да нас вре дан ак ти ви ста у ба тај нич кој ме с-
ној ор га ни за ци ји УВПС. 

З. П.

Из војнопензионерског строја: Момир Котлаја

УЧИТЕЉ, ДРУГ, ХУМАНИСТА...

Жи вот ис пу њен ра дом: 
Мо мир Ко тла ја
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Уговор о пословној сарадњи: попуст на ,,Yuxorove“ производе

НИЖЕ ЦЕНЕ ЗА ВОЈНЕ ПЕНЗИОНЕРЕ
СПИСАК МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА



ро бља ва њу чо ве чан ства и бру тал ној
пљач ки ни за др жа ва, про гла ша ва ју се екс-
тре ми стич ким и фа ши стич ким, од стра не
ко рум пи ра них ме ди ја. Нај ве ћи ,,грех“ ових
пар ти ја и ин те лек ту а ла ца је што шти те на-
ци о нал не ин те ре се и ин те ре се си ро ма ш-
них, не за по сле них и обес пра вље них, а не
ин те ре се фи нан сиј ске и вој но-ин ду стриј -
ске ма фи је, ко је упра вља ју све том.

Пре ма ми шље њу Да ја не Џон стон (аме-
рич ки про фе сор и ан ти гло ба ли ста), глав-
ни услов за оп ста нак Европ ске уни је је да
се зе мље Евро пе осло бо де од сте га САД
и НА ТО и да де фи ни шу по ли ти ку, ко ја од-
го ва ра њи хо вим ин те ре си ма, а не аме рич-
ким. НА ТО је да нас са мо пу ки ин стру мент
за аме рич ко осва ја ње све та и за то га тре-
ба уки ну ти, сма тра Да ја на Џон стон.

Страх и на да Евро пе
По бе да ле ви чар ске пар ти је Си ри за у

Грч кој по кре ну ла је низ пи та ња, од ко јих
за ви си суд би на сто ти на ми ли о на љу ди у
Евро пи и ши ром све та. Да ли ће ова по бе-
да вра ти ти до сто јан ство и де мо кра ти ју
грч ком на ро ду и озна чи ти по че так кра ја
нео ли бе рал ног, раз бој нич ког ка пи та ли зма,
ко ји је опљач као ми ли о не љу ди ши ром
све та, ли шио их еле мен тар них људ ских

пра ва и њи хо ве др жа ве гур нуо у ду жнич ко
роп ство? 

Да ли ће по бе да овог на род ног по кре та
про бу ди ти слич не по кре те ши ром Евро пе
и до ве сти до од ба ци ва ња ма фи о кра ти је,
као вла да ју ћег по ли тич ког си сте ма у све-
ту, за сно ва ног на до ми на ци ји фи нан сиј -
ске, вој но-ин ду стриј ске, нафт не и дру гих
ма фи ја? Ко ја ће се сле де ћа зе мља су-
прот ста ви ти но вом свет ском по рет ку, за-
сно ва ном на енорм ном бо га ће њу по је ди-
на ца и пљач ки, оси ро ма ше њу и обес пра в-
ље но сти ми ли о на љу ди (Фран цу ска, Шпа-
ни ја, Ита ли ја, Пор ту га ли ја...)?

Страх и па ни ка за хва ти ли су по ли тич ке
чи нов ни ке, ко ји сле по из вр ша ва ју на ло ге
сво јих ствар них го спо да ра и по ку ша ва ју да
од бра не си стем, ко ји је у су прот но сти са
ин те ре си ма 99 од сто љу ди. Си стем у ко ме
је 62 од сто мла дих љу ди ли ше но основ ног
пра ва на рад (Грч ка и Шпа ни ја), у ко ме се
у пен зи ју од ла зи по сле смр ти, у ко ме је ле -
че ње при ви ле ги ја бо га тих и у ко ме су раз-
ли ке из ме ђу бо га тих и си ро ма шних вра ће-
не на ни во два де се тих го ди на де вет на е-
стог ве ка, зрео је за про ме ну. Због то га
има мо стал на упо зо ре ња да ће ру ше ње
ова квог ,,иде ал ног“ си сте ма и омо гу ћа ва -
ње љу ди ма да ра де, ле че се, шко лу ју и
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Отпор новом светском поретку

У КАНЏАМА 
ПЛАНЕТАРНЕ 
ОЛИГАРХИЈЕ

Под мантром - ,,демократизација једнако приватизација“, 
распродате су у бесцење фабрике и предузећа, чије су машине
завршиле на отпаду, а радници на улици. Уништене су највеће
домаће банке, а појединци са неколико хиљада долара у џепу

постали су власници банака и господари наших судбина

К
а да се јед ног да на бу де пи са ла но ва
исто ри ја о пе ри о ду ства ра ња но вог
свет ског по рет ка, ко ји је озна чен па-

дом Бер лин ског зи да и ру ше њем Со вјет-
ског са ве за, Ср би ји ће при па сти по ча сно
ме сто во ђе по кре та от по ра про тив но вог
по ро бља ва ња све та. Она се де ве де се тих
го ди на два де се тог ве ка, пр ва су прот ста ви -
ла на ме та њу нео ли бе рал ног, пљач ка шког
ка пи та ли зма, за сно ва ног на то тал ној при-
ва ти за ци ји, тр жи шном фун да мен та ли зму
и пљач ки но вих ко ло ни ја. 

Док су све оста ле зе мље при хва ти ле
нео ли бе ра ли зам као ,,вр ху нац де мо кра ти -
је“, Ср би ја се ус про ти ви ла и за то би ла же-
сто ко ка жње на у ре жи ји тво ра ца но вог
свет ског по рет ка. Нај пре су јој уве де не
санк ци је, чи ме је ста вље на у кон цен тра-
ци о ни ло гор но вог свет ског по рет ка. То
што су бе бе и бо ле сни љу ди уми ра ли без
ле ко ва, ни је до ти ца ло су ро ве го спо да ре
све та (као што их ни је по го ди ла ни смрт
ми ли он ирач ке де це, као по сле ди ца санк-
ци ја, због не до стат ка ле ко ва и хра не). 

Ср би ја је за тим, за при мер дру ги ма,
бом бар до ва на 1999. го ди не, да би јој, на
кра ју, оте ли ду хов ни цен тар и ко лев ку срп -
ства – Ко со во и по кло ни ли га ал бан ским
нар ко-те ро ри сти ма. Лек ци ја је би ла до-
вољ но по уч на за дру ге др жа ве, ка ко се не
би су прот ста вља ли но вим го спо да ри ма
све та.

На жа лост, до ла ском ,,де мо кра ти је“ у
Ср би ју (пе то ок то бар ском ,,ре во лу ци јом“-
2000. го ди не), ко ју су фи нан си ра ли твор ци
но вог свет ског по рет ка, но ви ,,осло бо ди о-
ци“ при хва ти ли су дик тат сво јих при ја те ља
са За па да, уве ли мо дел нео ли бе ра ли ног,
раз бој нич ког ка пи та ли зма, ко ји је ра зо рио
срп ску при вре ду, до вео до де ин ду стри ја -
ли за ци је и ства ра ња ар ми је од ми ли он не-
за по сле них. Под ман тром - ,,де мо кра ти за-
ци ја јед на ко при ва ти за ци ја“, рас про да те
су у бес це ње фа бри ке и пред у зе ћа, чи је
су ма ши не за вр ши ле на от па ду, а рад ни ци
на ули ци. Уни ште не су нај ве ће до ма ће
бан ке, а по је дин ци са не ко ли ко хи ља да
до ла ра у џе пу по ста ли су вла сни ци ба на-
ка и го спо да ри на ших суд би на

Да ли ће ус пе ти по ку шај осло ба ђа ња
Ср би је из кан џи но вог свет ског по рет ка,
по ка за ће вре ме ко је је пред на ма. При ти с-
ци свет ских моћ ни ка на Ср би ју да уве де
санк ци је Ру си ји и при зна Ко со во, по ка зу ју
да за да так не ће би ти ни ма ло лак.

На мер но сро за ва ње це на 
наф те
Мно го ве ћу сна гу у су прот ста вља њу но-

вом свет ском по рет ку има Ру си ја, ко ја је
крај њи циљ за пад них ,,де мо кра та“, на пу-
ту ка по ро бља ва њу чо ве чан ства. До га ђа ји
у Укра ји ни, ко је су ре жи ра ли твор ци но вог
свет ског по рет ка, уво ђе ње санк ци ја Ру си -
ји, на мер но сро за ва ње це на наф те на
свет ском тр жи шту и за бра на из град ње Ју -
жног то ка у ре жи ји Аме ри ка на ца, по ка зу ју
да ,,Бит ка за Ру си ју“ ула зи у за вр шну фа-
зу. Од ис хо да те бит ке за ви си суд би на чо-
ве чан ства.

По кре ту от по ра но вом свет ском по рет ку
и нео ли бе рал ном то та ли та ри зму, по ред
Ср би је и Ру си је, при кљу чу је се све ве ћи
број пар ти ја и ин те лек ту а ла ца ши ром све-
та (Си ри за у Грч кој, По де мос у Шпа ни ји,
На ци о нал ни фронт у Фран цу ској, Но ам
Чом ски, Ми шел Чо су дов ски, че шки пред-
сед ник Зе ман и хи ља де дру гих). Ове пар-
ти је, као и свет ски ин те лек ту ал ци и по ли-
ти ча ри, ко ји се су прот ста вља ју да љем по-
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при ма ју пен зи је, угро зи ти ,,де мо кра ти ју“ за
је дан по сто љу ди.

На су прот то ме, ми ли о ни љу ди ши ром
Евро пе гле да ју са на дом у пр ве по те зе, ко -
је ће по ву ћи но ви пре ми јер Грч ке Алек сис
Ци прас. Ци прас је обе ћао грч ком на ро ду
вра ћа ње до сто јан ства, ко је под ра зу ме ва
бес плат но ле че ње, мо гућ ност обра зо ва ња
за све, за шти ту пен зи о не ра и сма ње ње
не за по сле но сти, ко ја је тре нут но 26 по сто.
Пра во на рад, пра во на обра зо ва ње, пра-
во на здрав стве но и пен зиј ско оси гу ра ње,
са мо су не ка од пра ва ко ја је нео ли бе рал -
ни ка пи та ли зам по га зио и до вео до то га да
у Грч кој 41 по сто по ро ди ца стра ху је за оп-
ста нак и жи ви у бе ди.

Ка ко на ћи из лаз из 
ли бе рал ног то та ли та ри зма
Да би се ре а ли зо ва ли ови ци ље ви, нео -

п ход но је од ба ци ти око ве ду жнич ког роп-
ства, ко је је грч ком на ро ду на ву кла фи нан-
сиј ска ма фи ја (320 ми ли јар ди до ла ра). Ка-
ко ће ово ути ца ти на свет ски фи нан сиј ски
си стем и суд би ну евра, те шко је пред ви-
де ти. По ку шај да се по бе да Си ри зе при ка-
же као су коб са Евро пом је обич на за ме на
те за. Ра ди се о су ко бу са нео ли бе ра ли -
змом и ма фи о кра ти јом, ко ји су чо ве чан-
ство до ве ли на иви цу ка та стро фе. Си ри зи
и Грч кој при па шће исто риј ско ме сто у спа-
ша ва њу чо ве чан ства из кан џи фи нан сиј -
ске ма фи је и но вог свет ског пре тка, уко ли-
ко ус пе ју да се од у пру уце на ма и при ти с-
ци ма 

Ка ко на ћи из лаз из ли бе рал ног то та ли-
та ри зма, ко ји је до вео до уни ште ња при-
вре да ве ли ког бро ја зе ма ља, до ства ра ња
ми ли он ске ар ми је не за по сле них, до дра-
стич ног оси ро ма ше ња не ко ли ко ми ли јар-
ди љу ди на пла не ти и до енорм ног бо га ће-
ња по је ди на ца? 

,,Но ва ка пи та ли стич ка про ждр љи вост
нео ко ло ни ја ли стич ком офан зи вом, као
тор на до ру ши ма ле на ро де, њи хо ве еко-
но ми је, кул ту ру, обра зо ва ње..., ства ра ју ћи
пу стош и чи сте ћи кон ку рен ци ју за сво ју ро-
бу. Да на шњи по ро бљи ва чи, при ла го ђе ни
но вим окол но сти ма, не кад су по ко ра ва ли
на ро де и ру ши ли др жа ве у име ве ре и ци-
ви ли за ци је, а да нас у име ,,отво ре ног дру -
штва“, људ ских пра ва и де мо кра ти је.“ (П.
Ан ђел ко вић, ,,Па си о ни ра ни па три о ти зам
или еуроп ство“, 2014.) 

Од го во ре на основ на пи та ња људ ске ег-
зи стен ци је ни су ус пе ли да да ју ни Хи тле-
ров фа ши зам, ни Ста љи нов ,,ко му ни зам“
у 20. ве ку. На жа лост, од го вор ни је дао ни
нео ли бе рал ни то та ли та ри зам, ко ји је про-
ду био не јед на ко сти из ме ђу бо га тих и си-
ро ма шних и вра тио чо ве чан ство,  у два де-
се те го ди не де вет на е стог ве ка. Ни је дан од
ових си сте ма, ко ји су до ми ни ра ли у 20. ве-
ку, ни је дао од го вор на основ на пи та ња
људ ске сло бо де и до сто јан ства (по чев ши
од Хи тле ро вих кон цен тра ци о них ло го ра,
пре ко Ста љи но вих ГУ ЛА ГА до са вре ме них
,,ху ма ни тар них ин тер вен ци ја“ у Ср би ји,
Ира ку, Ав га ни ста ну, Ли би ји...).

Алек сан дар Ду гин пред ви ђа крај ли бе-
ра ли зма, јер сма тра да је, на кон по бе де
над ко му ни змом и на ци змом, по ка зао сво -
ју ни хи ли стич ку су шти ну. Ње гов основ ни
циљ је осло ба ђа ње од свих об ли ка ко лек-
тив ног иден ти те та – на ци је, ве ре, по ро ди-
це, по ла, а пред ста вља не га ци ју су шти не
људ ског би ћа. 

Про фе сор Да ни ло Ж. Мар ко вић сма тра
да са вре ме на кри за ни је са мо еко ном ска,

већ ци ви ли за циј ска и да из лаз тре ба тра-
жи ти у раз ви ја њу но вог, пла не тар ног ху ма-
ни зма, ко ји не ће уки да ти плу ра ли зам ци-
ви ли за ци ја, већ ће се за сни ва ти на оства-
ри ва њу сло бо де, пра ва и до сто јан ству по -
је ди на ца (Д. Мар ко вић, ,,Људ ска пра ва и
гло ба ли за ци ја“, 2014).

Пра во сла вље – трн у оку 
За па да
Да ли је слу чај ност то што су се на уда-

ру За па да и но вог свет ског по рет ка на шле
пра во слав не зе мље – Ср би ја, Грч ка, Ки-
пар, Ру си ја...? Ср би ја се пр ва на шла на
ме ти тво ра ца но вог свет ског по рет ка, јер
се су прот ста ви ла оку па ци ји и уво ђе њу
нео ли бе рал ног, пљач ка шког ка пи та ли зма,
ко ји је на пра вио пу стош у ни зу зе ма ља.
Због то га је ка жње на бру тал ним санк ци ја -

ма (1992), бом бар до ва њем НА ТО-а (1999)
и оти ма њем Ко сме та (2008).

На кон то га је ка жњен Ки пар, не ка да по-
ре ски рај и оф шор зо на, у ко ју су хр ли ли
ми ли о не ри свих бо ја и на ци ја. Ки пар је ка -
жњен оти ма њем де ла те ри то ри је, као и
Ср би ја, а за тим је до ту чен гу ра њем у ду ж-
нич ко роп ство (пре ула ска у ЕУ ду го вао је
9 ми ли јар ди до ла ра, а 2012. го ди не 95 ми-
ли јар ди). Про гла ша ва њем бан кро та Ки-
пра, ка жње ни су мно го број ни ру ски гра ђа-
ни, ко ји су на Ки пру др жа ли ми ли јар де до-
ла ра.

Сле де ћа жр тва би ла је Грч ка, јед на од
ко лев ки европ ске ци ви ли за ци је. Грч ка је
по гре шном по ли ти ком сво је по ли тич ке
ели те и по ли ти ком свет ске фи нан сиј ске
ма фи је до ве де на у ду жнич ко роп ство (320
ми ли јар ди до ла ра) и при мо ра на да де гра-
ди ра сво је гра ђа не, сво де ћи их на ро бо ве
но вог свет ског по рет ка. Као из лаз из бан-
кро та, за пад ни ,,при ја те љи“ су им по ну ди-
ли от куп нај леп ших грч ких остр ва и при ва-
ти за ци ју свих ви тал них др жав них си сте ма.
Да нас је Грч ка на рас кр сни ци, јер по бе дом
ле ви чар ске Си ри зе од лу чу је, не са мо о
сво јој суд би ни, већ и о суд би ни ми ли о на
љу ди ши ром све та. .

Ако не ко ми сли да је ово ка жња ва ње
пра во слав них зе ма ља слу чај ност, нај но-
ви ји до га ђа ји у Укра ји ни, уво ђе ње санк ци -
ја Ру си ји, на мер но сро за ва ње це на наф те
на свет ском тр жи шту и за бра на из град ње
Ју жног то ка, по твр ђу ју те зу да је уни ште-
ње пра во сла вља, по себ но пра во слав не
Ру си је и за у зи ма ње њи хо вог жи вот ног

про сто ра, пре бо га тог енер ген ти ма и дру-
гим при род ним бо гат стви ма, основ ни циљ
САД и За па да. Ка ко им тај циљ ни је ус пео
на ме та њем ко му ни зма (1917), по ма га њем
фа ши зма (у по чет ку) и ка сни је нео ли бе ра-
ли зма, на де лу је по ку шај изо ла ци је Ру си -
је, ства ра њем вој ног ко ри до ра из ме ђу Ру-
си је и Евро пе и по ди за њем но вог ,,Бер-
лин ског зи да“.

Пра во сла вље ну ди 
чо ве ко љу бље, 
го сто љу би вост, со ли дар ност...
Због че га је пра во сла вље трн у оку За-

па да и глав на смет ња твор ци ма но вог
свет ског по рет ка? Збиг њев Бже жин ски,
глав ни иде о лог но вог свет ског по рет ка, из -
ја вио је, по сле сло ма Со вјет ског Са ве за:
,,Ко му ни зам је го тов, на ре ду је уни ште ње

пра во сла вља“. Он
сма тра да је глав на
опа сност по но ви
свет ски по ре дак –
пра во сла вље и за то
је глав ни циљ уни ш-
те ње пра во слав не
Ру си је, ко ја сто ји на
пу ту по ро бља ва ња
це лог све та од стра не
Аме ри ка на ца. Се мју -
ел Хан тинг тон, са вет-
ник у Ми ни стар ству
спољ них по сло ва
САД и аутор књи ге
,,Су коб ци ви ли за ци -
ја“, ми сли да су Ру си -
ја и ње на пра во слав-
на ци ви ли за ци ја
смет ња за раз вој но-
вог свет ског по рет ка и
за то ту ци ви ли за ци ју
тре ба про ме ни ти. 

За пад на ци ви ли за-
ци ја за сни ва се на фи ло зо фи ји ути ли та ри -
зма, праг ма ти зма, по хле пи, са мо жи во сти
и оту ђе њу. На су прот то ме, пра во сла вље
ну ди чо ве ко љу бље, го сто љу би вост, со ли-
дар ност, спрем ност за по ма га ње дру го ме
и ства ра ње та кве за јед ни це, у ко јој се лич-
ност и дру штво до пу њу ју, по др жа ва ју и
уса вр ша ва ју јед но по мо ћу дру гог. За то је
не у по ре ди ва раз ли ка из ме ђу без ду шно сти
и пор це лан ских осме ха за пад них би ро кра-
та и ши ро ке сло вен ске ду ше ру ског на ро-
да. Са мо онај ко ни је био у Ру си ји или Ср -
би ји не зна шта зна чи људ ска ши ри на и
спрем ност да се го сту пру жи и ви ше од
оног што се има. На За па ду мо ра те да се
на ја ви те не ко ли ко ме се ци ра ни је да би
вас не ко при мио у го сте и ,,уго стио“ хам-
бур ге ри ма. 

Да ли љу ди ко ји ма је нај ве ћа жи вот на
вред ност – но вац, мо гу да по ну де но ве ви-
зи је ми ли о ни ма љу ди ши ром све та? Да ли
је то, по ми шље њу До сто јев ског, је дан од
раз ло га због че га За пад пре ма Ру си ји га ји
са мо мр жњу? Тај су коб ци ви ли за циј ских
вред но сти его и зма, по хле пе, грам зи во сти
и те жње за сти ца њем као сми слом жи во-
та, на јед ној стра ни, и ду хов но сти, чо ве ко-
љу бља и спрем но сти на по ма га ње дру гом
чо ве ку, (код пра во слав них љу ди), од лу чи-
ће бу ду ћу суд би ну чо ве чан ства. Да ли ће
бу ду ће дру штво би ти скуп се бич них по је -
ди на ца, ме ђу соб но по сва ђа них и су ко б-
ље них или ће би ти за јед ни ца сло бод них и
рав но прав них љу ди, ко ји ће бри ну ти јед ни
о дру ги ма, за ви си од то га ко је ће вред но-
сти по бе ди ти? 
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И
з гра ђен је у бро до гра ди ли шту
„Бро до тех ни ка“ у Бе о гра ду за по-
тре бе Реч не рат не фло ти ле Ју го-

сло вен ске рат не мор на ри це и, под
име ном „Мо та ји ца“, по ри нут у ду нав с-
ке во де 14. де цем бра 1976. го ди не. У
опе ра тив ну упо тре бу ушао је 31. ја ну -
а ра 1997. го ди не и још увек, под са да -
шњим име ном „Ти тел“, бес пре кор но
из вр ша ва за дат ке на срп ским плов-
ним реч ним то ко ви ма и ка нал ској мре-
жи.

То ком че тр де се то го ди шње опе ра-
тив не упо тре бе, ми но ло вац је пло вио
под за ста ва ма че ти ри др жа ве, Со ци -
ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке
Ју го сла ви је, Са ве зне Ре пу бли ке Ју го-
сла ви је, Др жав не За јед ни це Ср би је и
Цр не Го ре и Ре пу бли ке Ср би је. Из вр -
ша вао је број не зна чај не и ра зно вр сне
за дат ке на ре ка ма и ка на ли ма, уче-
ство вао на ви ше ме ђу на род них ве ж-
би, на ар ти ље риј ским га ђа њи ма брод-
ским на о ру жа њем. За око шест хи ља-
да рад них са ти ори ги нал них мо то ра
пре пло вио је ви ше од 61 хи ља де ки-
ло ме та ра (пут од око 1,5 оби ма Зе м-
љи не ку гле), об у чио мно штво па нон-
ских мор на ра, и из не дрио број ни офи-

цир ски и под о фи цир ски ка дар Реч не
фло ти ле. 

Са ко манд ног мо ста ко ман до ва ло је
де сет ко ман да на та, од пр вог, по руч ни-
ка кор ве те Ми ле та Па ри по ви ћа, пре ко
по руч ни ка кор ве те Ива на Кла ри ћа,
пот по руч ни ка Не џа да Ду до је ви ћа и
Зо ра на Јан ко ви ћа, по руч ни ка фре га те
Ма риа Бог да но ви ћа, по руч ни ка кор ве-
те Вла да на Ни ко ли ћа, Ду ша на Ри сти-
ћа, Сло бо да на Ше бе за, Ми ло ра да Те-
ша но ви ћа, до са да шњег Алек сан дра
Ка ла би ћа.

-Има се ћа ња и успо ме на и ова квих,
и она квих. Ипак вре ме чи ни сво је, па
оста ну са мо она ле па. Ру жна се, и ако
их је би ло, за бо ра ве. По ста ром мор-
на рич ком оби ча ју за ко ман дан та реч-
ног ми но лов ца 332 по ста вљен сам та-
да ка да је у бе о град ском бро до гра ди-
ли шту „Бро до тех ни ка“ по ста вље на ко-
би ли ца бро да. Kако смо та да би ли сви
по но сни на тај наш, но ви брод. Био је
та ко до бар да смо га про да ва ли и Ма-
ђа ри ма, и Ира ча ни ма. Дра го ми је да
је мо ја „Мо та ји ца“, са да „Ти тел“, до жи-
ве ла ове го ди не. Па са мо сам ја, пло-
ве ћи на њој, на пра вио око 14 хи ља да

ки ло ме та ра. Пло ви ло се стал но, Ду-
на вом, Са вом, це лом њи хо вом плов-
ном ду жи ном у он да шњој Ју го сла ви ји.
То су, ваљ да као и са да, нај леп ши тре-
ну ци за мор на ра. - с по ма ло се те ка-
же са да вој ни ве те ран, пен зи о ни са ни
по руч ник бој ног бро да Па ри по вић, ко-
ме је, у име је ди ни це на упри ли че ној
скром ној ро ђен дан ској про сла ви нај -
ста ри јег срп ског ми но лов ца у упо тре-
би, ко ман дант Пр вог реч ног од ре да
Реч не фло ти ле ка пе тан фре га те Ро-
мео Гр бо вић уру чио скром не по кло не
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По нос до ма ће 
бро дар ске ин ду стри је

ШЕСТ МИ НО ЛО ВА ЦА 
За по тре бе не ка да шње Реч не рат-
не фло ти ле Ју го сло вен ске рат не
мор на ри це у бро до гра ди ли шту
„Бро до тех ни ка“ у Бе о гра ду, под
раз вој ном ши фром С-25/Б-47, из-
гра ђе но је шест реч них ми но ло ва -
ца ти па 331 кла се „Не штин“, уве-
де них у упо тре бу од 31. мар та
1975. до 29. ју на 1979. го ди не. Бро-
до ви су но си ли име на РМЛ-331
„Не штин“, РМЛ-332 „Мо та ји ца“,
РМЛ-333 „Бе ле гиш“, РМЛ-334 „Бо-
сут“, РМЛ-335 „Ву че дол“ и РМЛ-
336 „Ђер дап“. У упо тре би, у са ста-
ву Пр вог реч ног од ре да са да шње
Реч не фло ти ле оста ла су три, 332
са но вим име ном „Ти тел“, 335  са
но вим име ном „Апа тин“ и 336
„Ђер дап“.

Четири деценије речног миноловца 332

БРОД СЛАВЉЕНИК
Борба против положених мина на водним путевима, 

полагање минских препрека, тегљење пловних објеката,
превожење, патролирање, извиђање и бродска ватрена
подршка снагама Копнене војске, данас представљају 

основне задатке и намену брода који је у четири деценије
свакодневне употребе претрпео модификације 

и модернизације. 

Пр ви ко ман дант реч ног ми но лов ца 332 Ми ле Па ри по вић са ко ман дан том 
Пр вог реч ног од ре да ка пе та ном фре га те Ро ме ом Гр бо ви ћем и са да шњим 

ко ман дан том ми но лов ца по руч ни ком кор ве те Алек сан дром Ка ла би ћем 



Ј
ош се ни је сти ша ла ме диј ска бу ка, али
и од лу ка Вла де Ср би је о пред у зи ма њу
ни за би ла те рал них ме ра око од лу ке

фран цу ског су да о пу шта њу Ра му ша Ха-
ра ди на ја на сло бо ду, ко га Ср би ја ме ђу на-
род ном по тер ни цом по тра жу је за рад број -
них до ка за о по чи ње ном рат ном зло чи ну,
а на ви де ло ис пли ва ла и уло га бив шег ше-
фа Ве ри фи ка ци о не ми си је ОЕБС на Ко со-
ву и Ме то хи ји Ви ли ја ма Во ке ра. Реч је о
слу ча ју Ра чак, ко ји је по слу жио као не по-
сре дан по вод за агре си ју НА ТО-а на Са ве -
зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју и без раз ло жно
бом бар до ва ње зе мље ду го 78 да на, чи је
су по сле ди це мно го број не не ви не жр тве,
огром на ра за ра ња, трај но за га ђе ње жи-
вот не сре ди не оси ро ма ше ним ура ни ју -
мом.

На све то, ваљ да као европ ски од го вор
европ ски од го вор не др жа ве, усле ди ла нам
је, план ски или не, дик ти ра но или не, но ва
по ли тич ко-прав на про во ка ци ја од ком ши ја
– Хр ва та, зе мље чла ни це Увроп ске уни је.

На и ме, пре ма пи са њу но во сад ског
„Днев ни ка“, а ка ко пре но си ХИ НА (Хр ват-
ска но вин ска из ве штај на аген ци ја) од 11.
ма ја ове го ди не, осјеч ко Жу па ниј ско др -
жав но ту жи ла штво оп ту жи ло је дво ји цу
не и ме но ва них др жа вља на Ср би је, ко ман-
дан та је ди ни це и ко ман ди ра че те вој не по-
ли ци је не ка да шњег Но во сад ског кор пу са
ЈНА, да су не чи ње њем 19. и 20. но вем бра
1991. го ди не у Ву ко ва ру, Тр пи њи, Бо ро ву
Се лу, Да љу, па чак и Бо го је ву и Срем ској
Ми тро ви ци, по чи ни ли рат ни зло чин. Ка ко
оп ту же ни ни су до ступ ни хр ват ским вла-

сти ма, на во ди се у тој ин фро ма ци ји, ис пу-
ње ни су усло ви за су ђе ње у њи хо вој од-
сут но сти. 

Ста ра при ча с но вим ак те ри ма 

Јав не, по лу тај не и, ка ко се и да ље ви-
ди, тај не оп ту жни це од стра не хр ват ских
вла сти и да ље су пре о ку па ци је та мо шње
по ли ти ке, суд ства, и ко зна че га, и ко га
још. Кад за шкри пи у еко но ми ји, на при мер
у „Агро ко ру“, ло кал ном или ка квом дру гом
ни воу, до ма ће по ли тич ке сце не (Вла да,
Са бор) ту су но ве оп ту жни це, по тер ни це
про тив Ср ба и ста ре ши на та да шње ЈНА.
Или је то, пак, не ка кав вид др жав нич ке по -
др шке при ја тељ ској им „др жа ви Ко со во“?
Ко ће га зна ти, дав но ре ко ше да је по ли ти-
ка ла ка жен ска, да не упо тре би мо онај
рас про стра ње ни ји, на род ни из раз.

Оп ту жи ше за са да цео др жав ни и вој ни
врх, ко ман дан те и ко ман ди ре свих ни воа
ко ман до ва ња, бор це, Ср бе та мо шње ста-
ро се де о це и ко зна ко га ће, и ка да још.
Јед на од нај по у зда ни јих „цр них“ хр ват ских
ли ста про тив Ср ба и при пад ни ка ЈНА по-
сто ји у До ку мен та ци о но-ин фор ма тив ном
цен тру „Ве ри тас,“ ко јим ру ко во ди Са во
Штр бац, па ни је зго рег по вре ме нио ин-
фор ми са ти се о то ме.

Е сад, да ли су баш сви, или нај ве ћи
број при пад ни ка ЈНА уче сни ка рат них де-
ша ва ња де ве де се тих го ди на, да нас углав-
ном вој ни пен зи о не ри и ве те ра ни, баш
рат ни зло чин ци? Би ли или не, ана те ми са -
ни су го то во за вје ки вје ко ва. Да ли ће и ка-

да на ша, и је ди на, др жа ва Ср би ја кре ну ти
у ре ви зи ју та квих оп ту жни ца, пи та ње је
без од го во ра. Ако је ко до ка за но крив, не-
ка га срп ско пра во су ђе су ди и осу ди, ту не-
ма ни збо ра ни ди ле ме. Ако пак ни је, не ка
га су ди и осло бо ди те ана те ме рат ног зло-
чин ца. Не због Хр ва та и „ли је пе њи хо ве“,
ни нај ма ње, већ за рад на шег по ко ле ња,
јер мно ги се ча сни бор ци већ упо ко ји ше с
епи те том рат ног зло чин ца. Да ли ће њи хо-
ве по ро ди це мо ра ти по кре та ти по ступ ке за
ме ђу на род ну ре ха би ли та ци ју и ски да ње
са Ин тер по ло ве ли сте?

Дело увек исплива на видело
Мо же ли, и има ли во ље на ше са да шње

др жав но ру ко вод ство, прет ход на очи глед-
но ни су, да ста не у од бра ну ча сти та да ш-
ње вој ске, ко манд ног и бо рач ког ка дра, и
на крај ова квим по те зи ма Хр ват ске (без
об зи ра на ње ну обе ћа(ва)ну „без ре зер вну“
по др шку и по моћ у при ступ ним пре го во ри -
ма Ср би је Европ ској уни ји)?! Ако ни ка ко
дру га чи је, ба рем ме ром ре ци про ци те та.   

Још увек, као при пад ник јед не од ча сних
је ди ни ца не ка да шњег Ту злан ског, а по том
Но во сад ског кор пу са, носилаc ча сног Ор-
де на за хра брост и оп ту же ник за рат ни
зло чин, по сто је и чу ва ју се у ар хи ви ма рат-
ни днев ни ци је ди ни ца, у ко ји ма је све за-
пи са но. Сва ки ми нут рат них де ша ва ња,
при мир ја и кр ше ња при мир ја, при је ми из-
ве шта ја пот чи ње них, од лу ке и на ре ђе ња
прет по ста вље них и по сту па ње по њи ма.
Ко је на ко га пр ви отва рао ва тру, ко је пр ви
ко ме на но сио људ ске жр тве. Ко је про во-
ци рао, бло ки рао, ин сце ни рао. Је сте да је
по сао, али ка да је чу ва ње ча сти и обра за
пред исто ри јом, ни шта не тре ба да бу де
те шко. 

Ис пли ва ће та да на ви де ло, из ме ђу
оста лог, де ло ва ња број них не ка да шњих,
али и са да шњих ви со ко ран ги ра них хр ват-
ских по ли тич ких и вој них зва нич ни ка, ја -
стре бо ва и оних ма ње ва жних пти ца ле та-
ча ко ји, уз гред, сло бод но на вра ћа ју и у др -
жа ву Ср би ју. Иако ни је не ка кво трај но ре-
ше ње, и ни шта лич но, али иако до бра но
по љу ља ног по ве ре ња у ка кву европ ску и
ме ђу на род ну прав ду и раз у ме ва ње стра-
да ња на ших гра ђа на. И њих тре ба ста ви-
ти на Ин тер по ло ву ли сту, ге то и зи ра ти их,
упра во она ко као они на ше бор це. Не ка и
њих ба рем на ко ји дан или ме сец у екс тра-
ди циј ском по ступ ку ако не за бо ли, ба рем
за свр би. Не ка се и они по че шу. Ба рем та-
ко и то ли ко, ако се у ком шиј ским од но си-
ма (по ли тич ки и прав но) не мо же и не ће
дру га чи је.

У тој и та квој бор би за бо рач ку, ко манд-
ну и људ ску част сва ка ко би би ло по жељ-
но да озбиљ ну уло гу од и гра ју и Удру же ње
вој них пен зи о не ра Ср би је и број на бо рач-
ка и ве те ран ска удру же ња, сва ка ко уз са-
гла сје. И ни ка ко уз ка кве лич не про зив ке,
под ме та ња, не тр пе љи вост, ни ка ко на ули-
ца ма и бу ле ва ри ма. Ни је ни при ме ре но,
ни до стој но ча сних. По сто је раз го во ри, до-
го во ри, по себ но ме ђу соб на ува жа ва ња,
раз у ме ва ња, ре дов ни пу те ви.  

Уз гред, по ни зно мо лим нај ви ше ор га не
срп ске по ли тич ке и вој не вла сти: до де ли-
те и на ма пен зи о ни са ним ве те ра ни ма,
уче сни ци ма рат них де ша ва ња де ве де се-
тих го ди на, спо мен-ме да ље, ба рем то. Ни -
је ни ску по, ни пре ску по, али ча сно је, и
сва ка ко пра вед но.

Бу ди мир М. ПО ПА ДИЋ
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Очувати част и достојанство ветерана 
учесника ратних дешавања 

деведесетих година

РАТ ОПТУЖНИЦАМА 
И ПОТЕРНИЦАМА

Стављање старешинског командног кадра и војника некадашње
ЈНА на оптужнице и потернице од стране хрватских власти нису

посебна вест. Да ли ће наша држава коначно стати 
у заштиту својих, у највећем и огромном броју, часних војника, 

или барем одговорити мером реципроцитета? 

Да ли су баш сви, или
нај ве ћи број при пад ни ка
ЈНА уче сни ка рат них
де ша ва ња де ве де се тих
го ди на, да нас углав ном
вој ни пен зи о не ри и 
ве те ра ни, баш рат ни
зло чин ци? Би ли или не,
ана те ми са ни су 
го то во за вје ки вје ко ва.
Да ли ће и ка да на ша, и
је ди на, др жа ва Ср би ја
кре ну ти у ре ви зи ју 
та квих оп ту жни ца, 
пи та ње је без 
од го во ра.



Н
а па ди на ЈНА и од брам бе ни кон цепт
Ју го сла ви је, ни је по ја ва но ви јег да ту-
ма. Ни је по че ла, ка ко се сма тра ло,

до ла ском ад ми ра ла Бран ка Ма му ле на че-
лу Са ве зног се кре та ри ја та за на род ну од-
бра ну, ма да су у пе ри о ду ње го вог ман да та
по че ли нај о тво ре ни ји и до тле нај же шћи
ме диј ски на па ди на ору жа ну сна гу зе мље.
На па ди на по сле рат ну ју го сло вен ску вој -
ску по че ли су, прак тич но, још пре Ре зо лу-
ци је Ин фор мби роа 1948. го ди не, ка да су
Ру си по ку ша ли да јој на мет ну ре ше ња
свог вој ног устрој ства. По сле Ре зо лу ци је,
ме ђу тим, по че ло је енер гич но раш чи шћа-
ва ње са љу ди ма ко ји су се за то за ла га ли,
та ко да су ти по ку ша ји ве о ма бр зо ели ми-
ни са ни.

Кра јем ше зде се тих го ди на, сна ге ко је су,
ка ко се та да го во ри ло, де ло ва ле са ли бе-
ра ли стич ких по зи ци ја, ишле су на оспо ра-
ва ње дру штве не уло ге ЈНА са крај њим,
ду го роч ним, ци љем за ства ра њем ре пу б-
лич ких вој ски. Све за го вор ни ке та квих ре-
ше ња, „пре се као” је Ти то ју на ме се ца
1970. го ди не, ка да је пи смом, упу ће ном
са ве зном се кре та ру за на род ну од бра ну,
ге не ра лу Ни ко ли Љу би чи ћу, из нео сво је
ста во ве у по гле ду устрој ства, ор га ни за ци -
је и дру штве не уло ге ЈНА. То је би ло до-
вољ но да ли бе ра ли схва те да од њи хо вог
јав ног де ло ва ња не ће би ти ни шта све док
се Јо сип Броз на ла зи на че лу Са ве за ко-
му ни ста, др жа ве и Ар ми је.

Осам де се тих го ди на, као ре зул тат ду гих
при пре ма за де ло ва ње у „пост ти тов ском
пе ри о ду”, по но во се огла ша ва ју по је дин-
ци, гру пе, па и не ка гла си ла, при че му сви
ата ку ју на дру штве ну уло гу ЈНА. Све је,
ви де ће се ка сни је, по че ло у Сло ве ни ји и
Хр ват ској чи ји су ак ти ви сти, од но сно ра з-
ни по кре ти, ужи ва ли не скри ве ну мо рал ну
и ма те ри јал ну по моћ не ких за пад них зе-
ма ља, у че му су пред ња чи ле Не мач ка и
Аустри ја. 

Ка да је о еро зи ји угле да ар ми је реч, не-
о п ход но је ис та ћи да за то до бар део за-
слу га при па да гар ни ту ри вој ног вр ха на чи -
јем је че лу био ад ми рал Бран ко Ма му ла.
Ње го вим по ста вље њем за са ве зног се кре-
та ра за на род ну од бра ну 1980. го ди не, по-
чи ње да се по ла ко, али не у мо љи во, ру ши
мит о мо рал ном ли ку при пад ни ка ЈНА. За
име Бран ка Ма му ле, на и ме, ве зи ва не су
не ке, ма да ни ка да до ка за не, афе ре и зло-
у по тре бе лан си ра не из зе мље и ино стран-
ства ка ко би се се це се о ни сти ма и дру гим
не при ја те љи ма пру жи ли ма те ри ја ли за
отво ре но ата ко ва ње на Ар ми ју. 

Раз би ја чи Ју го сла ви је све 
озбиљ ни је ата ко ва ли на ар ми ју

Ма му ла је, кру жи ле су при че, за јед но са
не ким чла но ви ма сво је по ро ди це, пру жао
до ста по во да за на гри за ње де це ни ја ма
ства ра ног уве ре ња о мо рал ној чи сто ћи
ЈНА. Пре ко Ма му ле, ме ђу тим, вер бал на и
ме диј ска „паљ ба” би ла је усме ре на на вој -
ну сна гу Ју го сла ви је. Јер, вој ска је до тле у
очи ма јав но сти пред ста вља ла не при ко с-
но ве ни ауто ри тет у це лом дру штву, због
че га је тре ба ло на ћи не ко га, или не што,
што ће је ком про ми то ва ти и раз је да ти из-
ну тра. И пре то га је, ма да у знат но ма њој
ме ри, би ло без у спе шних вер бал них на ср -
та ја на ЈНА, али је са да, по сле Ти то ве смр -
ти, ка ко су за кљу чи ли раз би ја чи Ју го сла-
ви је, до шао тре ну так да се озбиљ ни је и
сло бод ни је ата ку је на ар ми ју и ње не чел-
ни ке. Ад ми рал Ма му ла је по себ но био ме-

та тих на па да због то га што је на вре ме
уочио и упо зо рио на не ло гич но сти о на чи-
ну ор га ни зо ва ња ре пу блич ких са ста ва Те-
ри то ри јал не од бра не зе мље. Тре ба ло га
је што ви ше ком про ми то ва ти, с об зи ром
да је у Те ри то ри јал ној од бра ни, са став ном
де лу ору жа них сна га СФРЈ, ме ђу пр ви ма
уочио опа сност од кон со ли до ва ња ре пу б-
лич ких вој ски. 

Пом но про у ча ва ју ћи од ред бе Уста ва из
1974. ко је се од но се на ме сто и уло гу ЈНА,
не по гре ши во је за кљу чио да она прак тич-
но не ма ни ка кве ин ге рен ци је над Те ри то-
ри јал ном од бра ном. Из то га је, опет, из ву-
као за кљу чак да уста вом озва ни че на ор га-
ни за ци ја Те ри то ри јал не од бра не, по спе-
шу је се па ра ти стич ке тен ден ци је ко је су,
ина че, би ле вид но при сут не у Сло ве ни ји и
Хр ват ској. Су прот ста вља ју ћи се по сто је -
ћем кон цеп ту та кве те ри то ри јал не од бра-
не, уз на сто ја ња да је ре фор ми ше на на-
чин ко јим би из гу би ла ре пу блич ка свој -
ства, на ву као је на се бе ве ли ки број не при -
ја те ља у Хр ват ској и Сло ве ни ји, чи је су је -
ди ни це те ри то ри јал не од бра не у то вре ме
би ле нај бо ље на о ру жа не са вре ме ним
бор бе ним сред стви ма у од но су на оста ле
ре пу бли ке. У ве зи с та квом про це ном, ад-
ми рал Ма му ла је пред ла гао да се те ри то-
ри ја СФРЈ по де ли на три во ји шта: Ју жно,
Цен трал но и За пад но. Ко ман де тих во ји ш-
та, по ње го вој за ми сли, не би би ле ве за не
за ре пу бли ке, већ би, на стра те гиј ском ни-
воу, са све три ком по нен те – вој ном, те ри-
то ри јал ном и ци вил ном од бра ном, ру ко во-
ди ла ЈНА. Под ра зу ме ва ло се, зна чи, да би
ти ме и ко ман до ва ње во ји шти ма би ло у
над ле жно сти ЈНА. На тај на чин, ре пу бли-
ка ма би би ло из би је но из ру ку ко ман до ва -
ње и упо тре ба је ди ни ца те ри то ри јал не и
ци вил не од бра не.

Ре пу блич ка ру ко вод ства 
пред лог до че ка ла „на нож“
Ста но ви ште о ста вља њу ре пу блич ких

са ста ва под ин ге рен ци ју ЈНА ад ми рал Ма-
му ла је из ло жио и 18. апри ла 1988. го ди не
на пре да ва њу ко је је у Ку мров цу одр жао
уче сни ци ма По ли тич ке шко ле Са ве за ко-
му ни ста Ју го сла ви је. Би ло је то ме сец да-
на пре ње го вог од ла ска у пен зи ју, од но сно
пре да је ду жно сти са ве зног се кре та ра за
на род ну од бра ну ге не ра лу Вељ ку Ка ди је -

ви ћу. Ма му ла је том при ли ком го во рио о
нео п ход но сти ја ча ња од бра не зе мље кроз
тех нич ку мо дер ни за ци ју и мо дер ни за ци ју
ру ко во ђе ња и ко ман до ва ња. По себ но је,
при то ме, ин си сти рао на фор ми ра њу во ји -
шта, од но сно ар миј ских обла сти, ко ји ма би
би ле пот чи ње не све ре пу блич ке је ди ни це
те ри то ри јал не од бра не. Ре пу бли ке би ти-
ме, ка ко је ре као „оста ле без ма не вар ске
струк ту ре те ри то ри јал ном од бра ном”. 

Иако је пред лог ад ми ра ла Ма му ле био
ло ги чан и да му се са ста но ви шта од брам-
бе них при пре ма ни је мо гла ста ви ти ни ка к-
ва при мед ба, ре пу блич ка ру ко вод ства
Сло ве ни је и Хр ват ске су га до че ка ла „на
нож”, а не сла га ње су, знат но уме ре ни је,
из ра жа ва ле Ма ке до ни ја и Бо сна и Хер це-
го ви на. По зи ва ју ћи се на сво ја устав на
пра ва, оне мо гу ћи ли су да за жи ви ова, са
вој нич ког про фе си о нал ног угла гле да но,
из ван ред на иде ја. Пла не ри се це си је ни су
хте ли да се од рек ну вла сни штва над „сво -
јом” те ри то ри јал ном од бра ном – бу ду ћим
нај у бо ји ти јим оруж јем у бор би за раз би ја -
ње Ју го сла ви је.

Ма да ће мно ге исти не из би ти на ви де ло
ка да се отво ре сви до си јеи ре ле вант ни за
оце ну „до при но са” и „за слу га” о де ба клу
ар ми је на свим фрон то ви ма (ин фор ма тив-
ном, про па ганд ном и вој нич ком), на осно-
ву не ких кон крет них зби ва ња и из ја ва да-
тих у то вре ме од вој них чел ни ка, мо же се
са до ста по у зда но сти сте ћи пред ста ва о
чи ње њу или не чи ње њу по је ди них љу ди из
вој ног вр ха. Ви де ће се, на и ме, да су мно го
обе ћа ва ли, а вр ло ма ло, бо ље ре че но го-
то во ни шта, учи ни ли у спре ча ва њу се це-
си је и бра то у би лач ког ра та. Њи хо ве из ја -
ве и обе ћа ња ко је су да ва ли у за тво ре ним
вој ним кру го ви ма, да ле ко од очи ју и уши ју
јав но сти, уми ру ју ће су де ло ва ле на ужи
ар миј ски са став. У прак си, ме ђу тим, ства-
ри су се од ви ја ле са свим друк чи је.

Ста ње у зе мљи ,,те шко и 
за бри ња ва ју ће“
Вељ ко Ка ди је вић је у ви ше на вра та ис-

ти цао да Ју го сла ви ји пре ти опа сност од
се це си је оп ту жу ју ћи за то, ка ко је го во рио,
ино стра ни фак тор – Са ве зну Ре пу бли ку
Не мач ку пре све га. Он је на ра зним са-
стан ци ма са оста лим вој ним чел ни ци ма,
ис ти цао „да нам Не мач ка ра ди о гла ви и
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руководила ЈНА.



то у ко ор ди на ци ји са Аустри јом, а до брим
де лом и Ма ђар ском”. Ука зи вао је, уз то, и
на ста ње у зе мљи, ква ли фи ку ју ћи га као
„те шко и за бри ња ва ју ће”. Го во ре ћи на сед-
ни ци Вој ног са ве та мар та 1989. го ди не, на-
гла сио је да се ста ње у зе мљи мо же све-
сти на две бит не оце не: пр во да је кри тич-
но и, дру го, да си стем ни је у ста њу да ре а-
гу је на та кво ста ње.

„Си стем је су ви ше спор и тром у од но су
на са вре ме на зби ва ња”, ка же Ка ди је вић.
„Он (си стем) не успе ва да нор мал но функ-
ци о ни ше, не мо же за у ста ви ти по сле ди це,
а што је нај го ре не мо же да от кло ни узро-
ке… Си стем је по кључ ним пи та њи ма, све -
сно или не све сно, бло ки ран. Та кво ста ње
ство ри ло је из ван ред не при ли ке за оп ци је
ра зних вр ста у идеј ној, при вред ној и др -
жав ној сфе ри, од ко јих ве ћи на во ди раз би -
ја њу Ју го сла ви је и по ни ште њу те мељ них
те ко ви на ре во лу ци је. Ов де тре ба мо до да-
ти и лич ну бор бу за власт ко ја се во ди на
вр ло груб и не чо ве чан на чин, о че му је вр -
ло илу стра тив но го во рио ге не рал Мир ко-
вић на 17. сед ни ци ЦК СКЈ…”

Ста ње у зе мљи је, ка ко да ље на во ди
Вељ ко Ка ди је вић, „ду бо ко кри зно с тен-
ден ци јом да љег про ду бљи ва ња. Због то га
ми у ору жа ним сна га ма мо ра мо ра ди ти на
два ко ло се ка. Пр ви, да има мо ору жа не
сна ге та кве, да увек мо гу из вр ши ти свој
устав ни за да так и да од бра не зе мљу, њен
те ри то ри јал ни ин те гри тет и устав ни по ре-
дак, без об зи ра ода кле она би ла угро же-
на, би ло то спо ља или из ну тра и без об зи-
ра на усло ве под ко ји ма ће мо из вр ша ва ти
те за дат ке. Дру ги, да се мак си мал но ан га-
жу је мо као по је дин ци и као ин сти ту ци ја у
пру жа њу по мо ћи про гре сив ним сна га ма
дру штва у бор би за из ла зак из кри зе…”

Мр тво сло во на па пи ру
Ин те ре сант но је да Ка ди је вић то ком јед-

но ча сов ног из ла га ња го то во ни ка кву па-
жњу ни је по све тио сред стви ма јав ног ин-
фор ми са ња, пот це њу ју ћи на тај на чин њи-
хов зна чај и уло гу у бор би за пре ва зи ла-
же ње кри зе. Он их је по ме нуо у са мо јед-
ној ре че ни ци на гла ша ва ју ћи да се на њих
„не мо же мо осло ни ти јер су по де ље на, ис-
цеп ка на и као та ква ма ло ра де на оп ште -
ју го сло вен ском кур су”. Ка ди је вић се, при
то ме, за ла же за офан зив ни ји на ступ у на-
ро ду, по себ но у шко ла ма, фа кул те ти ма и
уни вер зи те ти ма, али не пу тем јав них гла-

си ла, већ пу тем пре ва зи ђе них об ли ка и
са др жа ја, по себ но по тен ци ра ју ћи не по-
сред не за бав но-ре кре а тив не ак титвно сти
у кон так ти ма са мла ди ма. И по ред на ве-
де них про бле ма с ко ји ма се су о ча ва дру -
штво и ар ми ја, Ка ди је вић при кра ју из ла-
га ња ис ти че да „ни чим ни је до ве де но у пи-
та ње чвр сто опре де ље ње на ше Ар ми је за
со ци ја ли зам, са мо у пра вља ње, брат ство и
је дин ство, рав но прав ност и не свр ста ну
по ли ти ку”. У тим и дру гим стра те шким
опре де ље њи ма, ка ко за кљу чу је, „не ма и
не ће би ти ни ка квих ко ле ба ња”.

Вељ ко Ка ди је вић се, ина че, оштро су-
прот ста вљао сна га ма ко је су ра ди ле на
раз би ја њу Ју го сла ви је. Вр ло од луч но је
пре тио, али опет да ле ко од очи ју и уши ју
јав но сти, да ће се Ар ми ја, из вр ша ва ју ћи
сво ју устав ну уло гу, бес ком про ми сно бо-
ри ти за очу ва ње Ју го сла ви је. На на ве де-
ној сед ни ци Вој ног са ве та и Ко ми те та ор-
га ни за ци је СКЈ у ЈНА, он је по ред оста лог
ре као да „о за да ци ма ору жа них сна га у од-
бра ни зе мље, утвр ђе них Уста вом СФРЈ и
са ве зним за ко ни ма, не мо же би ти ни ка кве
ди ску си је, ни ти би ло ка кве сум ње у њи хо-
ву спрем ност да те за дат ке ефи ка сно из-
вр ше на на чин ка ко је то Уста вом СФРЈ и
За ко ном о на род ној од бра ну утвр ђе но”.

Го ди ну да на ка сни је, 22. ок то бра 1990,
Ка ди је вић из ја вљу је: „Раз ма тра мо кон-
цепт мо гу ћег ре ше ња кри зе вој ном ак ци -
јом, ако дру гог из ла за не бу де би ло. На дај -
мо се да до то га не ће до ћи, али пла но ви
мо ра ју по сто ја ти… Ако по сто ји ва ри јан та
не за ко ни тог на о ру жа ња и про тив у став ног
из два ја ња из зе мље, мо ра по сто ја ти и ва-
ри јан та спре ча ва ња”.

Све то о че му је го во рио Ка ди је вић, ме-
ђу тим, пред ста вља ло је мр тво сло во на
па пи ру јер, ка ко ће ка сни је до га ђа ји по твр -
ди ти, ЈНА се, због ко ле бљи во сти и не спо-
соб но сти вој ног вр ха, до брим де лом и због
из да је, без бор бе по вла чи ла пред па ра вој -
ним фор ма ци ја ма, иако јој у том тре нут ку
ни су пред ста вља ле ни ма ло озбиљ ног вој -
ног про тив ни ка.

Иде ја ју го сло вен ства
Ка ди је вић је у сва ком по гле ду оста вљао

ути сак искре ног за го вор ни ка иде је ју го сло-
вен ства. Та иде ја, го во рио је он, ко ја је ко-
му ни сте до ве ла на власт, пред ста вља трн
у оку Не мач кој због че га она на сто ји да је,
као нај ве ћу пре пре ку ан ти ко му ни зму и на-

ци о на ли зму, што пре раз би је. С тим у ве-
зи, он се на ску пу у Кор пу су ни шких ва зду-
хо пло ва ца, где је бо ра вио у прат њи ге не-
рал-пу ков ни ка Ан то на Ту са, обра ћа сле де-
ћим ре чи ма: „Зна Шва бо да му иде ја ју го-
сло вен ства пред ста вља нај ве ћу пре пре ку
у оства ри ва њу ци ље ва за раз би ја ње Ју го-
сла ви је. Удру жио би се и са са мим ђа во-
лом да је раз би је, јер она му је глав на опа -
сност у оства ри ва њу тих ци ље ва. А за што
му је она глав на опа сност? За то што је то
иде ја на ко јој се мо же одр жа ти ова зе мља,
иде ја ко ја од ра жа ва брат ство, је дин ство и
рав но прав ност, ко ја не угро жа ва ни чи ју на-
ци о нал ност и ко ја иде ка раз ви ја њу за јед-
нич ког, а не оног што раз два ја. За Нем це
је за то опа сна сва ка она пар ти ја ко ја иде ју
ју го сло вен ства ста вља на пр во ме сто, на-
рав но не фор мал но као што је то слу чај
код не ких дру гих стра на ка и пар ти ја. На ша
пар ти ја је на то ме по ло жи ла исто риј ски ис-
пит и због то га од мах по ве зу јем сле де ће
што хо ћу да ка жем: ја оче ку јем да ће сви,
пре све га ко му ни сти у ЈНА, а он да и сви
оста ли, мак си мал но се за ло жи ти да ус пи -
је и у сво јој сре ди ни и ши ре, пар ти ја ко ја је
у про це су фор ми ра ња - Са вез ко му ни ста
по крет за Ју го сла ви ју…”

Ни овог пу та Вељ ко Ка ди је вић ни је ис-
пу стио да го во ри о бес ком про ми сној бор-
би вој ске про тив ства ра ња па ра вој них
фор ма ци ја. По ред оштрих то но ва у од но-
су на СР Не мач ку, он је и овог пу та, бар на
ре чи ма, био бес ком про ми сан у су прот ста -
вља њу ства ра ња па ра вој них фор ма ци ја.
И овом при ли ком отво ре но пре ти да ће та -
кве фор ма ци је и њи хо ве чел ни ке јед но-
став но збри са ти пу тем од го ва ра ју ћих за-
кон ских сред ста ва. О то ме све до че и сле-
де ће ре чи ни шким ва зду хо плов ци ма: „Је -
дан од нај ва жни јих за да та ка ко ји сто је
пред на ма, је сте да иле гал но и про тив за-
ко ни то ство ре не вој ске у Ју го сла ви ји раз о -
ру жа мо и оне ко ји су их ство ри ли по ша ље-
мо на за кон ску од го вор ност. Ја вам мо гу
ре ћи да ће мо ми то учи ни ти и то вр ло бр зо
– све по за ко ну и ни шта дру го. На сву сре-
ћу то је и са ста но ви шта прав ног си сте ма
у ру ка ма вој ног пра во су ђа. У зе мљи мо же
би ти са мо јед на вој ска. Све дру ге вој ске,
без об зи ра под ко јом се фир мом бу ду
ства ра ле, не мо гу има ти пра во гра ђан-
ства”.

Из ла га ње ге не ра ла Ка ди је ви ћа у Ни шу
у це ли ни је, у ор га ни за ци ји Слу жбе за ин-
фор ми са ње, тон ски и сли ком сни ми ла ТВ
еки па „За ста ве-фил ма”. Пред ло же но је да
се део ње го вог обра ћа ња ва зду хо плов ци -
ма пре то чи у ши ри те ле ви зиј ски из ве штај
и пу тем раз ме не до ста ви свим те ле ви зиј -
ским цен три ма у зе мљи и ве ћим ме диј -
ским ку ћа ма у за пад ним зе мља ма. На жа-
лост, у скла ду са до тле уста ље ном прак-
сом пред лог је од би јен, а сни мљен ма те-
ри јал ар хи ви ран и сме штен у „бун кер” Вој -
но филм ског цен тра „За ста ва-филм”. Све
се за вр ши ло на кра ћем из ве шта ју Тан ју га
ко ји је ра ни је при пре мљен у Ка би не ту са-
ве зног се кре та ра за на род ну од бра ну, а из
Ни ша те ле фо ном ја вље но да је по се та за-
вр ше на и да Тан југ из ве шај мо же про сле-
ди ти сво јим кон зу мен ти ма.

Био је и то, да кле, је дан од мно гих пуц-
ње ва из пра зне пу шке ко је је Ка ди је вић у
то вре ме, а чи ни ће то и ка сни је, ис па љи-
вао у прав цу па ра вој них фор ма ци ја и они-
ма ко ји су их ор га ни зо ва ли и на о ру жа ва -
ли. По зна то је, на и ме, да ни јед на па ра вој -
на фор ма ци ја ни је раз о ру жа на, ни ти је би-
ло ко од њи хо вих чел ни ка про це су и ран. 
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Ад ми рал Бран ко Ма му ла при ли ком по се те је ди ни ца ма Пр ве вој не обла сти



М
и ни стар од бра не Зо ран Ђор ђе вић
бо ра вио је у Бе ло ру си ји, где је при су-
ство вао за вр шним ак тив но сти ма три-

ла те рал не ве жбе „Сло вен ско брат ство
2017” и при је му ко ји је по во дом до ла ска
по ча сних го сти ју при ре дио бе ло ру ски ми-
ни стар од бра не ге не рал-пот пу ков ник Ан д-
реј Рав ков.

У прат њи бе ло ру ског ко ле ге, ми ни стар
Ђор ђе вић об и шао је камп у ко јем су сме -
ште ни при пад ни ци Вој ске Ср би је ко ји уче-
ству ју на ве жби, а по том је на по ли го ну 38.
гар диј ске де сант но – ју ри шне бри га де у
бли зи ни гра да Брест, пра тио то ком про те -
кле но ћи ре ша ва ње ком пли ко ва ног за дат-
ка осло ба ђа ња пре вод ни це од те ро ри ста
и ре ша ва ња та лач ке си ту а ци је, као и ак-
ци је спре ча ва ња про бо ја те ро ри ста, уз
ноћ но га ђа ње и ноћ не па до бран ске ско ко-
ве при пад ни ка ору жа них сна га Бе ло ру си је
и Ру си је и Спе ци јал не бри га де Вој ске Ср -
би је. Ак тив но сти ма на ве жби су при су-
ство ва ли и за ме ник на чел ни ка Ге не рал-
шта ба Ору жа них сна га Ру си је ге не рал–пу-
ков ник Алек сан дар Жу ра вљев и на чел ник
Здру же ног шта ба Ор га ни за ци је спо ра зу ма
о ко лек тив ној без бед но сти (ОДКБ) Ана то-
лиј Си до ров.

Ми ни стар Ђор ђе вић че сти тао је уче сни-
ци ма ве жбе на успе шно ре а ли зо ва ним за-
да ци ма и до дао да је по но сан на вр хун ску
об у че ност при пад ни ка Вој ске Ср би је, ко ји
су ра ме уз ра ме са бе ло ру ским и ру ским
ко ле га ма по ка за ли да су спрем ни за из вр -
ше ње ком плек сних бор бе них за да та ка.

У на став ку по се те, ми ни стар од бра не је
по се тио 38. гар диј ску де сант но - ју ри шну
бри га ду, где је пред ста вљен део обу ке
спе ци јал них је ди ни ца,  и 115. ар ти ље риј -
ско-ра кет ни пук, ко ји у свом са ста ву има
си сте ме С-300.

Ми ни стри од бра не Ср би је и Бе ло ру си је
оце ни ли су да је ве жба „Сло вен ско брат-
ство 2017“  ис пу ни ла оче ки ва ња и да је
реч о од лич ном мо да ли те ту са рад ње ко ји
омо гу ћа ва раз ме ну ис ку ства ме ђу при пад-

ни ци ма елит них вој них је ди ни ца. Ђор ђе -
вић и Рав ков са гла си ли су се да је са рад-
ња у обла сти од бра не су штин ски уна пре-
ђе на у про те клом пе ри о ду и да је до сти гла
ви сок ни во оп штих и по ли тич ких од но са

две при ја тељ ске зе мље. 
Ми ни стар Ђор ђе вић још јед ном је по но-

вио да је ја ча ње опе ра тив них и функ ци о-
нал них спо соб но сти на ше вој ске основ ни
циљ Ми ни стар ства од бра не.
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Припадници Војске Србије на вежби „Словенско братство”

НОЋНИ СКОКОВИ ПАДОБРАНОМ СА ГАЂАЊЕМ
Трилатерална вежба отпочела је 6. јуна на полигону оружаних снага Белорусије у близини града Брест
и трајала је до 15. јуна. Циљ вежбе, на којој је учествовало око 400 припадника белоруске војске, 250
припадника оружаних снага Руске Федерације и 50 припадника Специјалне јединице Војске Србије,

јесте унапређење интероперабилности, међусобног разумевања и способности за извођење 
мултинационалних операција.

С
ве ча ном це ре мо ни јом отва ра ња, 12.
ју на је у ба зи „Југ“ по че ла ме ђу на род -
на ве жба „Пла ти на сти вук 17“, ко ја је

ре а ли зо ва на у од 12 до 23. ју на. На ве жби
је уче ство ва ло око 450 офи ци ра, под о фи-
ци ра и вој ни ка ору жа них сна га САД, Ује -
ди ње ног Кра љев ства, Бо сне и Хер це го ви-
не, Бу гар ске, Ма ђар ске, Ма ке до ни је, Цр не
Го ре, Сло ве ни је и Ср би је.

Ве жбу је отво рио пу ков ник Сло бо дан
Сто па, ко ман дант Че твр те бри га де Коп не-
не вој ске, ујед но офи цир за пла ни ра ње
ве жбе. Пу ков ник Сто па по здра вио је све

уче сни ке ве жбе и по же лео при ја тан бо ра-
вак на ба зи „Југ“ и по ли го ну „Бо ро вац“ и
успе шно из во ђе ње ве жбе у на ред не две
не де ље.

- Као до ма ћи ни, по тру ди ће мо се да вам,
кроз по се ту зна чај ним исто риј ским спо ме-
ни ци ма и Спо мен со би Че твр те бри га де
Коп не не вој ске, пред ста ви мо Вој ску Ср би -
је и Ре пу бли ку Ср би ју –  ре као је пу ков ник
Сто па и по ру чио да се ова ве жба из во ди у
мул ти на ци о нал ном окру же њу, што је од-
лич на при ли ка  за сти ца ње и раз ме ну но-
вих ис ку ста ва при пад ни ка вој ски парт нер-

ОПЕРАЦИЈА ОЧУВАЊА МИРА
Увежбавана употреба несмртоносног оружја, затим процедуре при-
ликом ангажовања у мултинационалним операцијама и радњама и

поступцима у међународном окружењу

Међународна
вежба 

,,Платинасти
вук 17”

Са отва ра ња ве жбе 
у ба зи „Југ“

Ми ни стар од бра не
Зо ран Ђор ђе вић у
раз го во ру са ко -
ман дан том КоВ
Ми ло са вом 
Си мо ви ћем

Уве жба ва ње спу шта ња ужа ди ма из хе ли коп те ра



З
бог не мо гућ но сти да по ни ште За кон о
при вре ме ном ума ње њу пен зи ја од ок-
то бра 2014. го ди не и чи ње ни це да већ

13 го ди на не мо гу за кон ски да им се уск-
ла де пен зи је, је дан број чла но ва Удру же-
ња вој них пен зи о не ра Ср би је за тра жио је
ор га ни зо ва ње про те ста.

– Удру же ње се ни је од ре кло мир них
про те ста и би ће ор га ни зо ва ни ако се про-
бле ми не ре ше прав ним пу тем. Уко ли ко
Устав ни суд и На род на скуп шти на Ср би је
од ба це на ше пред ло ге, обра ти ће мо се
пред став ком Европ ском су ду за људ ска
пра ва. Јер, од 2004. го ди не па до да нас
ве ћи на вој них пен зи о не ра во ди суд ске
спо ро ве ка ко би им пен зи је за кон ски би ле
по ве ћа не – об ја снио је на сед ни ци Љу бо-
мир Дра га њац, пред сед ник го ди шње скуп-
шти не овог удру же ња,

Вој не пен зи о не ре нај ви ше по га ђа то
што ни ко од над ле жних не по ми ње ка да би
мо гло да до ђе до уки да ња при вре ме но
ума ње них пен зи ја.

– За ко ном о при вре ме ном на чи ну ис-
пла те пен зи ја вој ним пен зи о не ри ма при-
ма ња су сма ње на и до 21 од сто. Фонд
ПИО нас је оба ве стио да су пен зи је сма-
ње не за 702.231 пен зи о не ра и да се ме-
сеч но ис пла ти ма ње око две ми ли јар де
ди на ра. У Ср би ји има 1.005.461 пен зи о нер
чи ја је пен зи ја ма ња од 25.000 ди на ра.
Због то га је Удру же ње за уки да ње овог за-
ко на под не ло Устав ном су ду две ини ци ја -
ти ве. Пр ву 2015. го ди не ко ја је пре гла са-
ва њем од ба че на. А по дру гој, под не тој у
апри лу 2016. го ди не, још се ни је од лу чи-
ва ло – ис та као је Дра га њац.

Удру же ње је у но вем бру 2016. На род ној
скуп шти ни под не ло ини ци ја ти ву за до но-
ше ње за ко на о пре стан ку ва же ња За ко на
о при вре ме ном уре ђи ва њу на чи на ис пла-
те пен зи ја и За ко на о из ме на ма За ко на о
ПИО.

„Је дан од ко ра ка
у том прав цу је сте и
ак тив ни је уче шће у
ра ду Ор га ни за ци је
спо ра зу ма о ко лек-
тив ној без бед но сти.
Због то га на ме ра ва -
мо да у бли ској бу-
дућ но сти из ста ту са
по сма тра ча у тој ор-
га ни за ци ји пре ђе мо
на ни во ак тив ног
уче сни ка“, ре као је
Ђор ђе вић.

То ком бо рав ка у
Бе ло ру си ји, ми ни-
стар од бра не по се-
тио је  Ме мо ри јал ни
ком плекс „Брестска

твр ђа ва – хе рој“ и по ло жио ве нац на Спо-
ме ник стра да лим за штит ни ци ма Брестске
твр ђа ве уз по ча сни строј при пад ни ка Спе-
ци јал не бри га де.

Три ла те рал на ве жба „Сло вен ско брат-
ство 2017“ от по че ла је 6. ју на на по ли го ну
ору жа них сна га Бе ло ру си је у бли зи ни гра-
да Брест и тра ја ла је до 15. ју на. Циљ ве -
жбе, на ко јој је уче ство ва ло око 400 при-
пад ни ка бе ло ру ске вој ске, 250 при пад ни ка
ору жа них сна га Ру ске Фе де ра ци је и 50
при пад ни ка Спе ци јал не је ди ни це Вој ске
Ср би је, је сте уна пре ђе ње ин тер о пе ра бил-
но сти, ме ђу соб ног раз у ме ва ња и спо соб-
но сти за из во ђе ње мул ти на ци о нал них
опе ра ци ја.

Из вор: 
Сајт Ми ни стар ства од бра не РС

– Тек не дав но, ка да је зах тев по но во
под нет, из На род не скуп шти не је сти гао
ап со лут но не при хва тљив од го вор. На ве-
де но је да је ини ци ја ти ва до ста вље на у
па пир ном, а не у елек трон ском об ли ку, па
пот пи си ни су мо гли да се про ве ре. За ме-
ра нам се и пре ко ра че ње за кон ског ро ка
од се дам да на, ко ли ко мо же да про ђе од
за по чи ња ња при ку пља ња пот пи са па до
њи хо вог окон ча ња – ка же Дра га њац и до-
да је да су пот пи си при ку пље ни у за кон-
ском ро ку.

Да кле, учи ње но је све да се ини ци ја ти -
ва не раз ма тра по хит ном по ступ ку, од но-
сно да се уоп ште не раз ма тра, твр ди он.

– Из не на ђе ни смо по ступ ком нај ви шег
ор га на вла сти у од но су на до ста вље ну
ини ци ја ти ву. Не схва тљи во је да су се по-
слу жи ли ова квим ма ни пу ла ци ја ма, а то се
по себ но од но си на из ја ву да су нам уру чи-
ли ком пакт-диск са та бе лом за пот пи се,
што ни је тач но. Де ле га ци ји ко ја је пре да ла
пот пи се ни је ста вље на ни јед на при мед ба,
ни ти јој је би ло шта од ма те ри ја ла пре да-
то. Пред сед ни ци На род не скуп шти не смо
још 15. ма ја 2017. до ста ви ли зах тев да се
на јед ној од пр вих на ред них сед ни ца по-
сту пи по на ве де ним пред ло зи ма – ка же
пр ви чо век удру же ња.

Ово, ме ђу тим, ни је је ди ни про блем вој -
них пен зи о не ра. Дуг по осно ву де ли мич-
ног ускла ђи ва ња пен зи ја од 1. 8. 2004. до
1. 12. 2007. го ди не још ни је на пла тио ве-
ли ки број њих. И по ред ап со лут не за ста-
ре ло сти, за хва љу ју ћи ве ли ком раз у ме ва -
њу фон до ва ПИО и СО ВО, омо гу ће но је
по кре та ње суд ских спо ро ва и сви ко ји су у
2016. и 2017. под не ли ту жбе дуг су на пла-
ти ли. Нео п ход но је да сви они ко ји још ни-
су под не ли ту жбе то учи не што пре, јер ни-
ко не зна до кле ће ова мо гућ ност мо ћи да
се ко ри сти.

Ја сна Пе тро вић Сто ја но вић
Из вор: По ли ти ка
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Нај ста ри ји су гра ђа ни че ка ју уве ћа ни из нос че ка   (Фо то Дра ган Је вре мо вић)

Законом о 
привременом
начину 
исплате 
пензија
војним 
пензионерима
примања су
смањена 
и до 21 одсто

Живот из дана у дан

ВОЈНИ ПЕНЗИОНЕРИ 
13 ГОДИНА НА ЧЕКАЊУ

Уко ли ко не ус пе ју да ре ше про блем уки да ња при вре ме но 
ума ње них пен зи ја и на пла те дуг – обра ти ће се Европ ском 

су ду за људ ска пра ва

ских зе ма ља.
У ве жби ко ја ће се из во ди ти по те ма ма

„Так ти ке, тех ни ке и про це ду ре у мул ти на-
ци о нал ним опе ра ци ја ма - не у бо ји то оруж -
је“ и так тич ка ве жба „Опе ра ци ја очу ва ња
ми ра“, при пад ни ци вој ски зе ма ља уче сни-
ца уве жба ва ће се у упо тре би не смр то но -
сног оруж ја, про це ду ра ма при ли ком ан га-
жо ва ња у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја -
ма и рад ња ма и по ступ ци ма у ме ђу на род-
ном окру же њу.

Циљ ве жба је био да уна пре ди ин тер о-
пе ра бил ност, ме ђу соб но раз у ме ва ње при-
пад ни ка вој ски парт нер ских зе ма ља на
так тич ком ни воу у то ку из вр ше ња опе ра-
ци је по др шке ми ру у мул ти на ци о нал ном
окру же њу.

Ми ни стар Ђор ђе вић је, до че ку ју ћи аме-
рич ки кон тин гент од 80 при пад ни ка на бе -
о град ском аеро дро му ис та као да је „Пла-
ти на сти вук 17“, ве о ма бит на вој на ве жба
за Ср би ју јер ће до при не ти ја ча њу опе ра-
тив них и функ ци о нал них спо соб но сти Вој -
ске Ср би је.

Све ча ном отва ра њу ве жбе „Пла ти на сти
вук 17“ при су ство ва ли су и пу ков ник Го ран
Ста мен ко вић из Ко ман де Коп не не вој ске,
ру ко во ди лац ве жбе пу ков ник Сла ђан Ста-
мен ко вић, ко ман дант Цен тра за обу ку је -
ди ни ца за мул ти на ци о нал не опе ра ци је
пот пу ков ник Бра ни слав Сте ва но вић и ко -
ман дан ти је ди ни ца из Бу ја нов ца.

ИЗ ВОР: 
Сајт Ми ни стар ства од бра не РС



ДРУГИ ПИШУ

Наша 
осматрачница

ДВА ФОНДА,
ДВА АРШИНА

О
ти шао не дав но ко ри сник здрав-
стве них услу га у ВМЦ Но ви Бе о-
град да по сле три-че ти ри го ди не

про ве ри ди оп три ју. Оч ни ле кар га је
при мио она ко ка ко и до ли ку је: био је
чак де таљ ни ји од оно га што је зах те-
вао па ци јент. Про ве рио је и оч ни при-
ти сак, за гле дао дно ока... Реч ју учи-
нио је ком пле тан оф тал мо ло шки пре-
глед. На осно ву утвр ђе не ди оп три је
ле кар је па ци јен ту пре пи сао дво је на-
о ча ра. Јед не за да љи ну, дру ге за чи-
та ње.

Сле де ћи ко рак би ла је ове ра ре-
цеп та у Фон ду СО ВО. Ни је би ло ве-
ли ког ре да ис пред кан це ла ри је у ко јој
се ове ра ва ју ре цеп ти. Над ле жна слу -
жбе ни ца је тај па пир про ве ла кроз де-
ло вод ство и док би дла ном о длан
ове ри ла ре цепт. На пи та ње па ци јен-
та ко ли ко од вред но сти на о ча ра ,,по-
кри ва“ Фонд СО ВО, до био је од го вор
‒ 150 ди на ра и то са мо за оквир. За-
хва лио је на ,,ве ли ко ду шно сти“ Фон-
да и вра тио ре цепт, јер је до бро упо-
знат да је та на док на да у ци вил ном
здрав ству зна чај ни је ве ћа.

Слу жбе ни ца је ре цепт од ло жи ла у
ка су. Здрав стве ни оси гу ра ник је био
пре не ра жен ви дев ши по ве ћу хр пу
вра ће них ре це па та. Да кле, ни је је ди-
ни ко ји је на тај на чин ре а го вао.

Коп ка ло га је то, па је по чео да се
рас пи ту је код ко ле га ка да су по след-
њи пут у Фон ду СО ВО ускла ђи ва не
ви си не на док на да. Утвр дио је, на и ме,
да су пар ти ци па ци је за ра зна по ма га-
ла ни ве ли са не да ле ке 1994. го ди не.
Про шло је, да кле, 23 го ди не, це не су
ла га но кли за ле, а на док на да је све
вре ме ми ро ва ла.

Удру же ње вој них пен зи о не ра Ср -
би је, по сту па ју ћи по зах те ву ко ри сни-
ка здрав стве них услу га, не ко ли ко пу-
та је ини ци ра ло по тре бу да се уче ш-
ће Фон да СО ВО при ли ком на бав ке
по ма га ла ускла ди са про пи си ма ко ји
ва же у ци вил ном здрав ству, од но сно
да се на док на да по ве ћа сра змер но
по ве ћа њу це на. Ме ђу тим над ле жни
су оста ли глу ви на све те оправ да не
и ле ги тим не зах те ве. 

Ка ко то функ ци о ни ше у ци вил ству,
нај бо ље го во ри по да так да су пар ти-
ци па ци је за на о ча ре, слу шне апа ра-
те, про те зе, ор то зе и дру га по ма га ла
у Ре пу блич ком фон ду здрав стве ног
оси гу ра ња (РФ ЗО) ускла ђе не у апри-
лу ове го ди не. Та ко на док на да за на-
о ча ре из но си 10 од сто од утвр ђе не
це не за на о ча ре, док за дру га по ма-
га ла, пар ти ци па ци ја РФ ЗО из но си и
до 30 од сто од це не кон крет ног пред-
ме та.

Што се па ра по треб них за суб вен-
ци о ни са ње по ма га ла ти че, сред ства
би мо гла да се обез бе де та ко што би
се, у скла ду са про пи си ма, уки ну ла
да ва ња за бо ло ва ња ак тив них при-
пад ни ка МО и ВС до ме сец да на и те
па ре усме ри ле за по ма га ла и ле ко ве. 
Вре ме је за кон крет ну ак ци ју. 

З. ПЕ ШИЋ

ПОГЛЕДИ: Звонимир Пешић*

Да ли ће месечна примања бити враћене на ранији ниво

ПЕНЗИОНЕРИ У ДРУГОМ ПЛАНУ
Популација трећег доба с правом очекује да у најављеној 

прерасподели суфицита у државном буџету најпре пензионерима 
буду враћена примања на ранији ниво, па да се тек онда увећају 

плате запослених у јавном сектору. Тиме би, донекле, 
била задовољена правда.

З
а ко ном о при вре ме ном уре ђи ва њу на чи ну
ис пла те пен зи ја по го ђе но је 702.231 гра-
ђа на Ср би је ко ји су окон ча ли рад ни век.

Мно ги од њих до ве де ни су на иви цу оп стан ка
јер им при ма ња не по кри ва ју ни еле мен тар не
ег зи стен ци јал не по тре бе. У исто ри ји Ср би је су
та ко пр ви пут сма ње не пен зи је.

Ка да је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср -
би је 2015. го ди не од лу чи ва ла о на чи ну за
урав но те же ње др жав ног бу џе та, про пу ште на
је при ли ка да се упо ре до са сма њи ва њем пен-
зи ја са чи не со ци јал не кар те пен зи о не ра. На и-
ме, у прак си ни је исто ако у по ро ди ци је дан су-
пру жник при ма пен зи ју или њих дво је. Та ко ђе
ни су у јед на ком по ло жа ју по ро ди це у ко ји ма
де ца ра де или су не за по сле на, а зна се да су
по след њих го ди на, по осно ву ло ше спро ве де-
не при ва ти за ци је, на де се ти не хи ља да за по с-
ле них оста ли без пар че та хле ба. Мно ги пен зи -
о не ри, уз сво ју де цу, из др жа ва ју и уну ке.

Све сни свог дру штве ног по ло жа ја, пен зи о-
не ри све че шће исту па ју са те зом да су гра ђа-
ни дру гог ре да. Те рет ре фор ми и ста би ли за-
ци је пао је на не ја ка пле ћа гра ђа на тре ћег до-
ба. Док су у јав ном сек то ру пла те ли не ар но
сма ње не за де сет од сто, до тле се од за ра ђе-
них пен зи ја, не ра чу на ју ћи утвр ђе ну осно ву од
25.000 ди на ра, од у зи ма 20 и 25 од сто. С дру ге
стра не, те рет фи скал не кон со ли да ци је под но-
си са мо део пен зи о не ра. Зар од оних ко ји има -
ју ме сеч на при ма ња до 25.000 ди на ра, а та к-
вих је пре ма по да ци ма РФ ПИО с кра ја мар та
ове го ди не, укуп но 1.005.461, ни је мо гло да се
оду зме ма кар са мо по је дан од сто, или је дан
ди нар по осо би, па да и њих ис пу ни осе ћа ње
по но са да су, сра змер но сво јим мо гућ но сти ма,
до при не ли оздра вље њу јав них фи нан си ја. И
још не што: сва ким но вим по ве ћа њем ме сеч-
них при на дле жно сти ства ра се све ве ћа урав-
ни лов ка ме ђу пен зи о не ри ма. Да ли је пра вед-
но да го то во исто ве тан из нос пен зи ја има ју они
ко ји су ма ње упла ћи ва ли у пен зи о ни фонд и
они ко ји су, то ком де це ни ја ра да, у за јед нич ки
фонд али мен ти ра ли ве ће из но се. За што би се
бо ље на гра ђи ва ни они ко ји су ма ње до при но-
си ли ства ра њу дру штве ног про из во да, од но-
сно они ко ји има ју ни жу школ ску спре му? Др -
жа ва мо же и тре ба да по мог не си ро ма шне
пен зи о не ре ме ра ма со ци јал не по ли ти ке, а не
ства ра њем две ка те го ри је гра ђа на из исте дру -
штве не гру пе.

Про сеч на пла та у Ср би ји кра јем мар та ове
го ди не из но си ла је 47.814 ди на ра, а про сеч на
пен зи ја – 23.977 ди на ра, да кле ве ћа је ви ше
не го ду пло у од но су на про сеч ну пен зи ју. И док
су пла те у јав ном сек то ру, по сле сма ње ња од
10 од сто, по ве ћа њем у два на вра та, до ве де на
ра ни ји ни во (не ки ма и ви ше од то га), до тле су
пен зи је са мо сим бо лич но по ра сле, нај пре 1,25
од сто, а по том 1,5 од сто. То ускла ђи ва ње прак-
тич но је по то пље но деј ством ин фла ци је. Са мо
ми ну ле је се ни зи ме, на при мер, по љо при вред -
ни про из во ди по ску пе ли су за око 10 од сто, а
ве ли ки број про из во да ши ро ке по тро шње пу-
за ју ћи до би ја ви ше це не. 

Чи ње ни це упу ћу ју да се они ма ко ји ма је нај -
ви ше од у зе то (пен зи о не ри са ме сеч ним при-
ма њи ма ве ћим од 25.000 ди на ра), нај ма ње сe
вра ћа. Они ма ко ји има ју нај ви ше (за по сле ни у
јав ном сек то ру) нај ма ње је за ки ну то. Док гле-
да но из угла Уста ва и за ко на не по сто је га ран-
ци је за ви си ну пла та у јав ном сек то ру, до тле су
пен зи је го то во за шти ће не, јер су гра ђа ни тре-
ћег до ба то ком де це ни ја ра да све сно из два ја -
ли за ,,ста ре да не“. За то би и тре ба ло да има ју
пред ност код по вла че ња по те за Вла де, ве за-
них за уве ћа ње ме сеч них при ма ња.

По пу ла ци ја тре ћег до ба с пра вом оче ку је да
у пред сто је ћој пре ра спо де ли ,,су фи ци та“ у др -
жав ном бу џе ту нај пре пен зи о не ри ма бу ду вра -
ће на при ма ња на ра ни ји ни во, па да се тек он-
да уве ћа ју пла те за по сле них у јав ном сек то ру.
Ти ме би, до не кле, би ла за до во ље на прав да.
Ако се ана ли тич ки раз мо тре по ру ке упу ће не
јав но сти са Вла ди ног ни воа (ових да на) да ће
пла те у јав ном сек то ру би ти по ве ћа не за 10 од-
сто, а пен зи је зна чај но уве ћа не, ме ђу пен зи о-
не ри ма кру жи уве ре ње да за си гур но њи хо ва
ме сеч на при ма ња не ће би ти уве ћа на за исти
про це нат као за по сле ни ма у др жав ној упра ви.
По ста вља се и пи та ње да ли су др жав ни чи-
нов ни ци у Ми ни стар ству фи нан си ја све сни чи-
ње ни це да је огром ном бро ју пен зи о не ра, ко ји
има ју ви ше не го упо ла ма ња при ма ња од ко-
ле га ко ји су у рад ном од но су, ме сеч на при ма-
ња ума ње на за ви ше од 15 од сто у од но су на
ра ни ју пен зи ју. Ни је ма ли број ни оних ко ји при-
ма ју зак за 20 од сто ма њу пен зи ју од оне пре
три го ди не. 

По сле од би ја ња устав не ини ци ја ти ве да се
спор ни за кон о сма ње њу пен зи ја про гла си не-
у став ним, Устав ном су ду Ср би је је под не та но-
ва ини ци ја ти ва на две окол но сти: нај пре да,
осим у на сло ву за ко на, при вре ме ност ис пла те
пен зи ја ни чим ни је де фи ни са на (оме ђе на) у
па ра гра фи ма и да је чла но ви ма За ко на о при-
вре ме ном уре ђи ва њу на чи на ис пла те пен зи ја
оште ће ни ма оне мо гу ће но во ђе ње управ ног
спо ра. Сто га је ве ли ка од го вор ност пред нај ви-
шом прав ном ин стан цом у зе мљи да не при-
стра сно ис ка же ко је у пра ву: др жа ва или пен-
зи о не ри.  

Ма да се го во ри ло да ће ме ре кон со ли да ци -
је др жав ног бу џе та ва жи ти до кра ја 2017. го ди-
не, то јест док тра је аран жман са Ме ђу на род-
ним мо не тар ним фон дом, ни Вла да Ре пу бли ке
Ср би је, а ни На род на скуп шти на се, за са да,
не из ја шња ва ју да ће кра јем го ди не пре ста ти
да ва жи мо жда нај спор ни ји за кон у исто ри ји
Ср би је. Вре ме је, мо жда, да ис ка жу на ме ре,
ма кар у апрок си ма тив ном об ли ку, то јест ако
се до кра ја го ди не оства ри план, од по чет ка
2018. го ди не би ће уки нут За кон о при вре ме-
ном уре ђи ва њу на чи на ис пла те пен зи ја.

Би ло би то у скла ду с на че ли ма прав не др -
жа ве.

*Глав ни и од го вор ни уред ник
,,Вој ног ве те ра на“
Из вор: По ли ти ка
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П
о сто ји оби ље књи га чи ја је те ма
аме рич ка по ли ти ка и стра те ги ја, ко -
је су че сто сен за ци о на ли стич ког ка-

рак те ра или су пак не до вољ но ори ги-
нал не и на уч но крх ке. Оно што не до ста -
је је су ква ли тет не на уч не сту ди је о ви-
ше стру кој ис пре пле та но сти, од но сно уз-
роч но-по сле дич ној ме ђу за ви сно сти
аме рич ке хе ге мо ни стич ке по ли ти ке и
стра те ги ја на ци о нал не (др жав не) без-
бед но сти у гло бал ном сми слу. Ма ло је
ства ра ла ца ко ји су се  озбиљ но ухва ти-
ли уко штац са том иза зов ном те мом, по-
т ко ва ни са мо на уч но ва лид ним те за ма
и за кључ ци ма. 

Те о ре ти чар ко ји се већ че ти ри де це-
ни је ба ви тра га њем за од го во ри ма у ве-
зи са аме рич ком по ли ти ком и стра те ги -
ја ма (ван ред но је за вр шио Фа кул тет по-
ли тич ких на у ка у За гре бу 1978. го ди не,
где је слу жбо вао као офи цир и на истом
фа ку те ту ма ги стри рао, Смер ме ђу на-
род ни од но си), аутор је ви ше за па же них
на уч них ра до ва у ча со пи си ма за дру шт-
ве ну те о ри ју и прак су. ко а у тор у не ко ли-
ко на уч них про је ка та из обла сти мо ра-
ла, фи ло зо фи је и ме ђу на род них од но-
са, про фе сор за пред ме те Мо рал вој ске
и Фи ло зо фи ја на вој ним ака де ми ја ма у
Рај лов цу и Бе о гра ду, не у стра ши ви ви тез
у од бра ни ве ков них срп ских ог њи шта од
агре со ра, је сте ма ги стар Ву ко та Вр ти ка-
па, пот пу ков ник у пен зи ји. Oн је ових да-
на ши ро кој чи та лач кој јав но сти по да рио
књи гу „Хе ге мо ни стич ка по ли ти ка и стра-
те ги је без бед но сти Сје ди ње них Аме рич-
ких Др жа ва (САД) по сле Дру гог свет ског
ра та (из да вач књи ге је Удру же ње пи са-
ца По е та из Бе о гра да). Ова на уч на мо-
но гра фи ја плод је ду го го ди шњег ис ку-
ства ауто ра и пред ста вља ра ри тет, што
је не сва ки да шње у струч ном и објек тив-
ном са гле да ва њу ком плек сног и де ли-
кат ног фе но ме на.

По ку ша ји ства ра ња 
је дин стве ног цар ства
Књи га је оби ма 190 стра на и са др жи

увод не на по ме не, че ти ри те мат ске це-
ли не: „Основ ни ци ље ви и за да ци гло-
бал не по ли ти ке Сје ди ње них Аме рич ких
Др жа ва по сле дру гог свет ског ра та”,
„Основ не ка рак те ри сти ке стра те ги ја
без бед но сти Сје ди ње них Аме рич ких Др -
жа ва по сле Дру гог свет ског ра та”, „На-
уч но, прав но и по ли тич ко обра зла га ње
но вог свет ског по рет ка” и „По ку ша ји
осва ја ња све та, ства ра ње је дин стве них
цар ста ва, свет ских по ре да ка и си сте ма
ко лек тив не без бед но сти ра ди очу ва ња
ми ра у све ту”, за кљу чак, рек спек та би-
лан  број до ма ћих и стра них из во ра ли-
те ра ту ре и 11 при ло га.

Аутор је у увод ном де лу, на во ђе њем
ста ва ен гле ског но бе лов ца Џо зе фа Ра -
дјар да Ки плин га „Ис ток је ис ток. За пад
је за пад. И они се ни ка да не мо гу на ћи
за јед но”, на го ве стио су шти ну це ло куп-
ног са др жа ја сту ди је.

У пр вој це ли ни књи ге ре ги стро ва ни су
и раз мо тре ни основ ни ци ље ви спољ не
по ли ти ке САД, ко ји, у са же том сми слу,
од ра жа ва ју обез бе ђи ва ње усло ва за не-
спу та ну екс пан зи ју аме рич ког мо но по-
ли стич ког ка пи та ла и де мо кра ти је у све-
ту и са вла да ва ње ис по ље них от по ра су-
ве ре не их и не су ве ре них ри ва ла, парт-
не ра, про тив ни ка и не при ја те ља, ускла-
ђе ном упо тре бом свих сред ста ва, укљу-
чу ју ћи на гла ше ну прет њу упо тре бом ну -
кле ар ног оруж ја. 

Дру га це ли на књи ге об у хва та хро но-
ло шки при каз и ком плек сну ана ли зу
стра те ги ја на ци о нал не (др жав не) без-
бед но сти САД од 1945. го ди не до да нас.
Ре зул та ти ана ли зе пре то че ни су у ре ле-
вант не за кључ ке ко ји пр вен стве но де-
ши фру ју ком пе тент ност аме рич ког вр -
хов ног ме наџ мен та. Она (ком пе тент-
ност), пре све га, огле да се у усва ја њу
од го ва ра ју ћих стра те ги ја ра ди оства ри-
ва ња спољ но по ли тич ких ци ље ва, али и
у ево лу ци о ном и/или ре во лу ци о нар ном
ажу ри ра њу ак ту ел не стра те ги је, с ци-
љем да ра ци о нал ном офан зив ном упо-
тре бом соп стве них ре сур са оп ти мал но
оства ру ју и осна жу ју свој ме ђу на род ни
по ло жај. Сту ди о зна ана ли за по ме ну тих
стра те ги ја пре по зна је, с јед не стра не,
по ду дар ност ви ше ве ков ног ри мо ка то-
лич ког и ви ше де ци ниј ског аме рич ког хе-
ге мо ни зма пре ма пра во слав ним сло-

вен ским на ро ди ма, и са дру ге стра не,
НА ТО-а као основ ну сна гу за ре а ли за ци -
ју хе ге мо ни стич ких ци ље ва, не гу бе ћи из
ви да ус по ста вља ње не фор мал них ко а-
ли ци ја са ра ди кал ним исла ми сти ма. Ти-
ме, аутор ар гу мен то ва но раз от кри ва ге-
не зу и  „не у ни шти вост” аме рич ке ру со-
фо би је и ср бо фо би је, ко ја је еви дент на
и по сле по бе де у тзв. хлад ном ра ту над
иде о ло шким „ру ским ме две дом” и агре-
си јом НА ТО-а на СР Ју го сла ви ју ра ди
на гра ђи ва ња ал бан ских те ро ри ста ла ж-
ном др жа вом Ко со во на те ри то ри ји Ре-
пу бли ке Ср би је.

Вој но ме ше та ре ње 
ши ром све та
У тре ћој те мат ској це ли ни, аутор, кри-

тич ком ана ли зом ква ли тет ног узор ка по-
ли тич ких, прав них и на уч них гле ди шта
по бор ни ка/про мо те ра тзв. но вог свет-
ског по рет ка, ко јег у крај њем по и сто ве-
ћу ју са на вод но су пер и ор ним аме рич ким
вред но сти ма и на чи ном жи во та („де мо-
кра ти ја и по што ва ње људ ских пра ва”),
осно ва но за кљу чу је да је реч о амо рал-
ном и про тив за ко ни том кон ти ну ал ном
по ку ша ју САД да за ма ски ра ју сво је не-
вој но и вој но ме ше та ре ње ши ром све та
и ти ме угро жа ва ње ме ђу на род ног ми ра
и без бед но сти.

Че твр ти део књи ге пред ста вља ло ги-
чан, али упо зо ра ва ју ћи на ста вак тре ће
це ли не. На и ме, са жет пре глед об ра ђе-
них по ку ша ја у исто ри ји људ ског дру шт-
ва ра ди ус по ста вља ња „свет ског по рет-
ка” по свом уку су и ар ши ну, ука зу је да су
би ли не у спе шни, а њи хо ви по бор ни ци
(им пе ри је) су се рас па да ле, не ке због
уну тра шњих сла бо сти, дру ге због не са-
ло мљи вог от по ра у окру же њу, а нај че ш-
ће ком би на ци јом уну тра шњих и спољ-
њих фак то ра. Аутор књи ге упо зо ра ва на
то да су за го вор ни ци ус по ста вља ња „но-
вог свет ског по рет ка” чи ни ли ком би но ва -
не на по ре ра ди зло у по тре бе по сто је ћег
си сте ма ко лек тив не без бед но сти у не за -
ја жљи ву свр ху.

Ву ко та Вр ти ка па је сво ја зна ња, ис ку-
ства и за па жа ња о кон стат но ак ту ел ној
те ми - хе ге мо ни стич кој по ли ти ци и стра-
те ги ја САД по сле Дру гог свет ског ра та,
пре то чио у из у зет но шти во. У сту ди ји се
на ла зе од го во ри на мно га де ли кат на пи-
та ња о аме рич ком хе ге мо ни зму. Не сум-
њи во, нај ве ћу па жњу за слу жу је од го вор
на нај де ли кат ни је пи та ње: за што и ка ко
аме рич ки хе ге мо ни зам си сте мат ски на-
па да иден ти тет Срп ства и пре ти Бал ка-
ну да и у бли ској бу дућ но сти за др жи екс-
пло зив ни на зив „бу ре ба ру та”. Сто га, ос-
но ва но је прет по ста ви ти да ће сту ди ја
за о ку пи ти па жњу осо ба ко је се про фе-
си о нал но ба ве по сло ви ма на ци о нал не
без бед но сти, као и оних у обра зов но-
вас пит ној и ин фор ма тив ној сфе ри. За-
пра во, сва ко ко на ме ра ва да стек не од-
го ва ра ју ћа са зна ња из до ме на без бед-
но сти или да осна жи по сто је ћа, та кву
мо гућ ност пру жа ова сту ди ја. 

Проф. др Ми лан Ми јал ков ски
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КУЛТУРА

О књизи која изазива пажњу 
стручне јавности 

„НЕУНИШТИВОСТ” 
АМЕРИЧКЕ РУСОФОБИЈЕ

И СРБОФОБИЈЕ
Студију Хегемонистичка политика и стратегије 

безбедности Сједињених Америчких Држава (САД) 
после Другог светског рата објавило је 

Удружење писаца Поета из Београда
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СА СВИХ СТРАНА

Шта се пре неколико година
догодило у Војном музеју

ДОБРО ПИТАЊЕ, 
ОДГОВОР ПРАВИ

И
н тер не том кру жи за ни мљи ва до го-
дов шти на ко ја го во ри о од но су на-
ших про фе си о на ла ца пре ма за пад-

ном вој но-по ли тич ком са ве зу. Ни смо би-
ли у при ли ци, ка кав је ред, да на во де
про ве ри мо већ смо по хи та ли да ову ин-

фор ма ци ју по де ли мо са ва ма, по што ва-
ни чи та о ци.

Ево шта се то ва ља свет ском ин фор-
ма тив ном мре жом:

На кон бом бар до ва ња НА ТО-a Ср би је
1999. го ди не, је дан амер чи ки ге не рал по-
се тио је Вој ни му зеј у Бе о гра ду.

Ге не рал је пи тао једногa од ку сто са
му зе ја, срп ског офи ци ра, да ли је би ло
те шко ра то ва ти про тив нај ве ће си ле на
све ту?

Офи цир је од го во рио:
„Не знам, ни ка да ни смо би ли у ра ту са

Ру си јом!”

Из УВП Зрењанин

БРЖЕ 
РЕШАВАТИ 
ПРОБЛЕМE

О
пш тинскa организацијa УВПС Зре ња-
нин, не дав но је одр жа ла сед ни цу ре-
дов не го ди шње скуп шти не. Уз ве ли ки

од зив чла но ва Скуп шти не, у про сто ри ја ма
ре сто ра на „За плет’’ у Зре ња ни ну, скуп је
отво рио пред сед ник Ду шко Мај кић, ко ји је
по здра вио при сут не чла но ве и го сте, а он-
да је ми ну том ћу та ња ода та по част 22 пре-
ми ну лих чла но ва оп штин ске ор га ни за ци је
од по след ње сед ни це скуп шти не.

Оп ши ран и са др жа јан из ве штај о ра ду
Оп штин ског од бо ра, за про те клу го ди ну
да на, под нео је пред сед ник Ду шко Mајкић,
при че му се по себ но освр нуо на про бле ме
у здрав стве ном, со ци јал ном и стам бе ном
обез бе ђе њу.

Из ве штај о ра ду Над зор ног од бо ра под-
нео је Са бри ја Ша ба но вић, пред сед ник од-
бо ра а План ра да за 2017. го ди ну из нео је
Ла зар Ду бра вац, се кре тар Оп штин ског од-
бо ра. Оба из ве шта ја као и План ра да ус-
во је ни су јед но гла сно

Ве ли ки до при нос успе шном ра ду скуп-
шти не до при нео је пред сед ник ИзОд ГО
УВПС Зо ран Вуч ко вић, ко ји је де таљ но ин-
фор ми са ли при сут не о ра ду ор га на Удру-
же ња и на по ри ма ко је су чи ни ли у про те к-
лих го ди ну да на на по бољ ша њу ста ту са и
ре ша ва њу на го ми ла них про бле ма у бор би
за оства ри ва ње сте че них пра ва КВП и за
очу ва ње је дин ства ор га ни за ци је, о но ви-
на ма из обла сти стам бе ног збри ња ва ња,
а и о ни зу дру гих ак ту ел но сти.

До при нос ра ду Скуп шти не да ли су и го-
сти: на чел ник цен тра МО Зре ња нин пот пу-
ков ник Ра до ван Ја зић, Го ран Јо ва но вић из
Сред ње ба нат ског управ ног окру га, Та ња
Ду ло вић, из Фи ли ја ле ПИО Зре ња нин, ди-
рек тор Ја сми на Жи во вић-Се љин и на чел-
ник ПИО Сла ви ца Ден да, из удру же ња
РВИ и по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца Ер не
Денч и Је ли ца Ер де љан. 

За успе шну са рад њу и афир ма ци ју
УВПС до де ље не су и за хвал ни це: Ко ман-
ди за раз вој Ба нат ске бри га де, Ме сном од-
бо ру удру же ња пен зи о не ра МЗ „Д. Об ра-
до вић Зре ња нин, Бра ни сла ву Же бе ља ну
и Ра до ју Бан до ви ћу.

На кон зва нич ног де ла, у скла ду са тра-
ди ци јом, на ста вље но је за јед нич ко дру же-
ње.

Л. Д.

Рад но пред сед ни штво 
ла ко је оба ви ло за да так

Фо то: С. Ша ба но вић 

Г
рад ска ор га ни за ци ја УВПС Ниш, као и
сва ке го ди не, од ма ја ме се ца успе шно
ораг ни зу је јед но днев не из ле те у бли жу

и да љу око ли ну, са ци љем угод ног дру же -
ња и од мо ра, те упо зна ва ња са исто ри јом
на ше зе мље, ње ним зна ме ни то сти ма и
при род ним ле по та ма. 

Ово га пу та за из лет је иза бран ма на стир
Ра ва ни ца, а за тим Ја го ди на са око ли ном.

Ма на стир Ра ва ни ца ле жи у под нож ју Ку -
чај ских пла ни на. Опа сан зи дом са се дам
ку ла, тај ма на стир је ве ков но ме сто хо до -
ча шћа али и сим бол кул та кне за Ла за ра. У
ње му и око ње га на ста ле су пе сме о Бо ју
на Ко со ву, о Ми ло шу Оби ли ћу, Ива ну Ко -
сан чи ћу, а нај леп ше о кне зу Ла за ру и кне -
ги њи Ми ли ци. Ко ли ко кнез Ла зар зна чи Ср -
би ма  го во ре и број не по хва ле ис пе ва не
ње му у част, а нај по зна ти ја је Је фи ми ји на
,,По хва ла кне зу Ла за ру’’ из ве зе на  злат ним
кон цем на цр ве ној сви ли, а на ме ње на је за
по кров ки во та све тог кне за Ла за ра. 

Ма на стир Ра ва ни цу са цр квом Ваз не се -
ња по ди гао је кнез Ла зар из ме ђу се дам де -
се тих и осам де се тих го ди на 14. ве ка. По -
сле Ко сов ске бит ке и Ла за ре ве по ги би је, на
Ви дов дан 1389. го ди не и пре но са ње го вих
мо шти ју из при штин ске цр кве Ваз не се ња у
Ра ва ни цу 1392. го ди не, ма на стир по ста је
ме сто хо до ча шћа и жи жа око ко је се ства -
ра култ кне за Ла за ра, ко сов ског му че ни ка,
а за тим и ње го вих са бо ра ца.

Жи во пис у Ра ва ни ци је ве о ма оште ћен.

Чи та ви де ло ви зи до ва да нас су без фре са -
ка. Мно ге пре о ста ле ком по зи ци је су из бле -
де ле, отр ве не са зи до ва, али је још увек ја -
сна ми сао-во ди ља твор ца ње не це ли не.
Ка да је у пи та њу из бор ико но граф ских те -
ма, ни у јед ној на шој цр кви, ни пре ни по -
сле Ра ва ни це, он ни је та ко те сно по ве зан
са бо го слу же њем. Ли тур гиј ска кон цеп ци ја
по чи ње већ де ко ра ци јом ку по ла и пот ку -
пол них про сто ра, а не за вр ша ва се ни у ол -
тар ском про сто ру и де ло ви ма цр кве ко ји се
ко ри сте при бо го слу же њу - при сут на је у
це лој де ко ра ци ји.

Ја го ди на, Све то за ре во, град Ћу ра на је
на се ље у По мо ра вљу ко је се ве о ма успе -
шно укло пи ло у са вре ме не то ко ве и свр -
ста ва се у гра до ве са нај бо ље ре ше ним
про бле ми ма ко ји ти ште ста нов ни ке. Не ка -
да је ту би ла ин ду стри ја ка бло ва, ин ду -
стри ја пи ва са чу ве ним ли ком на фла ши...
Да нас је Ја го ди на не што дру го. То је град
где се стал но гра ди, где ин ве сти то ри ра до
до ла зе, јер до би ја ју нај по вољ ни је усло ве,
што омо гу ћа ва да се град раз ви је у свим
еле мен ти ма.

До вољ но је са мо спо ме ну ти Зо о ло шки
врт, Му зеј во шта них фи гу ра и Аква па рк, па
да сли ка о ја го ди ни по ста не бли ста во ја -
сна.

Уче сни ци из ле та би ли су из у зет но за до -
вољ ни ор га ни за ци јом, а да ли су ко ри сне
пред ло ге за бу ду ће из ле те.

Мр М. Пан те лић

Излет Нишлија у Раваницу и Јагодину

ТРАДИЦИЈА И ЛЕПОТЕ
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СА СВИХ СТРАНА

Сусрет припадника 19.
класе СТВШ 

ЕМОЦИЈЕ НИСУ
МАЊКАЛЕ

У
Ја го ди ни су се од 26. до 28. ма ја су-
сре ли при пад ни ци  19. кла се СТВШ
(ге не ра ци ја 1970-1974, го ди не) ко ја

се у то вре ме шко ло ва ла у За гре бу. По
за вр шет ку шко ло ва ња те дав не 1974.
го ди не упу ће ни су у је ди ни це та да шње
ЈНА. 

Ово је већ де ве ти су срет кла си ћа.
Све је по че ло пре де вет го ди на у Хле-
би на ма код Ко прив ни це. Том су сре ту
при сут но је два де се так при пад ни ка.
Сле де ћи су срет ор га ни зо ван је у Све-
том Мар ти ну на Му ри код Ва ра жди на.
Усле ди ла су три су сре та у За гре бу. За тим је до ма ћин био Оси јек,
па Бе о град, про шле го ди не ‒ Но ви Сад

Сва ке го ди не број кла си ћа ко ји при су ству ју су сре ту се по ве ћа-
вао, та ко да је ове го ди не по стиг нут ре корд. Број ка је че тво ро стру -
ко по ве ћа на у од но су на пр ви су срет, а ор га ни за то ри ‒ Звон ко Ђу-
рић, Не над Илић и Све та Вуч ко вић ‒ по тру ди ли су се да што ви ше
љу ди кон так ти ра ју пре ко дру штве них мре жа. 

Уче сни ци су сре та по се ти ли су ту ри стич ки ком плекс По ток, Му зеј
Во шта них фи гу ра и Зо о ло шки врт. Су срет је ма те ри јал но по др жа ла
и оп шти на Ја го ди на. Бу квал но сва ки гост је оти шао из Ја го ди не
пре пун емо ци ја. Дру же ње је ор га ни зо ва но у хо те лу Wing.

Следећи сусрет 19. класе одржаће се у Црној Гори у Бару, по-
следње суботе у мају 2018. године.

С. Вуч ко вић

Пожаревљани на Старој
планини

ЛЕПОТИЦИ
ПРИРОДЕ У ПОСЕТИ

У
ор га ни за ци ји Удру же ња вој них
пен зи о не ра гра да По жа рев ца, не -
дав но је ор га ни зо ва на дво днев на

по се та Ста рој пла ни ни. 
По че ло је укр ца ва њем из лет ни ка у

ауто бус код Са бор не цр кве под но Ча -
ча ли це. 

По при сти за њу у ет но се ло „Ста ра
пла ни на“, у ме сту Кал на, до ма ћи ни су
го сте из Бра ни чев ског окру га до че ка -
ли ср дач но. Сме сти ли су вој не пен зи -
о не ре по со ба ма, а по том при ре ди ли
ру чак. Уз раз не ђа ко ни је, обез бе ђе на

је и му зи ка ,,у жи во“. По сле руч ка и
крат ког од мо ра, ор га ни зо ван је шет ње
про план ци ма и бер ба ле ко ви тог би ља.
Чист ва здух и пре ле па при ро да из лет -
ни ци ма су пру жи ли пот пу но за до вољ -
ство.

У ве чер њим ча со ви ма ор га ни зо ва на
је за ба ва. Ве че је би ло ис пу ње но му -
зи ком, игром и пле сом, што је до при -
не ло из у зет ном рас по ло же њу при сут -
них. 

Дру ги дан је про те као у оби ла ску во -
до па да „Би гард“ и шет њи у при ро ди
дуж по то ка. Усле ди ла је по том по се та
Со ко ба њи. 

За слу га за леп про вод при па да до -
ма ћи ну и осо бљу ет но се ла „Ста ра
пла ни на“ Да ни је ли и Го ра ну Кр сти ћу,
Сне жа ни и Алек си Гој ко вић, а и Ма ји
То мић

Д. Стра хи нић

Из активности шабачких војних
пензионера

ШЕТЊА ФРУШКОМ
ГОРОМ

Н
е дав но су вој ни пен зи о не ри Шап ца би ли на
до са да нај за ни мљи ви јем из ле ту ‒ по се ти ли
су че ти ри ма на сти ра на Фру шкој Го ри: Све тог

Ва си ли је, Пет ко ви цу и Ши ша то вац, из XVI ве ка и
Ку ве ждин из XV ве ка. То ком из ле та по се ти ли су и
му зеј Сир ми јум у Срем ској Ми тро ви ци.

У гру пи вој них пен зи о не ра, као го сти ко ји ме ђу -
соб но нај ви ше са ра ђу ју, би ли су у име СУБ НОР-а
Ша бац Вла да Нин ко вић и Ми ле та То мић.

С по себ ном па жњом из лет ни ци су раз гле да ли
ма на стир ске фре ске, ко је на спе ци фи чан на чин
го во ре о исто ри ји срп ског на ро да, а ути ске су им
упот пу ни ли све ште ни ци ка зи ва њи ма о исто ри ји и
вре ме ну њи хо вог на стан ка. За по се ти о це ма на -
сти ра по себ но је би ло ин те ре сант но са зна ње о из -
бо ру ме ста на ко ме је по ди зан ма на стир ‒ да је за -
кло њен од осва ја ча и пљач ка ша а да има све
усло ве за да ље очу ва ње срп ства, жи во та и оп ште
кул ту ре. По себ но пле ни го сто прим ство све ште ни -
ка и мо на ха.

Уче сни ци шет ње по Фру шкој Го ри пу ни су при -
јат них ути са ка и мно го но вих са зна ња из исто ри је
на шег на ро да. Има ју ћи на уму чи ње ни цу да је
Фру шка го ра „пу на” ма на сти ра, до го во ре но је да
се ор га ни зу је још не ки из лет и по се те оста ли ма -
на сти ри на тој пла ни ни.

За до бру и са др жај ну ор га ни за ци ју из ле та за -
слу ге при па да ју Дра гу Кр сма но ви ћу, чла ну ГО УВП
Ша бац. 

У му зе ју Сир ми јум у Срем ској Ми тро ви ци одр -
жан је сво је вр стан час из исто ри је. Чуд но је да су
пре ви ше од две хи ља де ни кле гра ђе ви не ко је и
да ље одо ле ва ју зу бу вре ме на. И а да нас се сма -
тра ју као мо дер но тех нич ко до стиг ну ће. То су пре
све га зи ди не, објек ти раз не на ме не, во до вод, ка -
на ли за ци ја, гре ја ње, па ла те, укра си у ви ду мо за и -
ка, и још мно го то га. Сва ко ко је за ин те ре со ван да
ви ди на јед ном ме сту део на ше ци ви ли за ци је, тре -
ба да по се ти Срем ску Ми тро ви цу.

Сте ван Сто ја но вић
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О
рад ски од бор Удру же ња вој них пен зи -
о не ра Кру ше вац, за ко ри сни ке вој не
пен зи је и чла но ве по ро ди ца ор га ни зо -

вао је 18. ју на јед но днев ни из лет. План пу -
то ва ња је гла сио: по се ти ти ма на сти ре Со -
по ћа ни и Ђур ђе ви сту по ви, а пра вац пу то -
ва ња ‒ Кру ше вац, Тр сте ник, Кра ље во, До -
ли на јор го ва на, Ушће, Ра шка и Но ви Па зар.

У ра ним ју тар њим са ти ма, раз дра га на
дру жи на кре ну ла је пут Но вог Па за ра, а за
све вре ме пу то ва ња, во дич је био пред сед -
ник МО Брус Зо ран Ми ло ва но вић, ко ји се за
ову при ли ку из у зет но до бро при пре мио,
прак тич но ни је ис пу стио ми кро фон, пред -
ста вља ју ћи за ни мљи ве де та ље то ком пу то -
ва ња.

То ком ста рог ве ка око За пад не Мо ра ве

жи ве ло је илир ско пле ме Три ба ли. Ри мља -
ни су ове про сто ре осво ји ли у пр вом ве ку
но ве ере. У тре ћем ве ку на тај про стор до -
не та је ви но ва ло за, чи ме је ви но гра дар -
ство кроз ве ко ве по ста ло јед на од нај зна -
чај ни јих де лат но сти ста нов ни штва. Пр ви
пи са ни по мен Тр сте ни ка се на ла зи у Ла за -
ре вој по ве љи из 1381. го ди не. 

У До ли ну јор го ва на во дич по чи ње: срп ски
краљ Урош Пр ви Не ма њић же лео је да на
по се бан на чин до че ка сво ју бу ду ћу су пру гу
прин це зу, Је ле ну Ан жуј ску, па је на ре дио да
се пре ње ног до ла ска, дуж не при сту пач не
до ли не Ибра по са ди пре ле по цвет но др ве -
ће, ка ко би је под се ћа ло на ње ну род ну
Про ван су. У до ли ни ре ке Ибра и Ра шке, од
Кра ље ва па на југ, до ис под Но вог Па за ра,
ро ђе на је срп ска сред ње ве ков на др жа ва.
Је ле на Ан жуј ска је до при не ла кул тур ном
успо ну Срп ске сред ње ве ков не др жа ве. На
дво ру је има ла пр ву би бли о те ку и под сти -
ца ла је пре пи си ва ње књи га у ма на сти ри ма.
У бра ку са кра љем Уро шем, тре ћим си ном
Сте фа на Пр во вен ча ног, Је ле на је ро ди ла
два си на Дра гу ти на и Ми лу ти на. 

Цр ква је Је ле ну по сле смр ти ка но ни зо ва -
ла као све ти цу, а у ње ну част се већ 10 го -
ди на по чет ком ма ја одр жа ва ме ђу на род на
ма ни фе ста ци ја „Да ни јор го ва на“, ка да осим
кра ље ва ожи ве сред ње ве ков ни град Ма -
глић и ма на стир Жи ча. 

Чу де сан Ма глић  
На и ла зи мо на Ма глић и Зо ран на ста вља:

сред ње ве ков ни град – твр ђа ва Ма глић, да
је на зив до био, прет по ста вља се, по ма гли,

ко ја се че сто спу сти ис под ње го вих те ме ља
и пре кри ва це лу до ли ну. Ни је по зна то ко га
је по ди гао, а пр ви пи са ни по да ци о ње му
по ти чу из 14. ве ка. Свих се дам ку ла гра да,
чи ји је за штит ник Све ти Ђор ђе, са чу ва не су
до да нас. По диг нут је на стр мој ли ти ци, 150
ме та ра из над ни воа Ибра, на крај ње не при -
сту пач ном те ре ну – са три стра не окру жен
ре ком. Из у зе тан је по то ме што пред ста вља
кла си чан при мер срп ске сред ње ве ков не
вој не ар хи тек ту ре. За пе ша ке је при сту па -
чан са мо са за пад не стра не, па пе ња ње до
ста ре твр ђа ве кри ву да вим ста за ма и пре ла -
зак пре ко ви се ћег мо ста пред ста вља пра ву
аван ту ру. 

По сле два и по са та во жње до ла зи мо у
Ра шку и пра ви мо ка фе па у зу и  за јед нич ки

ру чак. На кон
кра ћег од мо ра,
пут на ста вља -
мо пре ма Но -
вом Па за ру. 

У то ку раз -
гле да ња ма на -
сти ра Со по ћа -
ни, мо на си су
по се ти о це де -
таљ но оба ве -
сти ли о хро но -
ло шким за пи -
си ма овог ма -
на сти ра. Име
је до био по ре -
ци Со по те. Та
реч у ста ром
срп ском је зи ку
озна ча ва ме -

сто из во ри шта, а њих је би ло, а и са да их у
кра ју има на де се ти не. Ода тле као из во ри -
шта по нор ни це по ти че ре ка Ра шка, при то ка
Ибра.

Ма на стир Со по ћа ни по све ћен је Све тој
Тро ји ци. Осно вао га је краљ Урош Пр ви. Цр -
ква је из гра ђе на 1260. го ди не. Со по ћан ске
фре ске, на ста ле из ме ђу 1263. и 1268. го ди -
не де ла су нај ве ћег до ме та у мо ну мен тал -
ном сли кар ству 13. ве ка не са мо у сред ње -
ве ков ној Ср би ји, не го и на це лом под руч ју
ви зан тиј ске умет но сти тог пе ри о да. Не ки
чла но ви кра љев ске по ро ди це су са хра ње -
ну у ма на сти ру.

Крат ко по сле ко сов ске бит ке, ма на стир је
пре тр пео ра зна ра за ра ња и об но вљен је за
вре ме де спо та Сте фа на. Цр ква је за пу сте -
ла 1698. го ди не и би ла је у ру ше ви на ма све
до 1925. го ди не, ка да је ре кон стру и са на.

Због из у зет не вред но сти, ма на стир ски
ком плекс (за јед но са ком плек сом Ста рог
Ра са) УНЕ СКО је увр стио на ли сту свет ске
кул тур не ба шти не 1979. го ди не. 

На кон ку по ви не бро шу ра и цр кве них ре -
ли кви ја, дру жи на је кре ну ла да по се ти ма -
на стир Ђур ђе ви Сту по ви.

За ду жби на Сте фа на Не ма ње
Ма на стир Ђур ђе ве Сту по ве у Ра су осно -

вао је пр ви срп ски вла дар и осни вач срп ске
др жа ве Сте фан Не ма ња 1170. – 1171. го ди -
не, ка ко се на во ди у са чу ва ном кти тор ском
нат пи су ко ји је био укле сан из над глав ног
пор та ла цр кве. Из гра ђен је на са мом вр ху
бр да крај ста рог Ра са и сво јом ло ка ци јом
за у зи мао је ис так нут по ло жај у цен трал ном

ре ги о ну Не ма њи не упра во за сно ва не др жа -
ве са Ра сом, као пре сто ни цом. По све ћен је
Све том Ге ор ги ју (Ђор ђу) и пред ста вља за -
ду жби ну, ко ја је из раз за хвал но сти све ти те -
ља ко ји је ње ном кти то ру Сте фа ну Не ма њи
по ма гао у ра то ви ма и осло бо дио га из за то -
че ни штва, ка ко су то за бе ле жи ли ње го ви
сред ње ве ков ни би о гра фи. 

На про че љу цр кве био је си ме трич но по -
ста вљен пар мо ну мен тал них ку ла – зво ни -
ка при мор ског ти па, ка кве су у то вре ме гра -
ђе не на ја дран ској оба ли, чи ја је ви си на до -
се за ла око 20 ме та ра и по ко ји ма је ма на -
стир до био име Ђур ђе ви Сту по ви (стол пи –
ку ле).

Као јед на од кра љев ских за ду жби на и мо -
на шких за јед ни ца са нај ве ћим угле дом и
при ви ле ги ја ма, Ђур ђе ви сту по ви су за у зи -
ма ли нај ви ши ранг у др жа ви Не ма њи ћа то -
ком 13. ве ка, од мах уз Хи лан дар и Сту де -
ни цу.

Ма на стир је то ком ве ко ва те шко оште ћен
и го то во уни штен, нај пре од Ту ра ка у ра то -
ви ма у 17. ве ку, ка да је пре тво рен го то во у
ру ше ви ну, а ко нач но ра за ра ње до жи вео
1912. го ди не то ком бор би за осло бо ђе ње
Но вог Па за ра и у Дру гом свет ском ра ту
1941. го ди не. Од слав не мо ну мен тал не Не -
ма њи не за ду жби не из 12. ве ка, оста ле су
са мо ру ше ви не. Мо на си су на пу сти ли ма -
на стир у 17. ве ку и у ње му се од та да бо го -
слу же ње ни је оба вља ло. 

На кон ар хе о ло шких ис тра жи ва ња и пред -
у зе тих ра до ва оба вље них по сле Дру гог
свет ског ра та вр ше ни су оп се жни кон зер ва -
тор ско-ре ста у ра тор ски ра до ви под вођ -
ством ар хи тек те проф. др Јо ва на Не шко ви -
ћа ко ји је из ра дио план за ре ста у ра ци ју ма -
на сти ра (1960. – 1982.). Из град ња но вих ко -
на ка и пра те ћих обје ка та у ма на сти ру окон -
ча на је 2002. го ди не, ка да је на Ђур ђев дан
(сла ву Све тог Ђор ђа) у ма на сти ру об но -
вљен мо на шки жи вот и ус по ста вље но ре -
дов но бо го слу же ње, на кон што је ви ше од
три ве ка пре ки ну то. Да ља об но ва ма на сти -
ра је у то ку. 

На кон по се те ма на сти ра дру же ње је на -
ста вље но у ре сто ра ну у Ра шкој.

мр Алек сан дар Си мо нов ски 

Помен јунацима
Боја на Чегру

ЖРТВОВАЊЕ ЗА
СЛОБОДУ СВОГА

НАРОДА

П
ред сед ник МО Ће ле Ку ла Иван Ми ло -
шев, члан МО Дра го Ву ко вић и члан
Град ског од бо ра УВПС ГрОр Ниш др

Ви то мир Пан чић при су ство ва ли су ли тур -
ги ји у по ме ну ју на ци ма Бо ја на Че гру. Бој
ко ји се од и грао 31. ма ја 1809. го ди не, је -
дан је од нај тра гич ни јих ору жа них су ко ба
у из до ба Пр вог срп ског устан ка. Во ђа срп -
ске вој ске био је вој во да Сте ван Син ђе -
лић, а тур ску вој ску је пред во дио Хур шид
па ша. Око 40.000 Ту ра ка би ло је ста ци о -
ни ра но у ни шкој Твр ђа ви, док је ма ло број -
ни ја срп ска вој ска има ла 18.000 љу ди.

Ка да су број ни је тур ске сна ге про др ле у
ша нац, Сте ван Син ђе лић је пу цао из ку бу -
ре у под зем ни ма га цин ба ру та. Та да су на -

Једнодневни излет крушевачких 
војних пензионера

ЗАНИМЉИВО, ПОУЧНО, ПРИЈАТНО 
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Обележавање Дана победе у Крушевцу

ОДАТА ПОШТА 
ПАЛИМ 

РОДОЉУБИМА

У
ор га ни за ци ји СУБ НОР-а Кру ше вац, де ле га ци ја Удру же ња
вој них пен зи о не ра Кру ше вац, ко ју су са чи ња ва ли пред сед -
ник ГрОд Ду шан Са мар џић, се кре тар ГрОд Го ран Ми шко -

вић и члан ГрОд Ђур ђе Рад ма но вац, ода ла је по шту жр тва ма и
по ло жи ла ве нац на Спо ме ник цр ве но ар меј ци ма. Реч је о ру -
ским вој ни ци ма, ко ји су по ги ну ли у осло бо ђе њу Кру шев ца, 

Ина че, по част па лим бор ци ма у бор би про тив фа ши зма, по -
ла га њем ве на ца у Спо мен-пар ку „Сло бо ди ште“, ода ли су: на -
чел ник Ра син ског управ ног окру га Бра ни слав Ве сић, пред став -
ни ци СУБ НОР-а и Ор га ни за ци је ре зер вних вој них ста ре ши на, а
код Спо ме ни ка цр ве но ар меј ци ма – де ле га ци ја Вој ске Ср би је,
СУБ НОР, Удру же ње вој них пен зи о не ра, Удру же ње ру ских су на -
род ни ка, Удру же ње рат них вој них ин ва ли да, Сло бо дар ски по -
крет Ср би је и др.

У име Гра да Кру шев ца, вен це су по ло жи ли за ме ник гра до на -

чел ни ка Ве сна Ла за ре вић и пред сед ник Скуп шти не гра да Ја -
сми на Па лу ро вић.

По во дом Да на по бе де, а у скла ду са Го ди шњим пла ном ра да
ГрОд УВП Кру ше вац, ор га ни зо вао је по је ди нач но так ми че ње у
бр зо по те зном ша ху и сто ном те ни су. Так ми че ње је у из у зет но
спорт ској ат мос фе ри одр жа но у про сто ри ја ма Шах клу ба „Кру -
ше вац“ и Спорт ског цен тра Кру ше вац,.

Шах се играо на три та бле, кру жним си сте мом, а би ло је и
„ки би це ра“, ко ји су пом но пра ти ли ак те ре и уве ли ча ли са мо так -
ми че ње, чи ме је спој так ми чар ског и спорт ског ду ха до ве ден до
кул ми на ци је. 

Сто ни те нис је ор га ни зо ван из вла че њем па ро ва и си сте мом
ели ми на ци је до шло се до по бед ни ка тур ни ра.

Не се бич ну по моћ у ор га ни зо ва њу так ми че ња у ша ху пру жио
је ша хов ски клуб „Кру ше вац“, а са мо так ми че ње ре а ли зо ва но
је пре ма про то ко лу Ор га ни за ци о ног од бо ра, са Ра до ји цом Не -
ши ћем на че лу. СЦ Кру ше вац је омо гу ћио ко ри шће ње про сто -
ри ја и ин вен та ра по треб ног за одр жа ва ње тур ни ра у сто ном те -
ни су.

На тур ни ру у ша ху пр во ме сто осво јио је Љу бо драг Ђу рић,
дру го ме сто Де си мир Ђу ро вић, а тре ће Ми ло слав Ју рић. 

Пр во ме сто у сто ном те ни су осво јио је Ти тус Дра гић, дру го –
Го ран Ми шко вић, а тре ће Ду шан Са мар џић.

По за вр шет ку так ми че ња, пред сед ник УВП Ду шан Са мар џић
за хва лио је так ми ча ри ма на уче шћу, че сти тао по бед ни ци ма.
Ди пло ме ће би ти уру че не на сед ни ци Скуп шти не УВП Кру ше -
вац, при ли ком обе ле жа ва ња Да на УВПС.

Дру же ње је на ста вље но у ре сто ра ну „Код Се ке“, где се уз до -
бру за ку ску и пи ће на ста ви ло са ана ли зом ша ха и сто ног те ни -
са. Још јед ном је на при го дан на чин обе ле жен пра зник, уокви -
рен ле пим дру же њем.

мр Алек сан дар Си мо нов ски

К
о ри сни ци војнe пензијe из
зре ња нин ске оп штин ске ор -
га ни за ци је вој них пен зи о не -

ра Ср би је укљу чи ли су се 11. ју -
на у кам па њу пи ва ре „Cals berg
Sr bi je’’ у Че ла ре ву ве за ну за обе -
ле жа ва ње 125 го ди на ра да и по -
сто ја ња, под на зи вом ‘’Бес плат -
не пив ске ту ре’’. 

По зи ву Оп штин ског од бо ра
ода звао се ве ли ки број љу би те -
ља те „злат не’’ теч но сти. Под
буд ним оком во ди ча Ја сми не
Ла ба нац из аген ци је „New mo -
ment’’ из Бе о гра да и ауто бу ског
пре во зни ка „Фар каш транс’’ из
Зре ња ни на, без бед но су сти гли
у Че ла ре во и у вре ме ну од два
са та об и шли и упо зна ли се са
про из вод ним по стро је њи ма пи -
ва ре. Из пр ве ру ке, од тех но ло га
Сло бо да на Уми ће ви ћа, са зна ли
су ка ко се је чам, хмељ, во да и

ква сац пре тва ра ју у „Лав’’ пи во. 
Уче сни ци те ма ни фе ста ци је

су има ли при ли ке да још мно го
то га са зна ју о исто ри ји јед не од
нај чу ве ни јих срп ских по ро ди ца
ХIX и ХХ ве ка, по ро ди це Ла за ра
Дун ђер ског, осни ва ча пи ва ре у
Че ла ре ву (1892. го ди не), а и о
двор цу Дун ђер ски, ко ји се на ла -
зи на до мак фа бри ке.

Нај у збу дљи ви ји део из ле та
би ла је по се та Му зе ју пи ва, у ко -
ме су вој ни пен зи о не ри ужи ва ли
у де гу ста ци ји  „Ла ва’’, „Ту бор га’’
и „Калс бер га’’ и од пив ских екс -
пе ра та на у чи ли ка ко се пи во
пра вил но то чи и слу жи.

По вра так у Зре ња нин је та ко -
ђе про те као без бед но, али са
мно го ви ше ко мен та ра и ути са ка
о но вим са зна њи ма о пи ву.

Л. Д.
Сни мио: С. Ша ба но вић

стра да ли сви срп ски вој ни ци и
око 12.000 тур ских.

По сле бит ке, за до во љан по -
бе дом, Хур шид па ша на ре дио је
срп ским ко за ри ма да оде ру гла -
ве и на пу не их сла мом ко је је по -
слао сул та ну у Ца ри град. Да би
се по хва лио по бе дом, Сул тан је
на ре дио да се гла ве вра те а ка -
ко би за стра шио Ср бе, Тур ски
па ша је у знак осве те и опо ме не
на ре дио да се од ло ба ња па лих
срп ских уста ни ка са гра ди Ће ле-

ку ла на ула зу у Ниш. У Ће ле-ку -
лу су узи да не 952 гла ве и да нас
тај спо ме ник сто ји као сим бол
бор бе Ср ба за не за ви сност.

Фран цу ски пу то пи сац Ал фонс
де Ла мар тин 1833. го ди не, ка да
је по се тио Ће ле-ку лу, за пи сао је:

„Не ка Ср би са чу ва ју овај спо -
ме ник! Он ће на у чи ти њи хо ву де -
цу шта вре ди не за ви сност јед ног
на ро да, по ка зу ју ћи им по ко ју це -
ну су је пла ти ли њи хо ви оче ви.

И. М.

Зрењанинци у Челареву

ПИВО – ДЕЛО ПОРОДИЦЕ
ДУНЂЕРСКИ



П
а од ку да та и то ли ка жи-
вот на сна га и моћ ма лој
Ср би ји, да мо же да чи ни

ова чу да и по ко ре на кр ва вим
мег да ни ма, и да за ди вљу је
свет сво јим ле ген дар ним ју на -
штвом? Је смо ли ми зби ља ‘
по ко ље ње за пје сму ство ре-
но’“ - Ва са Ешки ће вић, ,,Из мо -
јих рат них днев ни ка 1914-
1919”.

У исто ри ји јед не ули це, чи ји
је да на шњи на зив Змај Јо ви-
на, у Но вом Са ду, не ко ли ко го-
ди на по за вр шет ку Ве ли ког ра-
та, по сто јао је и ате ље у ко ме
је ства рао, ни кад не ски да ју ћи
уни фор му срп ског вој ни ка, и
је дан ака дем ски сли кар, ко ји
је то зва ње сте као на Им пе ра-
тор ској ака де ми ји умет но сти у
Пе тро гра ду. То, да нас го то во
за бо ра вље но име, гла си ло је
Ва са Ешки ће вић (Ириг, 1867 -
Но ви  Сад,  1933).

Из у зев не ко ли ци не ен ту зи -
ја ста, ро ђа ка или по зна ни ка,
по пут Гор да не Бу ло вић, Зо ри-
це Ха џић или Јо ва на Сав ко-
ви ћа, о ње му ни ка квог по ме на го то во и да
не ма, а рат не днев ни ке, са чи ње не од
укуп но шест но те са ис пи са них пре те жно
гра фит ном олов ком, ко је је во дио дуж по-
вла че ња срп ске вој ске кроз Ср би ју, Ма ке-
до ни ју, Ал ба ни ју и Грч ку, па све до по врат-
ка у отаџ би ну и ула за у осло бо ђе ни Но ви
Сад, чу ва ју по дру ми ру ко пи сног оде ље ња
Ма ти це срп ске. Ме ђу тим но те си ма, ко је је
тој уста но ви до ста ви ла по ро ди ца Ешки ће-
ви ћа, на ла зе се и ње го ви исеч ци из но ви-
на, крат ка ауто би о гра фи ја, као и ње го ва
по смрт ни ца у ви ду те ле гра ма. Ње го ва нај -
ве ћа же ља, оста ви ти траг за бу ду ћа на ша
по ко ље ња да сво јим очи ма ви де, од но сно
штам па ње тих до ку ме на та у јед ну књи гу,
за јед но са под ли сци ма Се вер не Ср би је и
Ср ба ди је, у ко ји ма је на кон ра та об ја вљи-
вао де ло ве из днев ни ка, ни је до жи вео ни
сто го ди на на кон де ша ва ња из ове епо пе -
је и гол го те срп ског на ро да.

Ис ти цао се пре цр та ва њем 
срп ских ју на ка
Ко је, украт ко, био Ва са Ешки ће вић?
Ро ђен у Ири гу, у ком је пр вен стве но из у -

ча вао бер бер ски за нат, ис ти цао се пре цр -
та ва њем срп ских ју на ка из ка лен да ра и
дру гих илу стро ва них ли сто ва, ка ко пи ше у
сво јој тро стра ној би о гра фи ји, ко ја се та ко-
ђе на ла зи ме ђу нео бја вље ним но те си ма.
Ка сни је од ла зи у Беч, у при ват ну сли кар-
ску шко лу за ко ју на во ди да је ма ло то га
да ла. По по врат ку на рас пуст, за хва љу ју -
ћи на по ри ма ру ског про те Те о фа на Ни ко-
ла је ви ча Кар да ше ва, али и Ила ри о на Ру-
вар ца, у ви ду ма те ри јал не по мо ћи, с об зи-
ром да је Ешки ће вић жи вео при лич но
скром но, го то во си ро ма шно, он слу ша
при че о чу ве ној ру ској ака де ми ји и ка те дри
про фе со ра Рје пи на, и од ла зи у Ру си ју. У
отаџ би ну се ја вљао као са рад ник Бран ко-
вог ко ла, но во сад ског Бра ни ка и це тињ ске
Лу че, са пре во ди ма Бул га ко ва, Че хо ва и
Гор ког. Оми ље ни пе сни ци би ли су му Пу -
шкин и Љер мон тов, а Гор ски ви је нац знао
је на па мет. Об ја вио је и не ко ли ко сво јих
пе са ма у ча со пи су Отаџ би на, по пут Ко сов -
ској си ро ча ди или Кад не ста не Бран ко ви-
ћа. Био је и су о сни вач Срп ске на ци о нал не
омла ди не, као и члан Књи жев ног са ве та
Ма ти це срп ске, до чи јег члан ства је мно го
др жао, те упра во ис ка зом о члан ству у ње-

му и за вр ша ва већ по ме ну ту ауто би о гра-
фи ју.

Шко ло вао се до сво је че тр де сет пр ве го-
ди не, и из ла гао је сво је сли ке по из ло жба-
ма у Пе тро гра ду и Мо скви, о ко ји ма се та-
да шња ру ска кри ти ка углав ном из ја шња-
ва ла по зи тив но, па се та ко ње го ва сли ка
Ве ли ки че твр так у XVI ве ку чу ва ла и у јед-
ном од нај по зна ти јих му зе ја ли ков не умет-
но сти - Тре тја ков ској га ле ри ји. Пре ма не-
ким про це на ма, ње гов сли кар ски опус се
са сто ји од пре ко че ти ри сто ти на сли ка. Ка-
ри је ру ко ју је те жим пу тем гра дио и из гра-
дио у Ру си ји, као и сав свој ма те ри јал ни
име так, оста вља по стра ни по из би ја њу
Пр вог свет ског ра та, и по не сен слав ном
Цер ском бит ком и по бе дом срп ске вој ске,
вра ћа се у Бе о град, не ко ри сте ћи ни при-
ли ку за су срет са по ро ди цом на кон то ли ко
го ди на. Ја вља се као до бро во љац и би ва
од мах пре ко ман до ван у ру ски Ин же њер-
ски од ред, пу ков ни ка До бро ва.

Дра го це на све до чан ства 
из ра та
То ком ра та био је и рат ни фо то граф. За-

бе ле жио је вој ни ке Мо рав ске ди ви зи је,
срп ску вој ску на Кр фу, Пр ву срп ску ар ми ју,
до бро во љач ке ру ске од ре де, бу гар ске рат-
не за ро бље ни ке, као и де ша ва ња са ра ти -
шта са ис то ка Ср би је у 1915. го ди ни (Ње-
го ве фо то гра фи је чу ва ју се у ар хи ву Вој -
ног му зе ја). У том пе ри о ду био је при пад-
ник чу ве не Пр ве срп ске ар ми је Жи во ји на
Ми ши ћа, о ко ме је оста вио дра го це на све-
до чан ства у Ср ба ди ји и Се вер ној Ср би ји.
У овим гла си ли ма, ме ђу оста лим ис так ну-
тим по је дин ци ма Ср би је и Ве ли ког ра та,
им пре си ја ма и по знан стви ма са њи ма, на-
ла зе се и име на кра ља Пе тра I, Ра до ми ра
Пут ни ка, Дра гу ти на Ди ми три је ви ћа Апи са,
Ни ко ле Па ши ћа, Си бе Ми ли чи ћа , као и
Сте пе Сте па но ви ћа, о ко ме оста вља сле-
де ћи за пис и сти хо ве : ли це до стој но так-
ма ца на ших слав них Не ма њи ћа [...] и оног,
суд бо но сног и исто риј ског тре нут ка ка да
је, да би за др жао на ди ра ње аустро ма ђар-
ских ар ми ја, и осо ко лио сво ју ма ло број ну
вој ску, као раз ја ре ни ти гар уле тео у стре-
љач ки ров са оба сво ја си на, и са пу шком
уз вик нуо за јед но са срп ским пе сни ком:
’нек нас не ма’... Ал’ пред на шим гро бом,
Исто ри ја не ка са гне гла ву, Не ка пам ти ко
по ста не робoм, Ка ко тре ба би ти са ти ла ву.

Ешки ће вић је не про це њи ви све док и
свих оних при ли ка ме ђу обич ним ста нов-
ни штвом, са свим ње го вим вр ли на ма и ма-
на ма ко је је до тан чи на опи си вао, вој ним
и по ли тич ким де ша ва њи ма, рат ним про-
фи те ри ма, не ди сци пли ни ру ских до бро во-
ља ца, те шко опро сти вим гре шка ма са ве з-
ни ка, али и све док са чи та вим ли ста ма
име на, из над ко јих иро нич но сто ји ,слав-
но’ по ги ну ли бра не ћи Аустро ма ђар ску цр -
ко ти ну.

По ред тих име на сто је де таљ на обра з-
ло же ња зло чи на свих оних хр ват ских, ау-
стриј ских, ма ђар ских и бу гар ских ма јо ра,
пу ков ни ка, по ли циј ских слу жбе ни ка над
срп ским ци вил ним ста нов ни штвом. Је дан
та кав жиг ста вља и бу гар ским зло чин ци ма
у се лу Па вло ву, крај Ри стов ца: Из вр ши ли
стра шна на си ља над жен ки ња ма од де сет

26Vojni veteran Јун 2017.
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Путевима заборављених хероја Великог рата

АКАДЕМСКИ СЛИКАР 
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понесен славном Церском битком и победом српске војске, враћа
се у Београд. Јавља се као добровољац и бива одмах 

прекомандован у руски Инжењерски одред, пуковника Доброва.

Васа Ешкићевић, Аутопортрет 
из 1908. године, уље на картону 



до два на ест го ди на, па до че тр де сет пе те
ни су ни ког ште де ли. Мно ге мла де же не
над ко ји ма су се по два де сет- два де сет пет
бу гар ских вој ни ка из ре ђа ли, оста ја ле су
мр тве на ме сту.

Дах про ху ја лих вре ме на
Ова све до чан ства, пи са на са из ве сном

вре мен ском дис тан цом и по сле рат ним
про ми шља њи ма, у од но су на оне оста ле у
ру ко пи си ма, на ла зе се у ра зним под ли с-
ци ма Ср ба ди је и Се вер не Ср би је из 1923,
1924 и 1925. го ди не. Ме ђу тим, мно ги бро -
је ви по ме ну тих ча со пи са не до ста ју и не-
по зна то је где се да нас на ла зе, па су та ко
при зо ри и за па жа ња о до га ђа ји ма из Ал-
ба ни је или са Кр фа мо жда и за у век изг бу-
ље ни. Упра во у оним до ступ ним, при че му
тре ба има ти у ви ду да се ви ше не мо же го-

во ри ти о рат ним днев ни ци ма, већ ме мо а-
ри ма, Ешки ће вић оста вља не ка од нај леп-
ших све до чан ста ва о ро до љу бљу.

При мер бра ће Ва ја гић и њи хо вог оца
Ри сте, ко ји ску па до ла зе из Ин ди ја не као
до бро вољ ци и би ва ју на зи ва ни но вим Ју -
го ви ћи ма, или ис каз из 1906. го ди не, по-
пут Ми сли и осе ћа ња пре да ка про ду жу ју
[…] у на ма, ко ји при па да Ми ла ну Ра ки ћу,
ни су уса мље ни при ме ри из ра же ног одр-
жа ва њу ко сов ског, не ма њић ког и ви зан тиј -
ског кул та, ка ко ме ђу обич ним зе мљо рад-
ни ци ма, од ко јих је ве ћи број вој ни ка и био
са ста вљен, та ко и ме ђу ин те лек ту ал ним
кру го ви ма. Као што Ра кић сво ју ди пло мат-
ску ка ри је ру не на ста вља у Па ри зу или Ри-
му, већ у При шти ни, у ге рил ској бор би и са
пу шком у ру ци, те у су за ма це ли ва зе мљу
на Га зи ме ста ну и уда ра у пра во слав на

зво на, та ко и Ешки ће вић на пу шта Ру си ју,
до ла зи у ра зо ре ну отаџ би ну, за гле да сва-
ки пра во слав ни ма на стир или цр кву пред
ко јим се на ђе, по пут Ла за ри це у Кру шев-
цу, и у њи ма ви ди дах про ху ја лих ве ко ва,
дах си ле Не ма њи ћа и слав не про шло сти
на ше.

Сли чан до га ђај опи су је и при ли ком бо-
рав ка на Вар ва рин ском по љу. Иако се на-
ла зи у не по сред ној бли зи ни Ста ла ћа, у ко -
ји сва ког тре нут ка тре ба ју да умар ши ра ју
аустро у гар ске тру пе, Ешки ће вић оста је
ме ђу по след њим срп ским вој ни ци ма јер
же ли да по сма тра ме сто где је бе смрт ни –
ле ген дар ни срп ски ју нак Јо ван Кур су ла са
Тур ци ма мег дан де лио и по де лио, и за ми -
шља те ју на ке на че лу са Ве ли ким Во ж-
дом, ко ји су на овом слав ном по љу уда ра-
ли те мељ овој на шој про сла вље ној отаџ -
би ни. Та кав од нос по ка зу је и ка да опи су је
Гу че во, Ће ле Ку лу, или При зрен из ко јих је
оста вио и чи та ве по пи се бу гар ских скр на -
вље ња очи ју и те ла све та ца на ико но ста-
си ма, за те че ним људ ским фе ка ли ја ма или
ре до ве о цр ква ма пре тво ре ним у ко њу ш-
ни це. Иако по сма тра ју ћи њи хо ва ру и ни ра -
на ста ња и стра вич не при зо ре из зби ва ња
на фрон ту, Ешки ће вић ће свој бо ра вак у
При зре ну ви де ти као у Ду ша но вом цар-
ском гра ду [...] где су сјај ни дво ри сја ли.

Осва јао вр хо ве Кај мак ча ла на
На кон ис ка за пу них по но са и за но са,

пре ма оно ме че му и сам при па да, као и ја -
сне тра ди циј ске све сти и зна ча ја од ре ђе-
них гра ђе ви на, упра во у При зре ну Ешки -
ће вић, по ка зу је ве ру и от пти ми зам у ко-
нач ну по бе ду, чак и у го то во не мо гу ћим
усло ви ма, јер упра во је оно што се пр во-
бит но сма тра не мо гу ћим, а ка сни је се ука-
же до сти жним и оства ри вим, од раз не че га
што оста је у пам ће њу као од ли ка хе рој -
ства. Он Ве ли ки рат ви ди као при ли ку мо-
гу ћег оства ре ња ви дов дан ски кул та у са-
да шњем тре нут ку, и прет по ста вља да би
упра во од ла зак јед не већ от пи са не вој ске,
ко ја би се ка сни је, на Кај мак ча ла ну  по бе-
до но сно вра ти ла, зна чио упра во оства ре-
ње тог ци ља (У осва ја њу вр хо ва Кај мак ча-
ла на био је је дан од уче сни ка и оста вио је
за пис и о том до га ђа ју). Ешки ће вић, као и
сва срп ска вој ска, из отаџ би не од ла зи да
би се у њу ка сни је вра тио. У обра ћа њу ау-
стриј ским за ро бље ни ци ма, на во ди да је за
да љи оп ста нак јед ног на ро да, до по нов ног
ње го вог Ус кр са до вољ но и се ћа ње: Ено
по гле дај те срп ску вој ску, и ње не, у бор ба-
ма из ре ше та не за ста ве, и за пам ти те, да
где год се те за ста ве по бо ду и за ле пр ша ју,
он де ће вам би ти Ср би ја, а При зрен је са-
мо оби чан град, као што су и дру ги гра до-
ви, ко ји се на пу шта ју и за у зи ма ју. 

Ешки ће ви ће во не при зна ва ње и за не ма-
ри ва ње у Ју го сла ви ји, тре ба пре све га тра-
жи ти у та да шњем дру штве но-по ли тич ком
ам би јен ту. У до бу, у ко ме јед ни од нај ум-
ни јих љу ди по пут Све ти сла ва Сте фа но ви -
ћа или Дра ги ше Ва си ћа за вр ша ва ју на
спи ско ви ма стре ља них, не чу ди по да так
да се Ешки ће ви ће ви днев ни ци оста вља ју
по стра ни. 

Фи лип Ма рин ко вић 
Из вор: Но ви по лис
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Ешкићевић (први са леве стране) у друштву Живојина Мишића, Павла Јуришића 
и престолонаследника Александра I Карађорђевића

Легендарно повлачење српске војске преко Албаније (1916), уље на платну



П
е ри фер не не у ро-
па ти је су бо ле сти
ко је на ста ју као ре-

зул тат оште ће ња не ра-
ва пе ри фер ног нер вног
си сте ма. Мо гу се ис по-
љи ти као по ли не у ро па-
ти је, ка да је ди фу зно
за хва ће но ви ше пе ри-
фер них не ра ва и као
мо но не у ро па ти је ‒ ка-
да је за хва ћен је дан
нерв.

Глав ни узро ци на-
стан ка су: ше ћер на бо-
лест, тра у ме - са о бра-
ћај не не сре ће, спорт-
ске по вре де, ал ко хол,
ин фек ци је, ауто и му не и
си стем ске бо ле сти, не-
до ста так од ре ђе них ви-
та ми на (Б и Е) у ор га ни -
зму, ле ко ви (по себ но
ци то ста ти ци), ту мо ри. По сто је, ме ђу тим, и не у ро па ти је не по зна тог по ре кла.

Нај че шћа симп то ми пе ри фер не не у ро па ти је су: утр ну лост у но га ма или ру ка ма, екс-
трем на осе тљи вост на до дир, чак и благ, пе че ње, жа ре ње, гр че ви или оштар бол, по ре ме-
ћај ба лан са и ко ор ди на ци је, сла бост ми ши ћа, атро фи ја, па ра ли за, про ме не на ко жи, ко си
и нок ти ма.

Ле че ње се са сто ји од при ме не ле ко ва и фи зи кал не те ра пи је. Нај пре би тре ба ло от кри-
ти узрок не у ро па тије и, уко ли ко је мо гу ће, укло ни ти га. С ци љем ре ге не ра ци је нер ва и
олак ша ва ња те го ба ко ри сте се раз ли чи те ме то де фи зи кал не те ра пи је. За тим се ко ри сти
симп то мат ска те ра пи ја за убла жа ва ње бо ло ва, а и ан ти де пре си ви и ан ти кон вул зи ви. Ви-
та мин ска те ра пи ја, ле ко ви за по бољ ша ње цир ку ла ци је, а све пре ма на ла зу и са ве ту ода-
бра ног ле ка ра.
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Pi{e: mr sc. dr
^aslav Anti} 

Периферне неуропатије

УТРНУЛОСТ 
У НОГАМА ИЛИ 
РУКАМА
Главни узроци настанка су: шећерна болест,
трауме - саобраћајне несреће, спортске повреде,
алкохол, инфекције, аутоимуне и системске 
болести, недостатак одређених витамина (Б и Е)
у организму, лекови (посебно цитостатици), 
тумори. Постоје, међутим, и неуропатије 
непознатог порекла.

Kоса ће расти као луда,
а вид као код орла 

ТРИ КАШИКЕ
ДНЕВНО И ДЕСИЋЕ

СЕ ЧУДО

М
ноги имају проблеме са косом, а и
ослабљеним видом. Природа
нуди решење и за ове проблеме.

Све што треба јесте да поједете ову
смесу пуну здравих намирница и
побољшаћете вид, а и здравље косе.

Након неколико дана примене,
приметићете знатно побољшање и
осећаћете се много боље. За припрему
вам неће требати пуно састојака:

Кар ди о ва ску лар не бо ле сти

ОБРА ТИ ТЕ ПА ЖЊУ
НА ОТ КУ ЦА ЈЕ

К
ар ди о ва ску лар не бо ле сти су у све ве-
ћем по ра сту у Ср би ји. У ци љу сма ње-
ња уче ста ло сти ових обо ле ња ме ђу

мла дом и сре до веч ном по пу ла ци јом, кра -
јем мар та ове го ди не је по че ла на ци о нал -
на кам па ња за пре вен ци ју кар ди о ва ску-
лар них бо ле сти под на зи вом „Па зи те на
от ку ца је”. У це лом све ту чак 50 од сто па-
ци је на та са хи пер тен зи јом су мла ђи и сре-
до веч ни љу ди, а ви ше од по ло ви не па ци -
је на та са хи пер тен зи јом има и убр за ну ср -
ча ну фре квен ци ју, као по сле ди цу по ја ча не
ак тив но сти сим па ти ку са. Пре ма по след-
њим по да ци ма Ин сти ту та за јав но здра в-
ље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут,
сва ка дру га осо ба у Ср би ји има по ви шен
крв ни при ти сак, при че му по сто ји стал на
тен ден ци ја ра ста овог обо ле ња.

Да на шњи уоби ча је ни брз тем по жи во та
до во ди до пре ко мер не ак тив но сти сим па-
тич ног нер вног си сте ма. То ути че ка ко на
крв ни при ти сак, та ко и на ср ча ну фре квен-
ци ју и има зна чај ну уло гу у по ја ви кар ди о-
ва ску лар них бо ле сти. Успо ра ва ње ср ча не
фре квен ци је је ве о ма зна чај но да би се
сма њи ла уче ста лост не же ље них кар ди о-
ва ску лар них до га ђа ја. Та ко ђе, при ли ком
ме ре ња крв ног при ти ска, увек тре ба ме ри-
ти и ср ча ну фре квен ци ју, од но сно број от-
ку ца ја ср ца - пулс. Ми шље ње ве ћи не
струч ња ка је да пре вен тив не по се те кар-
ди о ло гу од кључ ног су зна ча ја за очу ва ње
кар ди о ва ску лар ног си сте ма.

На ци о нал на кам па ња „Па зи те на от ку-
ца је”, ука зу је и на чи ње ни цу да па ци јен ти
мо ра ју да ре дов но узи ма ју те ра пи ју ко ју је
про пи сао ле кар, али и да би сва ко од нас
тре ба ло ре дов но да се ре кре и ра, пра вил-
но хра ни и ели ми ни ше стрес у ме ри у ко јој
је то мо гу ће. То је на ро чи то бит но јер пр ви
симп то ми бо ле сти па ци јен ту по ста ју уоч -
љи ви тек у од ма клим ста ди ју ми ма бо ле-
сти.

Ка да је ор га ни зам су о чен са стре сном
си ту а ци јом, ак ти ви ра ју се ре гу ла тор ни ме-
ха ни зми ко ји ре зул ти ра ју по ја ча ном ак ти-
ва ци јом сим па тич ног нер вног си сте ма,
што до во ди до лу че ња по ве ћа них ко ли чи-

Утр ну лост у но га ма и ру ка ма је дан је од 
по у зда них симп то ма за пе ри фер не не у ро па ти је

Учи нак љу те 
па при чи це и би бе ра

ПРИ РОД НИ 
СА ГО РЕ ВА ЧИ 
МА СТИ

Љ
у те па при чи це са -
др же је дин стве ну
суп стан цу кап са и-

цин ко ја кли нич ки до ка за-
но по ма же у про це су мр -
ша вље ња.

Кап са и цин убр за ва ме-
та бо ли зам та ко што по ди же тем пе ра ту ру
те ла. Услед то га ор га ни зам по ја ча ва са го-
ре ва ње ма сних на сла га и пре тва ра на та ло-
же не ма сти у енер ги ју. 

Све ово до во ди до ин тен зив-
ног и бр жег гу бит ка ки ло гра ма.
Још је дан сна жан са го ре вач ма-
сти је пи пе рин ко ји се на ла зи у
цр ном би бе ру. Он по бољ ша ва

ва ре ње и до при но си бр жем са го ре ва њу
ма сти. Ова два моћ на при род на са стој ка
исто вре ме но сма њу ју на па де гла ди чак и
кад уно си мо ма ње ка ло ри ја.

Љу те па при чи це и би бер не 
по бољ ша ва ју са мо укус већ 
има ју и зна чај ну функ ци ју 
у ор га ни зму
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Aнтибиотик, антиоксиданс,
чисти крвоток, уништава 

холестерол 

СВЕМОГУЋИ 
БОСИЉАК

П
о сто ји мно го раз ло га за што бо си љак
тре ба че шће да до да је те у је ла. Бо си-
љак (лат. Oci mum ba si li cum) је жбу на-

ста и ве о ма аро ма тич на биљ ка, овал них и
углав ном зе ле них ли сто ва.

По сто ји око ше зде сет вр ста бо сиљ ка, а
све су раз ли чи те по из гле ду и уку су.

Бо си љак има ве о ма ја ка ан ти ок си да тив -
на свој ства. Ан ти ок си дан си из бо сиљ ка, ко -

ји су ва жан дeо здра ве ис хра не и здра вог
на чи на жи во та, шти те те ло од сло бод них
ра ди ка ла, спре ча ва ју ста ре ње ће ли ја и на-
ста нак не ких вр ста ра ка. Је дан од њих је бе-
та-ка ро тин, ко ји се у те лу пре тва ра у ви та-
мин А. Он спре ча ва ок си да ци ју хо ле сте ро-
ла, шти те ћи ср це и крв не су до ве. Бе та- ка-
ро тин је од ли чан за пре вен ци ју бо ле сти као
што су аст ма, осте о ар три тис и ре у ма то ид -
ни ар три тис, ко је на ста ју због сло бод них ра-
ди ка ла.

У бо сиљ ку има пу но ви та ми на Б6 и маг-
не зи ју ма. Ви та мин Б6 спре ча ва на ку пља ње
опа сне суп стан це хо мо ци сте и на, а маг не-
зи јум под сти че ја ча ње кар ди о ва ску лар ног
си сте ма, чи ме де лу је пре вен тив но про тив
ин фарк та. Опу шта ју ћи ми ши ће и крв не су-
до ве он по спје шу је про ток кр ви и сма њу је
ри зик од арит ми је.

Цели свет полудео за овим рецептом

ЛЕК ЗА КОЛЕНА, КОСТИ И ЗГЛОБОВЕ

К
а ко ста ри мо, све ви ше осе ћа мо бо ло ве у ко сти ма и згло бо ви ма. Уме сто да стал но по-
се же те за кла сич ним ле ко ви ма про тив бо ло ва, окре ни те се при ро ди ко ја је до ста де ло-
твор на, а не ће оста ви ти штет не по сле ди це по дру ге ор га не као не ки ме ди ка мен ти.

Овај лек је ве о ма здрав, по-
мо ћи ће ва шим ко сти ма и згло-
бо ви ма, али и це ло куп ном
здра вљу. Ве о ма је јед но ста ван
за спра вља ње.

По треб ни са стој ци: 
- 2 ка ши ке же ла ти на
- 4 ка ши ке су са ма
- 3 ка ши ке гро жђи ца
- 8 ка ши ка се мен ки ла на
- 40 г се мен ки бун де ве
- 200 г ме да
При пре ма је ве о ма јед но-

став на, са мо тре ба да ста ви те
све са стој ке у блен дер, док не до би је те фи ну сме су. Узи мај те по ма лу ка ши ку три пу та
днев но пре обро ка и осе ћа ће те се пу но бо ље.

Овај лек ће по бољ ша ти ваш иму ни тет, до бро ће де ло ва ти и код ане ми је, а осим то га,
убр за ће ме та бо ли зам. Бо ло ви у згло бо ви ма и ко сти ма ће се знат но сма њи ти. 

Извор: megagiga.info

на адре на ли на, по раст крв ног при ти ска и
убр за не ср ча не фре квен ци је. На кон фе-
рен ци ји је ис так ну то да се хи пе рак тив ност
сим па ти ку са нај че шће ја вља код па ци је -
на та мла ђе и сред ње жи вот не до би.

Спорт и фи зич ка ак тив ност зна чај но
сма њу ју ри зик од кар ди о ва ску лар них 

бо ле сти

У Ср би ји су ве о ма из ра же не 
кар ди о ва ску лар не бо ле сти

200 г ланеног уља
4 лимуна
килограм меда
3 мала чена белог лука
Очистите бели лук и ставите у блендер

заједно са четири лимуна и направите
добру смесу. Тој смеси додајте ланено
уље, мед и још мешајте. Добијену смесу
пребаците у теглу, добро затворите и
ставите у фрижидер.

Конзумирајте једну кашику смесе пола
сата пре јела, али то чините дрвеном
кашиком. Узимајте препарат три пута
дневно, пре оброка, а ова смеса ће
побољшати ваше целокупно здравље и
деловаће превентивно на многа
обољења.

Приметићете знатно побољшање, па
зашто онда не пробати?



ИНФОРМАТОР

Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ 
САВЕТИ 

И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарадњи
закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београда,
ул. Балканска бр. 18, локал 93 (ТЦ „Ива-
нијум“), тел. 011/2644384 и 064/1735395;
Клијенте прима: уторком: од 17.00-19.00
часова;

*Гордана БУЧЕВАЦ СТЕФАНОВИЋ, из
Шапца, ул. Патријарха Павла бр. 10,
тел. 015/314307 и 064/2328165; Клијен-
те прима: четвртком од 18.00 - 19.00 ча-
сова;

*ВЕСОВИЋ Н. МИРЈАНА у Београду,
Ул.Шуматовачка бр. 149, суботом од
11-15 часова и у Крагујевцу – Ул.Све-
тозара Марковића бр. 19, средом од
15-18 часова.

За потребе војних пензионера ови адво-
кати обављаће следеће правне послове:
даваће бесплатне правне савете и пру-
жаће све остале адвокатске услуге уз на-
кнаду по важећој адвокатској тарифи
умањеној за 20 одсто (адвокати Љиља-
на Јаковљевић и Гордана Бучевац Сте-
фановић), односно 30 одсто (адвокат
Ивана Јовановић). Редослед адвоката
дат је по редоследу склапања уговора.

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

Уколико користите услуге у вези са-
хране преко Удружења војних пензио-
нера Србије требало би да знате да
услуге могу користити чланови УВПС,
чланови њихових породица, као и сви
остали војни осигураници.

Преко Удружења могу се добити
комплетне услуге везане за сахрану:

- организација и заказивање терми-
на 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,

- бесплатан долазак у стан породи-
це преминулог ради договора.

Све додатне информације могу се
добити у месним и општинским орга-
низацијама УВПС, или директно на тел.
011/8333-142 и 011/6161-769; 064/1660-
423 и 011/3181-812.

ВЕОМА ПОВОЉНЕ
СТОМАТОЛОШКЕ

УСЛУГЕ
ЗА ВОЈНЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

У склопу сарадње са УВПС, Стоматоло-
шка ординација „Президент М“, Звездара,
Михаила Булгакова (бивша Душана Петро-
вића Шанета) 46, са тимом искусних струч-
њака, војним пензионерима нуди бројне по-
годности:

Део услуга бесплатно – стоматолошки
преглед, консултација и стручно мишљење,

Остале стоматолошке услуге (протезе,
пломбе, надоградње и друго), уз значајне
финансијске погодности – плаћање на рате
или са попустом, у зависности од врсте
услуге.

Доказани тим стручњака нуди све сто-
матолошке услуге брзо, квалитетно и по-
вољно. 

Телефони за контакт и информације:
011/342-7481, 063/214-800, 

064/135-1487.

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

ПЕНЗИОНЕРСКО
ЋОШЕ

Чујем да ће правда да 
победи!
Одох по упут за ушног 
лекара.

Пензионерима је све кратко,
осим чекања.

Пензионери најбрже 
промене свет. 
Одлазе на онај други...

Наша правда је опет 
на суду. 
Седи тамо и чека да је неко
примети.

За овакво стање се нисам
борио.
Оно ми је дошло иза леђа.

Пензионери су много брзи,
па 
Правда не може да их 
стигне

Милан Шиндић

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ 
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19  

ЗА ИЗДАВАЧА  
Љубомир Драгањац 

Снимио

Звонимир
Пешић

Година ХV. Број 161. Јун 2017. 

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 
Добросав Алексић (Алексинац),  
Предраг Добић (Сремска Митровица), Радивоје
Здравковић (Подгорица),  Будимир М. Попадић
(Нови Сад), мр Александар Симоновски (Кру-
шевац),  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.

Тираж: 3. 000 примерака 

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

30Vojni veteran Јун 2017.
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