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Све ча ној са ли До ма ВС у Бе о гра ду 23.
ма ја одр жа на је сед ни ца ре дов не го-
ди шње Скуп шти не Удру же ња вој них

пен зи о не ра Ср би је ко ју је сво јим при су-
ством уве ли чао др жав ни се кре тар у Ми ни-
стар ству од бра не Ре пу бли ке Ср би је го спо-
дин Не над Не рић. 

Ску пу су при су ство ва ли и пу ков ник др
Сла во љуб Ста ле то вић, управ ник Цен тра
вој но ме ди цин ских уста но ва Бе о град, пот -
пред сед ник Удру же ња вој них пен зи о не ра
Ре пу бли ке Цр не Го ре пу ков ник у пен зи ји
Жељ ко Ву кић, за ступ ник на чел ни ка Упра-
ве за тра ди ци ју, стан дард и ве те ра не пот -
пу ков ник Иван Фи ли по вић, 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, пред сед ник Из вр -
шног од бо ра Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла
Ср би је ге не рал-ма јор Лу ка Ка стра то вић,
пред сед ник Удру же ња пен зи о ни са них вој -
них ле та ча и па до бра на ца Ср би је пу ков-
ник у пен зи ји Зла то мир Гру јић, се кре та р
Удру же ња ве те ра на вој но о ба ве штај не
слу жбе пу ков ник у пен зи ји Ар ка ди је Ла-
лић, пред сед ни к Удру же ња вој них бес кућ-
ни ка пу ков ник у пен зи ји Вла до Ђу кић,
пред сед ни к Удру же ња по ро ди ца па лих бо-
ра ца у ра то ви ма од 1990. до 1999. го ди не
До бри ла Ко при ви ца и дру ги го сти.

Сед ни цу је отво рио пред сед ник УВПС
Љу бо мир Дра га њац. По сле ин то ни ра ња
др жав не хим не, ода та је по шта пре ми ну-
лим чла но ви ма из ме ђу две сед ни це Скуп-
шти не УВПС. Рад ним пред сед ни штвом је
пред се да вао ге не рал-пот пу ков ник у пен-
зи ји Мар ко Не го ва но вић, члан ГО УВПС.
Скуп шти ни је при су ство вао 91 де ле гат од

101, те је мо гла пу но прав но да од лу чу је.
На днев ном ре ду су би ли Из ве штај о ра ду
и де ло ва њу ор га на из ме ђу прет ход не и са-
да шње сед ни це ре дов не го ди шње Скуп-
шти не УВПС, из ве шта ји пред сед ни ка
УВПС и Над зор ног од бо ра Скуп шти не
УВПС. По том су раз ма тра ни пред ло зи и
до не те од лу ке о из ме на ма и до пу на ма
Про гра ма ра да УВПС, Ста ту та УВПС, Пра-
вил ни ка о од го вор но сти чла но ва у УВПС и
Пра вил ни ка о со ци јал ној и ху ма ни тар ној
по мо ћи у УВПС.

Вра ће но 130 ста но ва, 
уско ро по де ла
Скуп шти ни су се по том обра ти ли го сти.

Др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству од бра-
не Не над Не рић је, из ме ђу оста лог, ре као:

,,Пре све га до зво ли те да вас по здра вим
у име Ми ни стар ства од бра не, ми ни стра
од бра не и у сво је лич но. Же лим да да на -
шња сед ни ца про тек не у успе шном ра ду,
а да пи та ња ко је бу де те по кре ну ли и за-
кључ ке ко је бу де те пред ло жи ли, до не се те
на здра вим осно ва ма, на на чин да они мо-
гу да се по сле то га из вр ше. Што се Ми ни-
стар ства од бра не ти че, пу ков ник Ста ле то-
вић је већ јед ну сфе ру об ра дио, а то је
здрав стве но оси гу ра ње, јед на од та ча ка
где МО има ин ге рен ци је у од но су на пен-
зи о ни са на вој на ли ца. 

Дру га сфе ра је су ста но ви и за и ста мо-
рам да вам ка жем да за и ста пу но то га по-
ла же мо у ре ша ва њу тог зна чај ног пи та ња.
Да се ра ди о вр ло сло же ном пи та њу ре ћи
ћу вам са мо по да так да је у овом тре нут ку
на стам бе ном збри ња ва њу у МО и ВС око

19.000 ли ца, од то га 12.000 пот пу но не ре-
ше ног ста ту са. Пре ма то ме, не где ви ше од
6.000 је оних ко ји оче ку ју од го ва ра ју ће ре-
ше ње стам бе ног пи та ња. 

По вра ти ли смо 130 ста но ва ко је ће мо
до де ли ти та ко што их пре по де ле не ће мо
уре ди ти. На сто ји мо да те ста но ве што пре
ста ви мо у функ ци ју. А по де ла ће у овом
слу ча ју би ти на осно ву је дин стве не ли сте,
уме сто по сто је ћих осам. 

Стам бе на си ту а ци ја ће би ти све ло ши ја.
Из во ри фи нан си ра ња се ме ња ју, али за-
хва љу ју ћи Ма стер пла ну тру ди ће мо се да
из тих сред ста ва ре ша ва мо број на не ре-
ше на пи та ња. Што се оних стам бе них ин-
те ре се на та ко ји ста ну ју у вој ним ком плек-
си ма ти че, ула же мо пу но на по ра да та пи-
та ња ре ши мо на од го ва ра ју ћи на чин. 

Удру же ња се су сре ћу са ста ту сом, де-
фи ни са ним За ко ном о удру же њи ма гра ђа-
на. У овом тре нут ку су ста ту си и Удру же-
ња вој них пен зи о не ра и, пре све га, Ор га-
ни за ци је ре зер вних вој них ста ре ши на не-
а де кват но ре ше ни, јер има ју ста тус гру пе
гра ђа на, не вла ди них ор га ни за ци ја. У та к-
вој си ту а ци ји же ли мо да по мог не мо рад
удру же ња кроз олак ши це у ко ри шће њу
про сто ра, кроз олак ши це у фи нан си ра њу
про гра ма итд. Ра ди мо и на из ме ни уред бе
ко ја ће омо гу ћи ти да Ми ни стар ство од бра-
не усту па имо ви ну удру же њи ма или да им
ство ри не ке по вољ но сти да без про бле ма
ко ри сте ма те ри јал на сред ства за ра зно вр -
сне ак тив но сти. У овом тре нут ку, те мо гућ-
но сти ни су ве ли ке“, ре као је Не рић.

Из ве штај о ра ду у прет ход ном пе ри о ду
под нео је пред сед ник УВПС Љу бо мир
Дра га њац, ко ји до но си мо у це ло сти:

АКТУЕЛНО

Са седнице редовне годишње Скупштине УВПС

ПОСЛЕ ВАЉАНЕ АНАЛИЗЕ 
ТРАСИРАНЕ ДАЉЕ АКТИВНОСТИ

Делегати из 50 општинских и градских организација Удружења анализирали су рад у минулих 
дванаест месеци, наводећи све успехе и проблеме који су пратили обимне активности, усмерене на
остваривање законом утврђених права корисника војне пензије и на враћање закинутих статусних и

материјалних права. У наредном периоду, истим жаром, приступиће се борби за одговарајући 
друштвени положај војних пензионера какав заслужују.

Ми ну том ћу та ња ода та је по шта свим пре ми ну лим ко ле га ма из ме ђу две сед ни це Скуп шти не



„Удру же ње се трај но опре де ли ло да
пра ва и про бле ме из пен зиј ско-ин ва лид-
ског, здрав стве ног оси гу ра ња и стам бе ног
обез бе ђе ња, а и со ци јал но-ху ма ни тар не
по мо ћи оства ру је у скла ду са Уста вом и
за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је, пре ко ле гал-
них и ле ги тим них др жав них ин сти ту ци ја.
Ис прав ност та квог опре де ље ња по твр ђе-
на је кроз раз ре ше ње ве о ма зна чај них ста-
ту сних пра ва и жи вот них по тре ба вој них
пен зи о не ра.

Иза бра ни на чин де ло ва ња зах те вао је
струч ност, упор ност и од луч ност да се раз-
ре ша ва ње про бле ма оства ру је пре ко над-
ле жних др жав них, за ко но дав них и ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја. Ова кво на ше по сту-
па ње при хва ће но је од др жав них ин сти ту-
ци ја, што је зна чај но до при не ло угле ду и
ста ту су Удру же ња.

По стиг ну ти ре зул та ти су зна чај ни, али
због бло ка де и не а жур но сти ад ми ни стра-
ци је још увек има мно го про бле ма ко ји ни-
су ре ше ни и у на ред ном пе ри о ду зах те ва -
ју до дат но ан га жо ва ње Удру же ња.

За не ре ше не про бле ме је дан број чла-
но ва зах те ва да се ор га ни зу ју про те сти и
на тај на чин обез бе ди раз ре ше ње про бле-
ма. 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 и кад се ис цр пе сва прав-
на сред ства.

Сма ње њем пен зи ја по го ђе но 
ви ше од 700.00 гра ђа на

У про те клом пе ри о ду те жи шно смо се
ан га жо ва ли на број ним за да ци ма ко ји су
де таљ но об ра ђе ни у из ве шта ју, а ја ћу се
по све ти ти са мо они ма ко ји нас нај ви ше
по га ђа ју и на ко ји ма убу ду ће тре ба ин тен-
зив но ра ди ти.

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 пен зи је су
сма ње не и до 21%. Ре пу блич ки Фонд за
ПИО оба ве стио је нас је да је овим за ко-
ном из нос пен зи ја сма њен код 702.231
пен зи о не ра и да се на ме сеч ном ни воу ис-
пла ти ма ње за око две ми ли јар де ди на ра.
У Ре пу бли ци Ср би ји има 1.005.461 пен зи -
о нера, чи ја је пен зи ја ма ња од 25.000 ди-
на ра.

Удру же ње је за уки да ње овог за ко на
под не ло Устав ном су ду две ини ци ја ти ве.
Устав ни суд је ини ци ја ти ву ко ју смо под не-
ли 2015. го ди не, пре гла са ва њем уз из дво -
је на ми шље ња че тво ро су ди ја од ба цио.
По ини ци ја ти ви ко ја је под не та у апри лу
2016. го ди не још увек ни је од лу чи ва но.

У но вем бру 2016. го ди не Удру же ње је
На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је
(НС) под не ло на род ну ини ци ја ти ву ко јом
се пред ла же 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 зе пен зи ја и

- За ко на о из ме на ма За ко на о ПИО и да
се ови за ко ни до не су по хит ном по ступ ку.

Ини ци ја ти ва са др жи 33.898 пот пи са и
2.044 стра ни це у па пир на том об ли ку. Ини-
ци ја ти ву је пот пи са ло 39 од сто ви ше пот -
пи сни ка не го што има мо чла но ва Удру же-
ња.

Од да на под но ше ња ини ци ја ти ве до
10.апри ла 2017. го ди не ни ко из На род не
скуп шти не ни је ре а го вао, иако смо 10. 2.
2017.го ди не по ста ви ли пи та ње пред сед-
ни ци НС за што НС ни је од лу чи ва ла по
под не тој ини ци ја ти ви. На тај зах тев, ни ка-
да ни смо до би ли од го вор, због че га смо
24. 3. 2017. го ди не по но во ин тер ве ни са ли

и 10. апри ла 2017. го ди не до би ли од го вор
од овла шће ног ли ца ко ји је ап со лут но не-
при хва тљив. Ту се на во ди:

- да је ини ци ја ти ва до ста вље на у па пир-
на том об ли ку, па на ве де ни пот пи си ни су
мо гли би ти про ве ре ни, јер ни су до ста вље-
ни у елек трон ском об ли ку. На во ди да су
нам уру чи ли ком пакт-диск са та бе лом у

Ехсеl фор ма ту, ко ји је ди но омо гу ћу је про-
ве ру би рач ког пра ва пот пи сни ка;

- да до ста вље ни број пот пи са омо гу ћа-
ва да се под не се са мо је дан за кон ски
пред лог, а не ви ше од то га;

- знат но је пре ко ра чен за кон ски рок 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 жу да је про шло ви ше
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Жељ ко Ву кић, пот пред сед ник Удру же-
ња вој них пен зи о не ра Ре пу бли ке Цр не Го-
ре: „По здра вљам све вас у име Удру же ња
вој них пен зи о не ра Ре пу бли ке Цр не Го ре
и же лим Скуп шти ни успе шан рад. На ше
удру же ње, пре ко др жав них ор га на Ре пу б-
ли ке Цр не Го ре, тра жи ло је ре ша ва ње
број них про бле ма ко је има ју ко ри сни ци
вој не пен зи је. На жа лост то се ре ша ва ве -
о ма спо ро и не бла го вре ме но. Во ди мо и
спор пред ме ђу на род ним су дом у Стра з-
бу ру. У Цр ној Го ри жи ви 33 ко ри сни ка вој -
не пен зи је Ре пу бли ке Ср би је. Због не по-
сто ја ња уго во ра из ме ђу на ших др жа ва,
они не ма ју ре ше но здрав стве но обез бе-
ђе ње у Цр ној Го ри и овај про блем мо ра мо
за јед нич ки да ре ша ва мо. Са рад ња на ша
два удру же ња је до бра и тре ба та ко да
на ста ви мо и уна пре ђу је мо са рад њу“.

Ми ло мир Ми ла ди но вић, ге не рал-пот -
пу ков ник у пен зи ји, пред сед ник Клу ба ге-
не ра ла и ад ми ра ла Ср би је: ,,Све вас по-
здра вљам у име Клу ба ге не ра ла и ад ми-
ра ла Ср би је и же лим вам успе шан рад.
Упра во смо се вра ти ли са са стан ка код
в.д. на чел ни ка ВМА ко ји нас је упо знао са
ак тив но сти ма те здрав стве не ин сти ту ци -
је. Вој ни оси гу ра ни ци има ју пред ност у
ле че њу на ВМА у од но су на ци ви ле. Пре
под не ће се пр во при ма ти на пре гле де
вој ни оси гу ра ни ци, а ци ви ли ка сни је. Што
се хит не по мо ћи ти че, ука за ли смо на не-
ке сла бо сти. Од го во ре но нам је да ће се у
ор га ни за циј ском сми слу пред у зе ти ко ра-
ци да се си ту а ци ја ста би ли зу је. ВМА, ина-
че, оста је у истом ста ту су“.

Зла то мир Гру јић, пу ков ник у пен зи ји,
пред сед ник Удру же ња пен зи о ни са них вој -
них ле та ча и па до бра на ца Ср би је: „Ср -
дач но вас по здра вљам и же лим Скуп шти-

ни успе шан рад у име Удру же ња пен зи о-
ни са них вој них ле та ча и па до бра на ца Ср -
би је. Ода јем при зна ње свим на шим ко ле-
га ма ко ји су за ових ви ше од два де сет го-
ди на уло жи ли труд у рад, зној и здра вље
да на ше удру же ње жи ви и ра ди.  На ша
два удру же ња од лич но са ра ђу ју и по зи-
вам вас да са чу ва мо на ше је дин ство и да
се за јед нич ки од у пре мо свим на па ди ма
ко ји до ла зе од по је ди на ца. Удру же ње нам
је да нас по треб ни је не го ју че, а су тра ће
нам би ти по треб ни је не го да нас, ра ди за-
шти те на ших ин те ре са и до сто јан ства на-
ше про фе си је и здра вља. 

Не до вољ но ра зум ном од лу ком од пре
не ко ли ко го ди на ка да је удру же ње ам пу-
ти ра но од сво је ма ти це - Ми ни стар ства
од бра не, ми про ла зи ло кроз те жак пе ри -
од, али смо оп ста ли и до ка за ли да смо са-
став ни део на ше вој ске, да смо део свих
вој них тра ди ци ја ко је је вој но пен зи о нер -
ски кор у про те клих ви ше од сто го ди на
имао и да ће мо још је дин стве ни је да се
бо ри мо за очу ва ње свог је дин ства и ста-
ту са. 

Основ но пи та ње ко јим тре ба да се ба-
ви мо је очу ва ње на шег је дин ства. Ви ше
ор га ни за ци ја и удру же ња ме је зва ло да
им се при кљу чим у ак ци ја ма ко је во де ми-
мо удру же ња. Мој лич ни и став Удру же ња
пен зи о ни са них вој них ле та ча и па до бра-
на ца је да је УВПС је ди ни ле ги тим ни
пред став ник вој но пен зи о нер ске по пу ла-
ци је. Мо ра мо уло жи ти на по ре да та ко и
оста не.  По зи вам др жав не ор га не да се не
од ри чу свих ре сур са ко је у се би но си вој -
но пен зи о нер ска по пу ла ци ја. Не мо гу да
схва тим да се и јед на зе мља на све ту та-
ко ла ко од ри че по тен ци ја ма од око 40.000
шко ло ва них љу ди ко ји су у пен зи ју оти-

У име Ми ни стар ства од бра не пред став ни ци ма вој них пен зи о не ра из свих 
кра је ва Ср би је обра тио се др жав ни се кре тар Не над Не рић

Ре кли су...

ДА СВИ МА БУ ДЕ БО ЉЕ



од ме сец да на). Пот пи си су при ку пља ни у
сва кој Оп Орг УВПС у тер ми ну од се дам
да на, а у пре о ста лом вре ме ну до да на до-
ста вља ња вр ше но је при ку пља ње, сла га-
ње и при пре ма за до ста вља ње до би је ног
ма те ри ја ла;

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.

Шта је тач но, а шта ни је 
око на род не ини ци ја ти ве
Ве о ма смо из не на ђе ни 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 и не при-
хва тљи во да су се по слу жи ли ова квим ма-
ни пу ла ци ја ма и не и сти на 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, 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 ва но.

Пред сед ни ци На род не скуп шти не 15.
ма ја 2017. го ди не до ста ви ли смо зах тев да
се на јед ној од пр вих на ред них сед ни ца
На род не скуп шти не по сту пи по на ве де ним
пред ло зи ма За ко на у скла ду са По слов ни-
ком На род не скуп шти не.

Уко ли ко Устав ни суд и На род на скуп-
шти на Ре пу бли ке Ср би је од ба це на ше
пред ло ге, обра ти ће мо се пред став ком Ев-

роп ском су ду за људ ска пра ва.
Од 2004. го ди не па до да нас, вој ни пен-

зи о не ри има ју ве ли ке про бле ме по пи та-
њу оства ри ва ња пра ва на ускла ђи ва ње и
по ве ћа ње пен зи ја. Ско ро у свим слу ча је -
ви ма то пра во су мо ра ли да оства ру ју суд-
ским пу тем и ти про це си су још у то ку.

Дуг по осно ву де ли мич ног ускла ђи ва ња
пен зи ја за пе ри од од 1. 8. 2004. до 1. 12.
2007.го ди не још увек ни је на пла тио ве ли-
ки број КВП. 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 да за ПИО и
Фон да за СО ВО
и на шем ан га-
жо ва њу, омо гу -
ће но је по кре та-
ње суд ских спо-
ро ва и сви КВП
ко ји су у 2016. и
2017. под не ли
ту жбе, дуг су
на пла ти ли. Не-
о п ход но је да
сви они ко ји још
увек 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.

Ускла ђи ва ње пен зи ја и јед но крат на ис-
пла та раз ли ке за пе ри од од 1. 1. 2008. го-
ди не до 1. 11. 2015. го ди не, као и ван суд-
ско по рав на ва ње, још увек ни је у пот пу но-
сти оства ре но код јед ног бро ја КВП.

Суд ски спо ро ви у од но су на за ста ре-
лост по тра жи ва ња и на вред ност бо да за
је дан број КВП окон ча ни су од лу ка ма
Устав ног су да Р. Ср би је ко ји је жал бе од-
ба цио и при хва тио од лу ке Апе ла ци о ног и
Ви со ког ка са ци о ног су да. Исто та ко Ев-
роп ски суд за људ ска пра ва од ба цио је
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шли са 40 и ви ше го ди на, Ја чај мо ве зе са
Ми ни стар ством од бра не и на шом вој ском.
Тре ба до след но да се др жи мо на ших про-
грам ских на че ла и Ста ту та“.

До бри ла Ко при ви ца, пред сед ник Удру-
же ња па лих бо ра ца у ра то ви ма од 1990 до
1999. го ди не: „За хва љу јем у име Удру же-
ња по ро ди ца па лих бо ра ца и у сво је лич но
на по зи ву да при су ству јем ва шој Скуп шти-
ни и же лим вам успе шан рад, уз ис ти ца ње
по тре бе да да ље уна пре ђу је мо на шу успе -
шну са рад њу. Же лим да че сти там Удру же-
њу вој них пен зи о не ра ко је се ду го го ди на
бо ри за ва ша пра ва и да им по же лим да и
да ље на ста ве та кву бор бу. И у на шем удру-
же њу је ве ли ки број вој них пен зи о не ра.
Же лим вам пу но успе ха у да љем ра ду“.

Вла до Ђу кић, пред сед ник Удру же ња
вој них бес кућ ни ка Ср би је: „По здра вљам
све вас а Скуп шти ни и же лим успе шан рад.
Вој ни бес кућ ни ци су вој на ли ца ко ји су жи-
ве ли у дру гим ре пу бли ка ма СФРЈ и пре ди -
сло ци ра ни са сво јим је ди ни ца ма ве ћин ски
у Ре пу бли ци Ср би ји. Та мо смо има ли ста-
но ве, пре да ли их на зах тев стам бе ном ор-
га ну и на кра ју смо ов де мо ра ли да их се
од рек не мо, да би смо ов де мо гли да под не-
се мо мол бу за стан. До да нас је про шло 26
го ди на, а да ми ни смо ре ши ли сво је стам-
бе но пи та ње. 

Из на ших ре до ва је још 2628 ли ца вој них
бес кућ ни ка и њих 20 са про сто ра Ко со ва и
Ме то хи је ко ји ни су ре ши ли стам бе но пи та-
ње, што је ве ли ки про блем за нас. Обра ћа-
ли смо се свим др жав ним ор га ни ма, свим
ин стан ца ма овог дру штва и ни ко не ма слу-
ха за ре ша ва ње на ших про бле ма, то јест
ни је би ло до вољ но слу ха за на ше про бле-
ме. Ре ше ња још увек не ма. Оче ку је мо од
УВПС са рад њу и по моћ у ре ша ва њу тог
про бле ма. Ми смо у ше стој или сед мој де-
це ни ји жи во та, оси па ју нам се по ро ди це и
при ти ска ју мно ги про бле ми. Же лим ов де
да на по ме нем про блем Спорт ско-ре кре а-
тив ног цен тра Сур чин, у чи јим зда њи ма са -

зда ним од азбе ста љу ди стал но уми ру од
кар ци но ма. Већ 50 ли ца је та мо скон ча ло
жи вот, ме ђу ко ји ма и мо ја су пру га... У Сур-
чи ну не ра де си сте ми и та мо го то во ни шта
не функ ци о ни ше. По себ но вам же лим до б-
ро здра вље“

Сла во љуб Ста ле то вић, управ ник Цен -
тра вој но ме ди цин ских уста но ва Бе о град:
„Ми збри ња ва мо око че ти ри пе ти не вој них
ли ца у Бе о гра ду. По зна то ми је да је ваш
основ ни про блем здрав стве но збри ња ва-
ње. Има мо до бру са рад њу са ва шом ор га-
ни за ци јом. Са оп штин ским од бо ри ма
УВПС Ра ко ви ца и Чу ка ри ца ус пе ли смо да
сре ди мо ен те ри јер и екс те ри јер објек та
ам бу лан те Це рак – Ви но гра ди, ко ји слу жи
за здрав стве но збри ња ва ње. 

Од 65 до 80 го ди на жи во та је ви ше од 60
од сто вој но пен зи о нер ске по пу ла ци је ко ју
здрав стве но збри ња ва мо у ЦВМУ. По зна то
ми је да ли ца ко ја има ју ви ше од 65 го ди на
жи во та про сеч но бо лу ју од че ти ри хро нич-
них бо ле сти. Јед на тре ћи на вој них оси гу-
ра ни ка жи ве са ми, а 40 од сто са још јед ним
чла ном до ма ћин ства, нај че шће исте ста ро-
сти. За ла же мо се и мо лим ва шу по моћ да
у Бе о гра ду фор ми ра мо Ге рон то ло шки цен-
тар јер има ре ал них по тре ба за тим. 

Ан ке те су по ка за ле да би 38 од сто вој -
них пен зи о не ра хте ло да жи ви у та квом јед-
ном цен тру. Пред ла жем да из град ња та к-
вог цен тра бу де и је дан од за кљу ча ка овог
ску па. Ве зи ва ње тог цен тра за Вој но ме ди-
цин ски цен тар Ка ра бур ма ре ше ни би би ли
мно ги про бле ми здрав стве ног обез бе ђе-
ња, пре све га при мар не и се кун дар не
здрав стве не за шти те. По зи вам вас да из-
вр ши те из бор ле ка ра ко ји ће вас ле чи ти.
За ла же мо се да сви пен зи о ни са ни вој ни
оси гу ра ни ци има ју и ор га ни зо ва не си сте-
мат ске пре гле де, ка ко би се на вре ме от-
кри ле не ке бо ле сти. Ре дов ном кон тро лом,
на при мер ше ће ра у кр ви, мо же мо да утвр -
ди мо ко ри зи ку је да за де сет го ди на до би је
ше ћер ну бо лест. И не ки кар ци но ми мо гу

пре вен тив ним де ло ва њем да се пред у пре-
де. Нео п ход но је да сва ка два до три ме се-
ца одр жа ва мо за јед нич ке са стан ке и на ла-
зи мо нај бо ља ре ше ња у обо стра ном ин те-
ре су. И да зна те да је у ва шем здрав стве-
ном обез бе ђе њу цен трал на фи гу ра иза-
бра ни ле кар“. 

Ми лан Ми ја и ло вић, из Оп штин ске ор-
га ни за ци је УВПС Чу ка ри ца: „По здра вљам
ру ко вод ство и све де ле га те Скуп шти не.
Са гла сан сам са из ве шта јем о ра ду. Пред-
ла жем да ре ша ва ње на ших пи та ња про ши-
ри мо и на оста ле ин сти ту ци је си сте ма, да
и дру ге оба ве сти мо о не ре ша ва њу ре дов-
ног по ве ћа ња пен зи ја за 4,21%. Тре ба
упор но на ста ви ти са зах те ви ма за ре ша ва-
ње на ших про бле ма, а ка да не ма од го во ра
зах те ве по на вља ти. Пре ла жем да се тра-
жи при јем де ле га ци је УВПС код нај ви ших
ор га на др жа ве и ин си сти ра ти на при је му. У
ис ти ца њу на ших про бле ма ко ри сти ти
сред ства јав ног ин фор ми са ња. У ци љу фи-
нан си ра ња ових ак тив но сти, ако је по треб-
но, раз мо три ти и по ве ћа ње чла на ри не.”  

Ми ле Глу мац, пред сед ник Над зор ног
од бо ра Скуп шти не УВПС: „Из ве штај о ра-
ду сте до би ли и не мам на то шта да до дам.
Ма те ри јал но-фи нан сиј ско по сло ва ње се
оба вља у скла ду са за ко ни ма. Из ве сни
про пу сти кон ста то ва ни су у по је ди ним оп-
штин ским од бо ри ма УВПС. Ако има не ја с-
но ћа, ја и оста ли чла но ви Над зор ног од бо-
ра смо ту, да од го во ри мо на евен ту ал на
пи та ња”.

Или ја Пи љић, из град ске ор га ни за ци ја
УВПС Ниш: „Има по на вља ња у из ве шта ју
и не ких кон ста та ци ја из про шле го ди не“.
Ин те ре су је ме ко ји то ОпОд УВПС не во де
књи го вод ство пра вил но“. 

Бо ри вој Га јић, из Оп штин ске ор га ни за-
ци је УВПС Но ви Бе о град: „Пред ла жем да
се пре чи шће ни текст Ста ту та до ста ви свим
ор га ни за ци ја ма УВПС и об ја ви у ли сту
„Вој ни ве те ран“.

Рад но пред сед ни штво је успе шно оба ви ло за да так



пред став ку по пи та њу за ста ре ло сти. По -
сле ових од лу ка оста ло је је ди на мо гућ-
ност да сви они ко ји ма је Устав ни суд од-
ба цио устав не жал бе под не су пред став ке
Европ ском су ду за људ ска пра ва, али са-
мо на вред ност бо да што су не ки то и учи-
ни ли.

На шим ан га жо ва њем и по др шком Фон-
да за ПИО и Ми ни стар ства за рад, за по ш-
ља ва ње и со ци јал на пи та ња, обез бе ђе но
је да Вла да Р. Ср би је до не се но ви за кљу-
чак за ван суд ско по рав на ва ње, ко ји ће се
про ме њи ва ти до кра ја 2017. го ди не.

По кре та ње ту жби за ускла ђи ва ње пен-
зи ја и ис пла ту ду га 4,21% је ри зич но јер су
већ до не те прав но сна жне пре су де.

Во ђе ње спо ро ва за по ве ћа ње пен зи ја за
20% по осно ву бе ни фи ци ра ног ста жа још
увек ни је окон ча но. Ту жбе за по ве ћа ње
пен зи ја за 20% под не ло је ви ше од 2.000
КВП. Фонд за ПИО у пр вом и дру гом сте-
пе ну је све зах те ве од ба цио са обра зло-
же њем да се из ме не За ко на од но се на вој -
на ли ца ко ја пра во на пен зи ју оства ру ју од
1. 1. 2012.го ди не.

Исти чин, иста гру па, 
а пен зи је раз ли чи те
Управ ни суд по ту жба ма по сту па дво ја -

ко: не ке су ди је од ба цу ју ту жбе, а не ке вра-
ћа ју на по нов ни по сту пак.

Ве ћи на прав них струч ња ка сма тра да се
тај За кон не мо же при ме њи ва ти на ли ца
ко ја су пен зи о ни са на пре 1. 1. 2012.го ди-
не.

Ура ђе на је струч на ана ли за на ста лих
раз ли ка у пен зи ја ма про фе си о нал них при-
пад ни ка истог чи на и по ло жа ја пен зи о ни-
са них у пе ри о ду 2007 – 2012, али још увек
ни смо на шли пра вог са го вор ни ка у Ми ни-
стар ству од бра не за ре ша ва ње овог пи та-
ња.

По кре ну ли смо из ме ну про пи са о по ре-
зу на ре ги стро ва но оруж је ко јим се тра жи
да оруж је ко је смо ку пи ли, и до од ла ска у
пен зи ју ко ри сти ли као слу жбе но, бу ду ос-
ло бо ђе ни пла ћа ња по ре за. Ми ни стар ство
фи нан си ја, као но си лац из ра де За ко на,
оба ве сти ло нас је да наш зах тев има ка-
рак тер ини ци ја ти ве ко ју ће раз мо три ти
при ли ком на ред них из ме на и до пу не За-
ко на о по ре зи ма на оруж је.

Вој ни пен зи о не ри ни кри ви ни ду жни
има ју ја ко пу но про бле ма око оруж ја. Пла -
ћа ње по ре за на оруж је по сто ји са мо у Р.
Ср би ји. Тро феј но оруж је до 5. мар та мо ра-
ли су да пре ре ги стру ју или да га оне спо-
со бе или пре да ју др жа ви. Пре ре ги стро ва -
ње зах те ва ле кар ско уве ре ње, низ по твр -
да што пен зи о не ре у ви со кој ста ро сној до-
би огром но оп те ре ћу је и зах те ва ве ли ке
тро шко ве.

Здрав стве ној за шти ти вој них пен зи о не -
ра Удру же ње по све ћу је по себ ну па жњу.
Ус по ста вље на је из у зет на са рад ња са ру-
ко вод стви ма вој но-здрав стве не слу жбе, а
на ши зах те ви и пред ло зи се ува жа ва ју и
ре а ли зу ју. Про блем из до ме на здрав стве-
не за шти те рас пра вља ни су ско ро на свим
сед ни ца ма Глав ног од бо ра.

При мар на здрав стве на за шти та по диг-
ну та је на ви ши ни во, а по пу ном ле ка ри ма
са за вр ше ним сту ди ји ма на Вој но ме ди-
цин ском фа кул те ту пр ве и дру ге ге не ра ци -
је от кло ни ће се ду го го ди шњи про бле ми
не по пу ње но сти ка дром. По бољ ша ва се
од нос осо бља ВМА пре ма вој ним пен зи о-
не ри ма и све при мед бе на рад озбиљ но се

раз ма тра ју и пру жа ју од го во ри на по ста в-
ље на пи та ња.

У ци љу да љег по бољ ша ња здрав стве-
не за шти те нео п ход но је:

- сма њи ти че ка ња за пре гле де на маг-
нет ну ре зо нан цу и хол те ре (че ка се од 6
до 12 ме се ци);

- да се тро шко ви за бо ло ва ње про фе си -
о нал них вој них ли ца до 30 да на,  не ис пла-
ћу ју из сред ста ва Фон да за СО ВО;

- по бољ ша ти на бав ку ле ко ва и са ни тет-
ског ма те ри ја ла;

- уки ну ти не за ко ни ту од лу ку о не пла ћа-
њу тро шко ва при од ла ску на пре гле де ван
ме ста бо рав ка;

- пра ва вој них оси гу ра ни ка из јед на чи ти
са пра ви ма ци вил них оси гу ра ни ка (нов ча-
на на кна да за те ле сно оште ће ње 100%,
ди ја бе ти ча ри – 10 да на опо рав ка, ин ди ка-
ци је за ре ха би ли та ци ју, по вра ћај ви ше
упла ће не пар ти ци па ци је и дру го);

- ускла ди ти Пра вил ник о ме ди цин ско-
тех нич ким по ма га ли ма са ци вил ним ко јег
при ме њу је Ре пу блич ки фонд за здрав ство
и сва ке го ди не ино ви ра, а наш ни је ме њан
од 1994.го ди не;

- до не ти од лу ку и отво ри ти ге ран то ло -
шки цен тар у Бе о гра ду.

Опре де ли ти ви ше ста но ва 
за вој не пен зи о не ре
Стам бе но обез бе ђе ње је за 8.718 вој них

пен зи о не ра, од ко јих су њих 4.221 без ика -
квог ста на, је из у зе тан про блем за ко ји др -
жа ва ско ро да не ма ре ше ње.

На бав ка ста но ва од сред ста ва до би је -
них од про да је су ви шне имо ви не је знат но
ис под оче ки ва ног, па је за ра ди кал но ре-
ше ње овог пи та ња по треб но у бу џе ту пла-
ни ра ти и обез бе ди ти фи нан сиј ска сред-
ства за стам бе ну из град њу.

Нор ма тив на и пра вил ска ре гу ла ти ва за
ран ги ра ње и до де лу ста но ва зах те ва ино-
ви ра ње и до во ђе ње свих ка те го ри ја у при-
бли жно исти по ло жај а на ро чи то по пи та-
њу:

- од лу чи ва ња ко ли ко ко јој гру пи да се
до де ли ста но ва;

- сма њи ва ња бо до ва за вој не пен зи о не -
ре ко ји ста ну ју у вој ним објек ти ма;

- ви со ких тро шко ва за стру ју, во ду и ко-

му на ли је за ста но ва ње у вој ним објек ти-
ма;

- по ве ћа ње про цен та за до де лу ста но ва
вој ним пен зи о не ри ма (у од но су на уку пан
број ко ји не ма ју стан 44% су пен зи о не ри а
до би ја ју 35% ста но ва);

- стал но тра же ње истих до ку ме на та пре
сва ке по де ле ста но ва;

Сма тра мо да је по треб но што пре по кре-
ну ти из ме ну Пра вил ни ка ка ко би се от кло-
ни ли ови и дру ги не до ста ци.

Пред сто је нам ве ли ке оба ве зе у раз ре-
ша ва њу ових и дру гих про бле ма, али је
нај ва жни је да се очу ва је дин ство и да ус-
пе шно ор га ни зу је мо и спро ве де мо ре дов-
не из бо ре на свим ни во и ма Удру же ња.

Вре ме пред на ма би ће ис пу ње но мно го-
број ним ак тив но сти ма, не ће мо по пу сти ти
ни ти ште де ти се бе све док не оства ри мо
оно што нам при па да”.

По том је члан ИзОд ГлОд Скуп шти не
УВПС Осто ја По по вић: на вео да је у ја ну а-
ру ове го ди не УВПС упу ти ло до пис свим
Оп-ГрОд УВПС да до ста ве пред ло ге до пу-
не и из ме не нор ма тив них до ку ме на та
УВПС. У пи са ној фор ми од го во ри ло је 14
Оп-ГрОд УВПС, од ко јих је де вет има ло
пред ло ге за из ме ну нор ма тив них до ку ме-
на та УВПС, а пет је од го во ри ло да не ма ју
пред ло га. Ве ћи на оста лих Оп-ГрОд УВПС
је те ле фо ном из ве сти ло да не ма ју пред-
ло га. Пред ло зи су из у че ни и на осно ву
њих су са чи ње ни пред ло зи са обра зло же-
њем. 

Пред ло зи су усво је ни огром ном ве ћи-
ном гла со ва. При хва ћен је пред лог пла на
за иду ћих два на ест ме се ци.

За кљу чу ју ћи сед ни цу Скуп шти не Мар ко
Не го ва но вић је на гла сио да пре ко УВПС
мо же мо да бра ни мо сво ја пра ва и ин те ре-
се и да ути че мо да се она (пра ва) по шту ју
и оства ру ју. Удру же ње је јед но од основ-
них на ших дру штве них вред но сти за ко је
се тре ба бо ри ти та ко да очу ва мо је дин-
ство ор га ни за ци је вој них пен зи о не ра на
свим ни во и ма. Кри ти ке тре ба да бу ду кон-
струк тив не, да ну де но ва ре ше ња и да су
ре ал не. Сви ма нам је ста ло да не ко пра во
прин ци пи јел но оства ри мо до кра ја. Али се
мо ра мо ру ко во ди ти, по шту ју ћи же ље и
прин ци пе, да је оно што по стиг не мо оства-
ре ње ре ал ног и мо гу ћег.

6Vojni veteran Мај 2017.

АКТУЕЛНО

При зна ње ди ри ген ту УА МО
,,Ста ни слав Би нич ки“

ПЛА КЕ ТА ЗА ЧЕ ТИ РИ 
ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ РА ДА

Ди ри гент Умет нич ког ан сам бла Ми ни-
стар ства од бра не ,,Ста ни слав Би нич ки“
Па вле Ме да ко вић до бит ник је Пла ке те
Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је за
пре дан ви ше го ди шњи умет нич ки рад и са-
рад њу са том ор га ни за ци јом. При зна ње је
по во дом че ти ри де це ни је умет ни ко вог ди-
ри го ва ња Па влу Ме да ко ви ћу на сед ни ци
го ди шње Скуп шти не Удру же ња, уру чио
пред сед ник УВПС ге не рал-пот пу ков ник у
пен зи ји Љу бо мир Дра га њац.

Ина че, ових да на стру ков на ор га ни за ци -
ја му зи ча ра Ср би је про гла си ла је кон церт
ор га ни зо ван по во дом че ти ти де це ни је
умет нич ког ра да Па вла Ме да ко ви ћа за нај -
бо љи у Ср би ји одр жан то ком 2016. го ди не.
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Обраћање председнику 
Народне Скупштине 
Републике Србије 

Маји Гојковић

ДА ЛИ СКУПШТИНА
КРШИ УСТАВ

П
ред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац, у
свој ству пред сед ни ка Ини ци ја тив ног од-
бо ра за на род ну ини ци ја ти ву упу тио је 12.

ма ја пи смо пред сед ни ку На род не Скуп шти не
Ре пу бли ке Ср би је Ма ји Гој ко вић сле де ће са -
др жи не:

,,Да на 17. но вем бра 2016. го ди не, а на ос-
но ву спро ве де не на род не ини ци ја ти ве ко ју је
пот пи са ло 33.898 чла но ва овог Удру же ња и
дру гих гра ђа на, под не ли смо На род ној скуп-
шти ни пред ло ге за ко на и то: Пред лог 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 („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 116/14) и Пред лог За ко на
о из ме на ма За ко на о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр.
34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005,
63/2006, 5/2009, 1`07/2009,101/2010, 93/2012,
63/2013, 102/2013, 75/2014 и 14/2014).

По од ред би чла на 152. По слов ни ка На род-
не скуп шти не, би ли сте ду жни на пред на ве де-
не Пред ло ге за ко на од мах по при је му до ста-
ви ти на род ним по сла ни ци ма, над ле жним од-
бо ри ма (из чла на 48, 52 и 61. По слов ни ка) и
Вла ди, што, ко ли ко нам је по зна то, ни сте учи-
ни ли. Ал тер на тив но, уко ли ко сте сма тра ли да
на ве де ни пред ло зи за ко на ни су под не ти у
скла ду са Уста вом, За ко ном и По слов ни ком
На род не скуп шти не, би ли сте ду жни по сту пи-
ти по од ред би чла на 153. По слов ни ка На род-
не скуп шти не, што, та ко ђе ни сте учи ни ли, па
за кљу чу је мо да под не ти пред ло зи за ко на ис-
пу ња ва ју усло ве за увр шће ње у днев ни ред
сед ни це На род не скуп шти не про пи са не чла-
ном 85. став 2. По слов ни ка На род не скуп шти-
не.

Ме ђу тим, по на пред на ве де ним пред ло зи-
ма, На род на скуп шти на ни је од лу чи ва ла ни на
јед ној у ме ђу вре ме ну одр жа ној сед ни ци, ни ти
су ти пред ло зи из но ше ни на раз ма тра ње ра-
ди увр шта ва ња у днев ни ред тих сед ни ца, иа-
ко је пред ло же но да се о ови пред ло зи за ко на
раз ма тра ју по хит ном по ступ ку.

Ова кво, објек тив но це ње но, иг но ри са ње
пред ло га на род не ини ци ја ти ве и кр ше ње
Уста ва и за ко на од стра не нај ви шег за ко но-
дав ног ор га на већ ре зул ти ра не га тив ним ко-
мен та ри ма и по ли тич ким тен зи ја ма ме ђу пот -
пи сни ци ма на род не ини ци ја ти ве, па се не мо-
гу ис кљу чи ти јав ни про те сти у свим гра до ви-
ма где је на род на ини ци ја ти ва пот пи си ва на.

Са из не тих раз ло га, апе лу је мо да се на јед-
ној од пр вих на ред них сед ни ца На род не скуп-
шти не по сту пи по на ве де ним пред ло зи ма за-
ко на у скла ду са По слов ни ком На род не скуп-
шти не.

Ал тер на тив но, уко ли ко евен ту ал но сма тра-
те да по сто је раз ло зи да се пред мет ни пред-
ло зи не увр сте у про це ду ру од лу чи ва ња по
њи ма, оче ку је мо да нам се ти раз ло зи пи са но
са оп ште, ра ди на шег опре де ље ња у по гле ду
под но ше ња жал бе над ле жном су ду, сход но
од ред би чла на 41. За ко на о ре фе рен ду му и
на род ној ини ци ја ти ви („Слу жбе ни гла сник
РС“, бр. 48/4 и 11/98).“

Са 15. седнице Главног одбора УВПС

УВЕРТИРА ЗА ГОДИШЊУ 
СКУПШТИНУ

У
Хор ској са ли До ма ВС 10. ма ја одр жа на је 15. сед ни ца Глав ног од бо ра Скуп-
шти не УВПС ко јом је пред се да вао пред сед ник Љу бо мир Дра га њац. На по чет ку
сед ни це пред се да ва ју ћу је по здра вио при сут не и уру чио По ве љу УВПС проф.

др пу ков ни ку Зо ра ну Ше гр ту, по моћ ни ку на чел ни ка ВМА за ле че ње, ис та кав ши
про фе со ро ве за слу ге за нај ви ше при зна ње УВПС.

Пу ков ник Зо ран Ше грт за хва лио је на при зна њу, ис ка зав ши то ре чи ма ча сти и
из ра зио уве ре ње да је ви со ко при зна ње, за за слу ге, до де ље но свим са рад ни ци ма
у тој пре сти жној ме ди цин ској и на уч ној уста но ви. По том је чла но ве Глав ног од бо ра
оба ве стио о то ме шта је у ми ну лом пе ри о ду учи ње но на ВМА, на во де ћи ве ли ки
број упо ред них по да та ка. Из нео је и по да так да се у 2016. го ди ни од укуп ног бро ја
пру же них услу га, 68% од но си на вој не оси гу ра ни ке а 32% на ци вил не, што де ман-
ту је нео д го вор не гла си не пре ма ко ји ма се у ВМА ве ћин ски ле че ци вил ни оси гу ра-
ни ци.

На сед ни ци је
јед но гла сно усво -
јен за пи сник са
прет ход не сед ни-
це, раз ма тран је
пред лог днев ног
ре да и ма те ри ја -
ла за сед ни цу ре-
дов не го ди шње
Скуп шти не, а чла-
но ви Глав ног од-
бо ра су по др жа ли
пред ло ге за из ме-
не и до пу не Про-
гра ма ра да УВПС,
Ста ту та УВПС,
Пра вил ни ка о од-
го вор но сти чла-
но ва УВПС, Пра-
вил ни ка о со ци -
јал ној и ху ма ни-
тар ној по мо ћи у
УВПС. Том при ли-
ком оба ве ште ни су о Го ди шњим из ве шта јем Над зор ног од бо ра, а раз ма тран је и
подржан Го ди шњи из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу УВПС у 2016.го ди ни.

Под тач ком ра зно, раз ма тра но је још не ко ли ко те ку ћих пи та ња од зна ча ја за
Удру же ње. Та ко ђе су раз ма тра ни пред ло зи Из вр шног од бо ра ГО УВПС за до де лу
со ци јал не и ху ма ни тар не по мо ћи, јер је би ла реч о спе ци фич ним слу ча је ви ма. 

Из ме ђу оста лог до не та је од лу ка да у Ста ту ту УВПС оста не од ред ба да оп штин-
ске-град ске ор га ни за ци је би ра ју јед ног пот пред сед ни ка. С тим у ве зи до го во ре но је
да иза бра ни пот пред сед ни ци у Ни шу и Но вом Бе о гра ду оста ну до кра ја ман да та. 

Раз ма тран је и пред лог ОпОд УВПС Обре но вац да се Ми ло ра ду Ор ло ви ћу до де-
ли По ве ља УВПС, а Сло бо да ну Пе ши ћу Пла ке та УВПС. Из ОпОд УВПС Зе мун сти-
гао је пред лог да се По ве ља УВПС до де ли Јо ву Ву ји но ви ћу. Сви пред ло зи јед но-
гла сно су при хва ће ни.

З. П.

Допис Влади РС и надлежним одборима Скупштине РС

ИСТИНА НА ВИДЕЛО

П
ред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац, у свој ству пред сед ни ка Ини ци ја тив-
ног од бо ра за под но ше ње на род не ини ци ја ти ве, упу тио је Вла ди Ре пу бли-
ке Ср би је и над ле жним од бо ри ма На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је

до пис сле де ће са др жи не:
,,На осно ву чла на 15. став 1. За ко на о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма

од јав ног зна ча ја („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010),
тра жи мо да нас оба ве сти те да ли је пред сед ник На род не скуп шти не до ста вио
том од бо ру на раз ма тра ње Пред лог 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 („Слу жбе ни гла сник РС“, бр.
116/14) и Пред лог За ко на о из ме на ма За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005,
101/2005, 63/2006, 5/2009, 1`07/2009,101/2010, 93/2012, 63/2013, 102/2013,
75/2014 и 14/2014), ко ји су под не ти по осно ву спро ве де ног по ступ ка на род не
ини ци ја ти ве, и ка да, те да ли је тај од бор до ста вио пред сед ни ку На род не скуп-
шти не сво је ми шље ње по тим пред ло зи ма за ко на, ка да и ка кво“.

Пу ков ник проф. др Зо ран Ше грт под нео је де та љан 
из ве штај о ра ду ВМА
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Седница Градског одбора
УВПС Ниш

О СВЕМУ ПО МАЛО

Г
рад ски од бор УВПС Ниш 11. ма ја
одр жао је сед ни цу, на ко јој су раз-
ма тра на ак ту ел на пи та ња ве за на

за рад Ор га ни за ци је. Чла но ви Град-
ског од бо ра су оба ве ште ни о свим ак-
тив но сти ма из ме ђу две сед ни це. По-
себ но је би ло ре чи о ак тив но сти ма ве-
за ним за ускла ђи ва ње пен зи ја, за тим
за стаж оси гу ра ња са уве ћа ним тра ја -
њем у из но су од 20 од сто.

Пред сед ник Над зор ног од бо ра је
оба ве стио чла но ве Гр Од да је пре гле-
дао ма те ри јал но-фи нан сиј ско по сло-
ва ње за пр во тро ме сеч је и да не ма

при мед би на по сло ва ње Удру же ња.
Ка ко на сту па леп ше вре ме, пи та ње

ор га ни зо ва ња из ле та по ста ло је ак ту-
ел но, што је та ко ђе раз ма тра но на
сед ни ци, па је ин си сти ра но да се том
пи та њу по све ти по себ на па жња и да
сред ства за ту свр ху бу ду стро го на-
мен ска.

Пред сед ник ГО оба ве стио је чла но-
ве о не дав но одр жаној сед ни ци Глав-
ног од бо ра, УВПС, са по себ ним на гла -
ском на пред ло же не до пу не Ста ту та,
Про гра ма и дру гих пра вил ни ка, ко ји
ће се раз ма тра ти на Скуп шти ни
УВПС.

Чла но ви Гр Од  су та ко ђе упо зна ти
са чи ње ни ца ма ве за ним за на род ну
ини ци ја ти ву, а и свим дру гим ме ра ма
ко је пред у зео Глав ни од бор.  

З. Ја шо вић

У
Бра ти сла ви, пре сто ни ци Сло вач-
ке од 8. до 10. ма ја одр жа на је Ге-
не рал на скуп шти на, пе та по ре ду,

Ме ђу на род ног Кон сул та тив ног Ко ми-
те та (МКК)  ор га ни за ци ја офи ци ра у
пен зи ји и ре зер ви. 

По ред  ор га ни за ци ја из 29 зе ма ља
све та МКК об је ди ња ва и ме ђу на род но
удру же ње ве те ра на „Ве те ра ни све та“
и удру же ње „Пла ви шле мо ви“.

Скуп шти ни је при су ство ва ла и де ле-
га ци ја Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла Ср -
би је у са ста ву: ге не рал-пу ков ник у
пен зи ји др Ви до је Пан те лић, пот пред-
сед ник МКК, ге не рал-пот пу ков ник у
пен зи ји Ми ло мир Ми ла ди но вић, пред-
сед ник Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла
Ср би је и ге не рал-ма јор у пен зи ји Ра-
до слав Шко рић, се кре тар у МКК.

На Скуп шти ни је иза бра но но во ру-
ко вод ство, са до са да шњим пред сед-
ни ком МКК го спо ди ном Алек сан дром
Ква шњи ном на че лу. Том при ли ком
ана ли зи ран је рад из ме ђу две скуп-
шти не. Усво јен је и Ме мо ран дум о ме-
ра ма за ак ти ви ра ње на по ра ме ђу на-
род не за јед ни це ре зер вних офи ци ра и
ве те ра на у су прот ста вља њу те ро ри -
зму и екс тре ми зму.

У ана ли зи ра да МКК из ме ђу две
скуп шти не по себ но је ис так ну та ак тив-
ност Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла Ср -
би је у ор га ни за ци ји и ре а ли за ци ји ме-

ђу на род ног на уч ног ску па, одр жа ног у
Бе о гра ду 2014. го ди не, по во дом сто-
го ди шњи це Пр вог свет ског ра та.

У не по сред ним раз го во ри ма са чла-
но ви ма де ле га ци ја дру гих зе ма ља, то-
ком Скуп шти не, де ле га ци ја Клу ба ге-
не ра ла и ад ми ра ла Ср би је да ла је
зна ча јан до при нос афир ма ци ји Ср би -
је и Вој ске Ср би је. Ге не рал Пан те лић
је под нео ре фе рат о ра ду Клу ба ге не-
ра ла и ад ми ра ла Ср би је и про бле ми-
ма у ме ђу на род ној за јед ни ци у ве зи са
те ро ри змом, про бле ми ма са ми гран-
ти ма и не ста бил ној си ту а ци ји на Бал-
ка ну, на ко ју ути чу свет ске си ле. Ге не-
рал Шко рић је уче ство вао у кон ци пи-
ра њу са др жа ја Ме мо ран ду ма, а и ус-
по ста вља њу кон та ка та и раз ме ни ис-
ку ста ва са дру гим удру же њи ма.

За до при нос Клу ба ге не ра ла и ад-
ми ра ла Ср би је ра ду МКК, ге не рал-пу-
ков ник у пен зи ји др Ви до је Пан те лић
про гла шен је по ча сним пот пред сед ни-
ком МКК, а уру че на му је и по ча сна
гра ма та Удру же ња  офи ци ра у пен зи ји
и ре зер ви Укра ји не. Ге не рал-пот пу ков-
ни ку у пен зи ји Ми ло ми ру Ми ла ди но-
вић до де ље на  је Ме да ља офи цир ске
со ли дар но сти.

Чла но ви скуп шти не уче ство ва ли су у
по ла га њу ве на ца по во дом 9. - ма ја Да-
на по бе де на Спо ме ник па лим бор ци ма
у Дру гом свет ском ра ту. М.М.

Под го ри ца: 
Са 5. Скуп шти не МКК

ДО ПРИ НОС МИ РУ

У
Бра ти сла ви је не дав но одр жа на 5. ге не рал на
скуп шти на Ме ђу на род ног са вје то дав ног ко ми те та
ре зер них офи ци ра – ве те ра на, под на зи вом „Ми-

си ја ми ра и при ја тељ ства“, ко ја је оку пи ла пред став-
ни ке вој них пен зи о не ра из 29 зе ма ља Евро пе и Ази -
је. 

Кон фе рен ци ји из Удру же ња вој них пен зи о не ра Цр -
не при су ство ва ли су пред сјед ник и се кре тар Па вле
Бан до вић и Ра ди во је Здрав ко вић.

Те ма Конференцијe, чи ја је те ма би ла мир, без бјед-
ност, при ја тељ ство, сви јет без ра то ва, отво рио је
пред сјед ник ИАЦ-а Алек сан дар Кањ шин, ко ји је по-
здра вио де ле га те зе ма ља уче сни ца, а за тим под нио
из вје штај о до са да шњем ра ду вој них ве те ран ских ор-
га ни за ци ја – ИАЦ.

У ре фе ра ту Кањ шин је ис та као: зна чај ИАЦ у за ла-
га њу за мир, раз вој ху ма ни тар них ве за ме ђу ве те ран-
ским ораг на и за ци ја ма, бри гу о ве те ра ни ма ору жа них
сна га, са рад њу у обла сти вој не кул ту ре, рад на фор-
ми ра њу мо-
ра ла, вас пи-
та њу мла дог
на ра шта ја и
ути цај на
в л а  д а  ј у  ћ е
гар ни ту ре да
ме ђу на род не
к о н  фл и к  т е
р ј е  ш а  в а  ј у
пре  го  во  ри-
ма, до го во-
ри ма и мир-
ним пу тем.

У име
Уд р у  ж е  њ а
вој них пен зи -
о не ра Цр не
Го ре Па вле
Бан до вић је за хва лио на по зи ву за уче шће, а за тим
ре као да за ње га пред ста вља по себ ну част што при-
су ству је ску пу по све ће ном ми ру, ан ти фа ши зму и сло-
бо ди. У го во ру је ис та као да до ла зи из Цр не Го ре, ма-
ле бал кан ске др жа ве ко ја има раз ло га да се по но си
сво јим до при но сом у ан ти фа ши стич кој бор би. Цр на
Го ра је ме ђу пр ви ма у Евро пи ди гла уста нак (13. ју ла
1941. го ди не) и че ти ри го ди не би ла у стро ју по бјед ни-
ка над фа ши змом. Цр на Го ра и њен сло бо дар ски на-
род ни ка да у сво јој исто ри ји ни је су ни при зна ли ни тр -
пје ли оку па то ра иако кроз исто ри ју ни је је ми мо и шао
ни је дан рат на Бал ка ну.

‒Ми жи ви мо на бр до ви том Бал ка ну, то јест на бу-
ре ту ба ру та. Си ту а ци ја је не мир на, па су мо гу ћи кон-
флик ти ве ћих раз мје ра. За ла же мо се за мир, ми до б-
ро зна мо што је рат, јер су то де ве де се тих го ди на на-
ши ве те ра ни ис ку си ли на сво јој ко жи, чи је по сле ди це
и да нас тр пи мој на род. То је раз лог да по др жа ва мо
Де кла ра ци ју ИАЦ-а о мје ра ма за очу ва ње ми ра у рје -
ша ва њу ме ђу др жав них су ко ба мир ним пу тем, за кљу-
чио је Бан до вић и уру чио за хвал ни це пред сјед ни ку
Кањ ши ну, се кре та ру Ку ма ко ву и до ма ћи ну кон фе рен-
ци је Бра на ри ку, за до при нос у очу ва њу ми ра и са рад-
ње са Удру же њем вој них пен зи о не ра Цр не Го ре.

Нa осно ву ре фе ра та и ди ску си ја де ле га та, усво је на
је Де кла ра ци ја за рад  ве те ра на ских ор га ни за ци ја у
очу ва њу ми ра и да љој са рад њи. 

За пред сјед ни ка и се кре та ра јед но гла сно су по но во
иза бра ни Кањ шин и Ку ма ков, ко ји су да ли не мјер љив
до при нос у ра ду ве те ран ских ор га ни за ци ја.

За вр ши ло се све ча но - раз мје ном по кло на, до дје -
лом при зна ња, од ла ском на по ла га ње ви је на ца па-
лим осло бо ди о ци ма Сло вач ке, оби ла ском му зе ја и
ста рог ди је ла гра да.                                                Р. З.

Београд: Генерална скупштина Међународног 
консултативног комитета

ПРИЗНАЊА КЛУБУ 
ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА

Чла но ви цр но гор ске де ле га ци је



9Vojni veteran Мај 2017.

ДОГАЂАЈИ

Из активности војних пензионера Лознице

И СКУПШТИНА И ИНФОРМИСАЊЕ

С
ре ди ном ма ја одр жа на је ре дов на сед ни ца го ди шње Скуп шти не УВП – Ло зни ца.
Том до га ђа ју при су ство ва ли су пред сед ник Удру же ња Љу бо мир Дра га њац, пред-
сед ник Из вр шног од бо ра ГО УВПС Зо ран Вуч ко вић, го сти из Шап ца, Срем ске Ми т-

ро ви це и из гра да.
Пред сед ник УВП Ло зни ца Сло бо дан Ђу ри чић, вр ло са же то из нео је ре зул та те јед но-

го ди шњег ра да Удру же ња, на ко је су чла но ви по но сни. 
Са ве ли ким ин те ре со ва њем чла но ви су оче ки ва ли да их чел ни љу ди УВПС „из пр ве

ру ке” ин фор ми шу о ак тив но сти ма УВПС.
Зо ран Вуч ко вић је нај пре из нео, не пра ви лан од нос ра ни јих чла но ва Ми ни стар ства

од бра не пре ма вој ним пен зи о не ри ма, од ко јих да нас по ти чу пр о бле ми. Са да шњи Ми-
ни стар од бра не, пре ма Вуч ко ви ће вим ре чи ма, во љан је да се до го во ром ре ше пр о бле-
ми вој них пен зи о не ра. Вуч ко вић је као ве ли ки пр о блем ис та као стам бе ну пр о бле ма ти ку
ко ји др жав ни орга ни не ре ша ва ју тем пом ко ји се оче ку је. Ве о ма је до бро то што чла но-
ви Удру же ња сва ког ме се ца из два ја ју сред ства и до де љу је при стој ну по моћ ма те ри јал -
но угро же ним ко ле га ма. 

Пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац нај ви ше се за др жао на од но су УВПС - др жа-
ва, на во де ћи да су и вој ни пен зи о не ри рав но прав ни гра ђа ни, да су нај ор га ни зо ва ни ја
дру штве на струк ту ра и нај ак тив ни ји у мно гим обла сти ма. Као та кви не мо гу да бу ду гра-
ђа ни дру гог ре да и да им се ола ко за ки да ју основ на људ ска пра ва - пра во на за ра ђе ну
пен зи ју. Дра га њац је ис та као раз ли чит од нос ло кал них са мо у пра ва пре ма вој ним пен-
зи о не ри ма. Ло знич ко УВП је јед на од ма њих орга ни за ци ја, али ра ди ве о ма до бро и ус-
по ста ви ло је до бру са рад њу са ло кал ном са мо у пра вом, на вео је пред сед ник УВПС.

По за вр шет ку Скуп шти не орга ни зо ва но је при јат но дру же ње уче сни ка.
С. Сто ја но вић

Са седнице Скупштине
УВПС Раковица

ГРАДИЋЕ СЕ КЛУБ
ПЕНЗИОНЕРА

Т
ре ћа ре дов на сед ни ца го ди шње Скуп-
шти не 6. са зи ва оп штин ске ор га ни за-
ци је УВПС Ра ко ви ца одр жа на је 23.

апри ла у про сто ри ја ма Ме сне за јед ни це
,,Ви ди ко вац“. Ску пу су при су ство ва ли
п р е д  с е д  н и к
УВПС Љу бо мир
Д р а  г а  њ а ц ,
п р е д  с е д  н и  к а
Из вр шног од бо-
ра ГО УВПС Зо-
ран Вуч ко вић,
члан ГО УВПС
Зо ран Јан ко вић,
за ме ник пред-
сед ни ка Оп-
штин ског од бо-
ра СУБ НОР-а
Дра го мир Пе т-
ро вић и пред-
сед ник Над зор-
ног од бо ра Скуп-
шти не УВПС Ми-
ле Глу мац.

Из ве штај о ра ду Оп Од УВП Ра ко ви ца
под нео је пред сед ник Ми ло рад Ко ла ши-
нац. Ме тод ра да, ка ко је ис та као, сво дио
се на одр жа ва ње ре дов них сед ни ца Оп-
штин ског од бо ра, по по тре би и ван ред них
и не по сред ним при је мом чла но ва сва ког
утор ка и че тврт ка од 10 до 12 ча со ва. У
про се ку сва ког да на од ре ђе ног за при јем
чла но ва про сеч но је до ла зи ло два де се так
ко ри сни ка вој не пен зи је. Оп штин ски од бор
је ре дов но пра тио си ту а ци ју, одр жа вао до -
бру ко му ни ка ци ју са члан ством, на сто је ћи
да објек тив но са вла да те ку ће про бле ме.
Чи ње ни су зна чај ни на по ри да се по мог не
ко ри сни ци ма вој не пен зи је у оства ри ва њу
за ки ну тих пра ва за пе ри од од 2004. до

2007. го ди не и ван ред но ускла ђи ва ње пен-
зи ја од 2008. до 2015. го ди не. Чла но ви ма
су пру же не по дроб не ин фор ма ци је и по-
моћ за по кре та ње ту жбе них зах те ва. До
са да је под не то ви ше од 500 ту жби основ-
ном су ду, по пре су да ма на пла ће но су 462
ту жбе на зах те ва, а 15 пре су да је уки ну то и
вра ће но на по нов но су ђе ње.

То ком ми ну лих два на ест ме се ци по се ћи-
ва ни су бо ле сни и те шко по крет ни вој ни
пен зи о не ри, пру же на им је ин фор ма ци ја о
ак тив но сти ма удру же ња и по моћ у оства-
ри ва њу пра ва. 

Од 1560 ко ри сни ка вој не пен зи је у оп-

шти ни Ра ко ви ца, чла но ви УВПС су њих
615, што се сма тра не до вољ ним бро јем.
Мла ђи вој ни пен зи о не ри углав ном ни су за-
ин те ре со ва ни за рад у Удру же њу. 

У са рад њи са ци вил ним удру же њем пен-
зи о не ра код оп штин ских ор га на вла сти по-
кре ну та је ини ци ја ти ва за из град њу клу ба
пен зи о не ра, што је при хва ће но та ко што је
ушло у план ра да оп шти не Ра ко ви ца. Оче-
ку је се да клуб бу де за вр шен за го ди ну,
две.

Пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац
и пред сед ник ИзОд ГО УВПС Зо ран Вуч ко-
вић, де таљ но су ин фор ми са ли при сут не о
ак тив но сти ма УВПС и све му оно ме што је
за ни ма ло вој не пен зи о не ре.

З. П.

Наша осматрачница

ЧИНОВНИЧКИ 
ОТКЛОН

О недавно одржаној вежби
,,Челик 2017“ из другог угла

С
ва ка вој на ве жба кру на је обу ке и
тех но ло шких до стиг ну ћа у раз во ју
си сте ма од бра не и вој ске као ин сти-

ту ци ја др жа ве. Та кве вр сте ак тив но сти
(ве жбе) су, ујед но, и сред ство за од вра -
ћа ње од агре си је. Ка да је вој ска ја ка, а
раз у ђе ни од брам бе ни си стем бес пре-
кор но функ ци о ни ше у свим усло ви ма,
те шко ће се мо гу ћи агре сор од лу чи ти на
ору жа ни на пад про тив те и та кве др жа-
ве. Јав но сти је по зна та и чи ње ни ца да
је сва ка вој на ве жба скоп ча на и са не
баш ма лим тро шко ви ма. Сто га се при-
каз мо гућ но сти си ле од ви ја у од ре ђе ним
вре мен ским раз ма ци ма.

Не дав но ор га ни зо ва на ве жба ,,Че лик
2017“ јед на је од оних ка кве се пла ни ра -
ју и ре а ли зу ју јед ном у ви ше го ди на.
Ово га пу та при ка за на су и сред ства на о -
ру жа ња и вој не опре ме ко ја се на ла зе у
раз во ју, од но сно у фа зи ис пи ти ва ња. И
не са мо да су та сред ства при ка за на ка-
ко из гле да ју на тех нич ком збо ру, већ је
из њих га ђа но. У ре ла тив но крат ком вре-
ме ну, на ма лом про сто ру, из ве ден је ве-
ли ки број га ђа ња, па су по сма тра чи ве ж-
бе мо гли да се уве ре у пре ци зност и ра-
зор ну моћ но вог срп ског оруж ја.

Уз др жав ни и вој ни врх Ср би је на ве ж-
бу су по зва ни и ино стра ни вој ни пред-
став ни ци. По зив ни це је ди но ни су упу ће-
не Удру же њу вој них пен зи о не ра Ср би је
и Клу бу ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би је,
ре пре зен та тив ним и стру ков ним ин сти-
ту ци ја ма вој но пен зи о нер ске по пу ла ци -
је. Реч је о љу ди ма ко ји су де це ни ја ма
пре то га гра ди ли од брам бе ни си стем и
ко ман до ва ли вој ним је ди ни ца ма ко ји су
и те ка ко за ин те ре со ва ни да на ли цу ме-
ста ви де нај но ви ја тех но ло шка до стиг-
ну ћа до ма ће па ме ти и од брам бе не ин-
ду стри је. Ка да је не ко из Клу ба ге не ра-
ла те ле фо ном при у пи тао чи нов ни ка у
Ми ни стар ству од бра не да ли су упу ће не
по зив ни це, до био је од го вор да ово га пу-
та по зи ва ње ни је пред ви ђе но јер је не-
до во љан број ме ста на све ча ној три би-
ни. Па зар би те, ба рем две, сто ли це
пред ста вља ле то ли ки те рет за про стор
на три би ни? Да ли су мо гле сто ли це да
се сме сте не ге по ред три би не или на
дру гом по год ном ме сту? 

Све у све му, све сно или не све сно,
упу ће на је ло ша по ру ка ко ју је те шко
ану ли ра ти или убла жи ти. У Удру же њу
вој них пен зи о не ра Ср би је чу ли смо ре-
ак ци ју да би ра ђе ње го ви пред став ни ци
при су ство ва ли вој ној ве жби не го, на
при мер, но во го ди шњем при је му. 

По сле све га оста је да леб ди пи та ње
ко је у си сте му од бра не до нео од лу ку да
вој не ве те ра не не по зо ве на ве жбу, упр-
кос из у зет но до број са рад њи са удру же-
њи ма ко је оку пља ју пен зи о ни са не ста-
ре ши не. Не по зна ни ца је и то да ли је, с
тим у ве зи, кон сул то ва на Упра ва за тра-
ди ци ју, стан дард и ве те ра не? 

З. ПЕ ШИЋ

За сед ни цу Скуп шти не увек вла да ве ли ко ин те ре со ва ње чла но ва
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У посети колегама смештеним у
дому за остарела лица

БРИГА НА СВАКОМ КОРАКУ

Ч
ла но ви Град ског од бо ра УВПС Ниш мр Ми лу тин
Пан те лић, др Ви то мир Пан чић, То пли ца Или јић и
Стан ко Бо снић, по се ти ли су Дом за сме штај ста -

ри јих ли ца „За пла ње ‒ мој дом’’ у Га џи ном Ха ну и по-
се ти ли чла но ве Удру же ња сме ште на у тој уста но ви.

Мно ги вре ме шни љу ди не ра до иду у дом, јер се
сма тра ју од ба че ним и су ви шним у по ро ди ци и од род-
би не и то те шко до жи вља ва ју. Ме ђу тим, ве ћи на слу-
ча је ва је та ква да је од ла зак у дом за ста ре не ми но-
ван, јер због здрав стве ног ста ња ста рих ли ца, због
оба ве за ко је чла но ви по ро ди це има ју, у мно гим слу-
ча је ви ма дом је је ди но ре ше ње.

Ићи у дом ни је до бро, али би ти у ова квом до му је
ствар но ле по.

Дом за ста ра и не по крет на ли ца „За пла ње ‒ мој
дом’’ на ла зи се у ле пом, не про мет ном и мир ном де лу
Га џи ног Ха на, у под нож ју Су ве пла ни не и на са мој
оба ли Ку тин ске ре ке. Уда љен је 17 км од цен тра Ни-
ша.

У удоб ном сме шта ју и уз не гу у но во у ре ђе ном ком-
фор ном про сто ру, ко ри сни ци ма су на рас по ла га њу
со бе раз ли чи тог ком фо ра ста но ва ња, по чев од
апарт ма на, јед но кре вет них, дво кре вет них и тро кре-
вет них со ба.

У ко ри сни ци ма дом бу ди љу бав, то пли ну, си гур ност
и за шти ту, јер је за не гу и бри гу ста ри јих ли ца обез бе-
дио струч но и ква ли тет но осо бље, не пре кид но 24 са-
ти. У при лог ово ме иде и кон ста та ци ја да је Дом до-
био ли цен цу за рад од Ми ни стар ства ра да.

До бро би би ло ка да би има ли ви ше ова квих до мо-
ва ши ром зе мље, јер би се од нос и ми шље ње пре ма
до мо ви ма ме њао у по зи тив ном сми слу.

Мр М. Пан те лић

Државна церемонија 
посвећена цивилима 

страдалим током агресије
НАТО-а

НАЈТУЖНИЈИ ДАН

У
Ни шу је, код спо ме ни ка жр тва ма
агре си је НА ТО-а, одр жа на др -
жав на це ре мо ни ја по ла га ња ве-

на ца и ода ва ња по ча сти ци вил ним
жр тва ма то ком агре си је НА ТО-а. Де-
ле га ци ју др жа ве на це ре мо ни ји
пред во дио је др жав ни се кре тар у
Ми ни стар ству за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња
Дра ган По по вић, а вен це су на спо-
ме ник жр тва ма ка сет них бом би по-
ло жи ли пред став ни ци Вој ске Ср би -
је, у име Ни шав ског окру га др Алек-
сан дар Цвет ко вић, за тим гра до на-

чел ник Ни ша Дар ко Бу ла то вић,
пред сед ник Скуп шти не гра да Ни ша
Ра де Рај ко вић, пред сед ни ци град-
ских оп шти на, пред став ни ци бо рач-
ких удру же ња и Удру же ња вој них
пен зи о не ра.

Нај ту жни ји дан за Ни шли је је 7.
мај, јер је тог да на 1999. го ди не зло-
чи нач ка ави ја ци ја НА ТО-а ба ци ла
ви ше то ва ра ка сет них бом би на ни -
шку пи ја цу, на Кли нич ки цен тар и на-
се ље ни део гра да, ма да ниг де у бли-
зи ни ни је би ло вој ног објек та. По ги-
ну ло је 17 ци ви ла, а ме ђу њи ма и
јед на труд ни ца. Због то га је тај дан
од ре ђен као Дан се ћа ња на ци вил-
не жр тве агре си је НА ТО-а.

То ком агре си је 1999. го ди не Ниш
је га ђан 40 пу та, ис па ље но је 324
про јек ти ла, а 56 Ни шли ја је из гу би-
ло жи во те. 

М. Пан те лић

У
ве ли кој са ли До ма град ских пен-
зи о не ра на Са ви у Срем ској Ми -
тро ви ци 25. апри ла одр жа на је

ре дов на сед ни ца го ди шња Скуп шти-
не Град ске ор га ни за ци је УВПС. 

Скуп шти ни су, уз 54 де ле га та, при-
су ство ва ли и пред сед ник УВПС Љу-
бо мир Дра га њац, пред сед ник ИО
УВПС Зо ран Вуч ко вић, на чел ник
Вој ног од се ка Срем ске Ми тро ви це
пот пу ков ник Зо ран Ле мал, за ме ник
на чел ни ка По ли циј ске упра ве Вла да
Ва се лек, пред став ник Ко ман де гар-
ни зо на Ми ло ван Бог да но вић, пред-
став ни ци гра да, за тим пред сед ник
пен зи о не ра Срем ске Ми тро ви це
Ми ра Тре ска ни ца, пре сед ник Удру-
же ња пен зи о ни са них же ле зни ча ра
Мир ко Дра гој ло вић, пред сед ник ПТТ
пен зи о не ра Ми лан Кр ња јић, пред-
став ник СУБ НОР-а Срем ске Ми тро-
ви це и пред сед ник ОРВС Са ва Гру и-
чић.

Из ве штај о ра ду Град ске ор га ни-
за ци је УВП из ме ђу две сед ни це
Скуп шти не под нео је пред сед ник
Све ти слав Пе тро вић.

-Ни шта но во не ћу ре ћи, а да сви
не зна мо, да је ор га ни за ци ја ра ди ла
у вр ло оте жа ним усло ви ма, да је све
ви ше КВП чи ји стан дард из да на у
дан опа да, пре све га због не у став-
ног од у зи ма ња од пен зи ја, а це не из
да на у дан ра сту. Све ово и те ка ко
ути че на рас по ло же ње КВП. Ма њи
део КВП по др жа ва не ка кве не фор-
мал не гру пе, али за са да не ма ју би-
тан ути цај на ор га ни за ци ју, јер сма т-
ра мо да је дру га чи је ми шље ње ле-
ги тим но и при хва тљи во све до оног
ко ји се ко си са Ста ту том УВПС. Мо-
же се кон ста то ва ти да је ор га ни за-
ци ја је дин стве на и ста бил на.

У да љем из ла га њу Све ти слав Пе -
тро вић је ис та као да је у то ку 2016.
го ди не ор га ни за ци ја ве ћи ну за да та-
ка из Го ди шњег пла на ра да ре а ли-
зо ва ла, осим са рад ње са ло кал ном
са мо у пра вом и ме ди ји ма. 

-На да ли смо се да ће но во и за бра -

на ло кал на са мо у пра ва има ти вре-
ме на за нас. Ме ђу тим, већ при пр -
вом на шем по те зу, од но сно по зи ву
за при су ство сед ни ци Скуп шти не
ни су се ода зва ли. Циљ нам је да
гра до на чел ни ка оба ве сти мо да на
те ри то ри ји за ко ју је од го во ран, по-
ред удру же ња за за шти ту жи во ти ња
и не ких дру гих, по сто ји и УВПС, ко је
се бо ри за за шти ту пра ва и по моћ
КВП и да је то ве о ма озбиљ на ор га-
ни за ци ја ко ја има Ста тут и Про грам,
итд... Оства ре на је ве о ма до бра са-
рад ња са срод ним ор га ни за ци ја ма
из Срем ске Ми тро ви це, а по себ но
ис ти че мо ве о ма до бру са рад њу са
УВПС Шап ца, Ло зни це и Ру ме.

Је дан од при о ри тет них за да та ка у
2016. го ди ни би ло је при ку пља ње
пот пи са за на род ну ини ци ја ти ву. Ус-
пе ли смо да обез бе ди мо 643 пот пи-
са, то јест го то во три пу та ви ше не го
што има КВП. Овим смо по ка за ли да
смо по но сни на то што смо би ли и
што је смо. Ру ко вод ству УВПС упу ћу -
је мо апел да бу де ис трај но јер има ју
сна жну по др шку огром не ве ћи не
члан ства, на гла сио је Пе тро вић.

Пред сед ник ИО Зо ран Вуч ко вић
при сут не је оба ве стио о ак тив но сти -
ма тог те ла. По се бан на гла сак ста-
вио је на раз го вор де ле га ци је УВПС
са ми ни стром од бра не Зо ра ном
Ђор ђе ви ћем. 

Узи ма ју ћи реч, пред сед ник УВПС
Љу бо мир Дра га њац је по здра вио
све чла но ве Скуп шти не и го сте. Ин-
фор ми сао је по том КВП о на по ри ма
УВПС за оства ри ва ње основ них
пра ва и пред у зе тим ак тив но сти ма
Удру же ња у по гле ду на род не ини ци -
ја ти ве и дру гим пи та њи ма ко ја за ни-
ма ју вој не пен зи о не ре.  

На кра ју је пред сед ник Град ске ор-
га ни за ци је Срем ске Ми тро ви це за-
хва лио при сут ним чла но ви ма Скуп-
шти не и го сти ма, по себ но пред сед ни-
ку УВПС Љу бо ми ру Дра гањ ци и пред-
сед ни ку ИО ГО Зо ра ну Вуч ко ви ћу.

П. До бић

Скуп војних пензионера Сремске Митровице

РАДИЛО СЕ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

Земун

ПОШТА ОСЛОБОДИОЦИМА

Н
а Дан по бе де над фа ши змом, у Зе му ну је одр жа на
ко ме мо ра ци ја ис пред спо ме ни ка осло бо ди о ци ма а
у пар ку цен тра гра да. Пред сед ник СУБ НОР-а-Зе-

мун, Ми о драг Здрав ко вић, по здра вио је го сте:ге не ра ле
Бра ни сла ва По по ви ћа и Вла ди ми ра Бр да ра, те Ду шан-
ку Лу кић, Бо ру Хер це гов ца и бор це.

О зна ча ју 9. ма ја го во рио је пи лот Ра до слав Ла за ре-
вић. У кул тур но-умет нич ком про гра му уче ство ва ли су
уче ни ци и на став ни ци
ОШ „Све то зар Ми ле-
тић″ из Зе му на. Вен це
су на спо ме ник осло-
бо ди о ци ма Зе му на
по ло жи ле де ле га ци је
оп шти не Зе мун, СУБ-
НОР-а, Оп штин ског
од бо ра УВПС у са ста-
ву Цвет ко Јо ка но вић,
Дра го љуб Ла зић и То-
мо Ку зма но вић, Удру-
же ња пен зи о ни са них
вој них ле та ча и па до-
бра на ца у ко јој су би-
ли Во ји слав Сто ја но-
вић, Бо шко Вој во дић и
Ри сто Ђпи рић и дру-
гих удру же ња. 

Дру же ње је на ста в-
ље но у про сто ри ја ма
СУБ НОР-а Зе мун.

Т. Ми ту шев
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Са седнице Скупштине
Оп Од УВПС Чукарица 

СВЕ СЕ ТЕЖЕ 
ЖИВИ

У
про сто ри ја ма Ме сне за јед ни це ,,Це рак
– Ви но гра ди“ 24. апри ла одр жа на је
сед ни ца ре дов не го ди шње Скуп шти не

Оп штин ског од бо ра УВПС Чу ка ри ца. Ску пу
су при су ство ва ли пред сед ник УВПС Љу бо-
мир Дра га њац и пред сед ник Из вр шног од-
бо ра ГО Зо ран Вуч ко вић.

-Усло ви у ко ји ма смо ра ди ли би ли су ве -
о ма те шки, због не ре ше них ста ту сних пи та-
ња ко ри сни ка вој не пен зи је и не до вољ не
ан га жо ва но сти и не за ин те ре со ва но сти над-
ле жних др жав них ор га на за њи хо во ре ша-
ва ње. На ве де ни про бле ми не га тив но су
ути ца ли на фи нан сиј ско функ ци о ни са ње
Удру же ња, јер је сма њи ва њем чла на ри не,
због сма ње ња пен зи ја, усло же но оба вља-
ње за да та ка, ре као је у свом из ве шта ју Зо-
ран Јан ко вић, пред сед ник Оп штин ског од-
бо ра Чу ка ри ца.

При ме на не по пу-
лар ног за ко на о ума-
ње њу пен зи ја за ве -
ћи ну КВП је по ста ла
не под но шљи ва, тим
ви ше што над ле жни
ор га ни ни су утвр ди ли
до кле ће да тра је. То-
ком 2016. го ди не Оп
Од под не то је 15 зах -
те ва за со ци јал ну и
ху ма ни тар ну по моћ, а
њих 13 до би ло је фи-
нан сиј ску по моћ. 

Вој ни пен зи о не ри,
ка ко је ре че но на ску-
пу, не тра же при ви ле-

ги је, све сни су да мо-
ра ју да де ле суд би ну

на ро да, али су не за до вољ ни ти ме што им
се уки да ју Уста вом за га ран то ва на пра ва.
Све што зах те ва ју је по што ва ње Уста ва и
за ко на.

Чу ка ри ча ни су са мо кри тич но кон ста то ва -
ли да ни су ра ди ли до вољ но на ома со вље-
њу чла но ва, а по се те бо ле сни ма и не по к-
рет ни ма тра ди ци о нал на је ак тив ност ко ја
се не гу је са по себ ном па жњом. До бро се
ра ди ло у из ве штај ном пе ри о ду, али има ре-
зер ви за уна пре ђе ње ра зно вр сних ак тив но-
сти чла но ва.

Лист ,,Вој ни ве те ран“ ис пу нио је оче ки ва-
ња вој них пен зи о не ра, па се по ред са да ш-
њих 80 прет плат ни ка оче ку је да ве ћи број
чла но ва ре дов но узи ма гла си ло ко је жи вот
зна чи.

Про сто ри је Ме сне за јед ни це ,,Це рак –
Ви но гра ди“ отво ре не су за све оне ко ји же-
ле да се укљу че у рад Удру же ња.

По себ ну па жњу де ле га та по бу ди ло је
све стра но из ла га ње пред сед ни ка УВПС
Љу бо ми ра Дра гањ ца и се ке ре та ра ИзОд
ГО УВПС Зо ра на Вуч ко ви ћа.

Пред сед ник Оп Од Зо ран Јан ко вић уру-
чио је за хвал ни цу Би ља ни Ве ји но вић,
управ ни ци Ам бу лан те ,,Це рак – Ви но гра ди.

З. П.

Подсећање на Други
светски рат

ДА СЕ НИКАДА 
НЕ ПОНОВИ ЗЛО

У
скла ду са тра ди ци јом Ша бац је све -
ча но обе ле жио 72-го ди шњи цу од по-
бе де над фа ши змом, при дру жив ши

се европ ским на ро ди ма ко ји су се бо ри-
ли про тив тог пла не тар ног зла. На До-
ње шор ском гро бљу, по зна ти јем као пар-
ти зан ско гро бље, оку пи ло се сто ти нак
гра ђа на: бо ра ца, вој них пен зи о не ра,
при пад ни ци Вој ске Ср би је и дру гих по-
што ва о ца па лих бо ра ца - по бед ни ка у
Дру гом свет ском ра ту.

Вен це и све ће цве ће на спо мен-обе-
леж је у Шап цу по ло жи ли су пред став ни-
ци СУН БОР-а Шап ца и Бо га ти ћа, при-
пад ни ци Ко ман де гар ни зо на Ша бац,
пред став ни ци Удру же ње вој них пен зи о не -
ра Шап ца, чла но ви Упра ве гра да Шап ца,
дру шта ва за не го ва ње тра ди ци ја осло бо ди-
лач ких ра то ва и дру ги.

О по след њим да ни ма ра та 1945. го ди не
при сут ни ма су бе се ди ли пред сед ни ци СУБ -
НОР-а Ша бац ‒ Вла ди мир Нин ко вић и Бо -
га ти ћа ‒ Ми ро љуб Јо си по вић.

Нај број ни ја је де ле га ци ја би ла је из УВП 

Додела социјалне 
и хуманитарне помоћи у

априлу 2017. године

УБЛАЖЕНО 
25 НЕВОЉА

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 од жа ној 8. ма ја 2017. го ди не, раз мо -
трио зах те ве пре о ста ле а не ре ше не из мар-
та и део зах те ва ко ји су до ста вље ни 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 Сом бор КД : 36.000,00 - по чла ну

6.511,25 ди на ра,
ОпОр Ча чак ПВ : 29.000,00 - по чла ну

10.898,87 ди на ра,
ОпОр Пан че во ШС : 32.000,00 - по чла ну

9.467,64 ди на ра,
ОпОр Ча чак ВТ : 29.000,00 - по чла ну

12.468,25 ди на ра,
ОпОр Ниш ПЗ : 29.000,00 - по чла ну

12.271,48 ди на ра,
ОпОр Кра ље во ТН : 25.000,00 - по чла ну

12.356,10 ди на ра,
ОпОр Бе ла Цр ква КС : 32.000,00 - по чла ну

8.746,50 ди на ра,
ОпОр Зре ња нин СГ : 32.000,00 - по чла ну

9.217,35 ди на ра,
ОпОр Зре ња нин ГЈ : 32.000,00 - по чла ну

9.217,35 ди на ра,
ОпОр Кра ље во ЖП : 32.000,00 - по чла ну

7.995,82 ди на ра,
ОпОр Про ку пље ВЉ : 25.000,00 - по чла ну

11.635,91 ди на ра,
ОпОр Кра гу је вац МБ : 32.000,00 - по чла ну

12.281,00 ди на ра,
ОпОр Зе мун ДМ : 36.000,00 - по чла ну

7.179,40 ди на ра,
ОпОр Про ку пље КЉ : 25.000,00 - по чла ну

7.864,86 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 ПМ : 15.000,00  - по

чла ну  13.886,67 ди на ра,
ОпОр Су бо ти ца РМ : 8.000,00  - по чла ну

7.864,86 ди на ра,
ОпОр Кра гу је вац РД : 15.000,00  - по чла ну

23.676,27 ди на ра,
ОпОр Сме де рев ска Па лан ка ОР :

12.000,00 - по чла ну 18.246,98 ди на ра,
ОпОр Сме де рев ска Па лан ка ДМ :

10.000,00 - по чла ну 18.776,09 ди на ра,
ОпОр Зе мун СЉ : 15.000,00 - по чла ну

18.748,98 ди на ра,
ОпОр За је чар ШИ : 6.000,00 - по чла ну

21.591,40 ди на ра,
ОпОр За је чар ММ : 10.000,00 - по чла ну

19.266,24 ди на ра,
Ц) На осно ву чла на 4. став 2. Пра вил ни-

ка,
ОпОр Ша бац СИ : 30.000,00;
ОпОр Во ждо вац МВ : 30.000,00;
ОпОр Ва ље во НМ : 30.000,00,
Нов ча на сред ства ће би ти упла ће на на те-

ку ће ра чу не до 12. ма ја 2017. го ди не
Из вр шни од бор

При зна ње у пра ве ру ке: Би ља на Ве ји но вић и Зо ран Јан ко вић
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Шап ца, ко ју су са чи ња ва ли Ђор ђе Мом чи-
ло вић, Ми лан Бр кић, Рад ми ла Ко са но вић,
Дра ги Кр ста но вић, Сло бо дан Мар ко вић и
Или ја Дра гу ти но вић.

Ни ово га пу та се мла ди у ве ћем бро ју ни-
су ода зва ли у ак тив но сти ве за ној за не го-
ва ње све тлих тра ди ци ја на шег на ро да.  

Сте ван Сто ја но вић



чео разбијањем СФРЈ, оружаном агреси-
јом на СРЈ, а потом насилним променама
граница, друштвеног система на афроа-
зијском простору. Према примењеној рат-
ној техници, била је то агресија у којој су
проверавана најсавременија војнотехно-
лошка достигнућа. 

Због примене оружја за масовно униш-
тење, осиромашеног уранијума и других
убојних средстава која имају токсично деј-
ство, агресија је имала и карактер нукле-
арно-хемијског и еколошког рата. Специ-
фична димензија агресије била је снажно
психолошко-пропагандно деловање пре,
током и после агресије, која траје и данас.
На основу кључних постулата доктринар-
них докумената о одбрани, наша земља
водила је одбрамбени и ослободилачки
рат, а са аспекта масовности учесника у
одбрани, био је то општенародни рат.

Непосредни циљеви агресије НАТО-а
били су промена легитимне власти у Ср-

бији (СРЈ), промена политичког и економ-
ског система, увођење неолибералне еко-
номије и територијална и уставна деком-
позиција Србије насилним издвајањем Ко-
сова и Метохије и формирањем самостал-
не, независне државе. И то само у првој
фази.

Глобални циљеви агресије били су: ус-
постављање америчког војног присуства
на Балкану као дела војне експанзије на
Исток, претварање НАТО-а из дефанзив-
ног у офанзивни и из регионалног у гло-
бални савез, ревизија система међународ-
ног права, легализација, наметања моде-
ла унутрашњег уређења, очување америч-
ке доминације у Европи и војно заокружи-
вање Русије, стицање права НАТО-a за
употребу силе без сагласности Савета
безбедности УН.

Агресија није завршена до данас. На ни-
воу је статуса „контролисане кризе”, по
размерама на степену „ниског интензите-

ИНТЕРВЈУ

П
од на сло вим „За го нет на лич ност Јо -
ван Ми ла но вић” па ри ски Монд (5. 11.
1998) об ја вио је „по те ру” за ми ни-

стром са вет ни ком у Ми си ји СРЈ при ЕУ.
Фран цу ска штам па от кри ла је да се под
тим име ном кри је пот пу ков ник КОС, ко ји је
не ка да у Ал жи ру, за јед но са Ру си ма, фор-
ми рао њи хо ву тај ну слу жбу про тив Фран-
цу ске. Пре у зе та је и ин фор ма ци ја из бо-
сан ске и хр ват ске штам пе да је то „пу ков-
ник ко ји је три го ди не био де сна ру ка ге не-
ра ла Рат ка Мла ди ћа”. Ни јед но, ни дру го,
ни тре ће... Био је већ уна пре ђен у чин ге-
не рал-ма јо ра. 

Ко је, за пра во, Јо ван Ми ла но вић?
Ро ђен је у се лу Тма ва код Кур шу мли је.

У исто ри ја ту кур шу млиј ске еко ном ске шко-
ле ран ги ран је под бро јем је дан, као уче-
ник са нај у спе шни јом ка ри је ром свих ге не-
ра ци ја. По том је за вр шио Вој ну ака де ми ју
КоВ, Ко манд но-штаб ну ака де ми ју КоВ и
Шко лу на ци о нал не од бра не. Ње гов ди п-
лом ски рад „Ра ди кал на агре си ја на СФРЈ
ко јој прет хо ди спе ци јал ни рат и ору жа на
по бу на на Ко со ву и Ме то хи ји” ар хи ви ран
је у би бли о те ци Цен тра ви со ких вој них
шко ла као на став на ли те ра ту ра. У ЈНА и
ВЈ оба вљао је ве о ма зна чај не ду жно сти:
на чел ник оде ље ња за рат не док три не, вој -
ни иза сла ник у Ал жи ру и Ту ни су, угра ђе ни
оба ве штај ни офи цир (ми ни стар са вет ник)
у Бри се лу за пра ће ње ак тив но сти и при-
пре ме НА ТО-а за агре си ју на СРЈ, за ме ник
на чел ни ка Вој но о ба ве штај не слу жбе (то-
ком агре си је НА ТО-а и ка сни је). Пен зи о ни-
сан је са ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра
од бра не за ме ђу на род ну вој ну са рад њу и
по ли ти ку од бра не. Ван ред но је уна пре ђен
у чин по руч ни ка и ге не рал-пот пу ков ни ка.
По ча сни је ге не рал-лајт нант ОС Укра ји не. 

Би о гра фи ја му је об ја вље на у лек си ко-
ну „Srpski WHO is WHO” (Ко је ко у Срби-
ји), као личност која је постигла изузетне
резултате у професији. Након евакуације
из Брисела, белгијски МИП прогласио га је
„Personna non gratta”. У специјалном до-
датку „Вечерњих новости” од 7. јула 2014.
уврштен је међу 20 најпознатијих српских
шпијуна (актери великих светских афера).

◙ Дан сећања у Србији обележава се
као значајна вертикала нашег народа у
дугој историји борбе за слободу. Као и
много пута раније, војска и народ су-
протставили су се вишеструко надмоћ-
нијој сили. Које су основне карактеристи-
ке агресије НАТО-а и шта бисте издвоји-
ли као драгоцено искуство?

– Агресија НАТО-a против СР Југосла-
вије 1999. године представља злочин про-
тив мира и човечности. Она је извршена
кршењем Повеље УН, Завршног докумен-
та ОЕБС-а и без одобрења Савета безбед-
ности. Извршена је супротно чл. 5 Вашинг-
тонског документа о формирању НАТО-а.
То је била агресија „демократских” зема-
ља, које су погазиле најважније демократ-
ске и цивилизацијске вредности универ-
залне принципе, право, уставне институ-
ције, истину, хуманост и морал. Агресија
је имала вишедимензионалне карактери-
стике, које до тада војна наука, историја
ратовања и геополитика нису познавале.
Била је то коалициона агресија 19 земаља
чланица НАТО-а са три континента против
једне мале земље.

По методологији одређивања димензија
светског рата, био је то почетак новог гло-
балног, цивилизацијског сукоба, који је по-

Генерал-потпуковник у пензији 
Јован Милановић

КОРАК ИСПРЕД
НАТО-а

Обавештајне службе владају политичким и економским системима
мање развијених земаља, усмеравају унутрашњу и спољну поли-

тику, дестабилизију државе, владају умним процесима човека.
Значајно је рећи да, ипак, свим тим 

технолошким достигнућима управља човек. А човек је рањив. 
Ко „напипа” тачку његове рањивости, имаће обавештајни успех.

12Vojni veteran Мај 2017.



та” глобалних димензија, у измењеним ге-
ополитичким околностима. 

Што се тиче „драгоценог искуства”, хтео
бих да задржим исконску веру у себи, која
током трагичних фаза дуге историје ника-
да није напуштала српски народ. Дакле,
хоћу да кажем: можемо опстати само као
неподељен народ. Целокупна наша исто-
рија запамћена је поделама и међусобним
сукобима. Ни до данас нисмо извукли ис-
куства и поуке из историје 20. века из оба
светска рата и агресије НАТО-а, коју сам
дефинисао као ружну фазу трећег свет-
ског рата. Почињене су историјске грешке
од стварања Краљевине Југославије до
данашњег дана. Они који се баве геополи-
тичким и историјским анализама нека се
запитају шта сам хтео да кажем. И на кра-
ју, моје питање: Да ли наши погледи досе-
жу врх српске вертикале?

◙ Били сте учесник у догађајима који су
претходили агресији НАТО-а. Када сте
имали прве информације да ће НАТО на-
пасти СРЈ?

– Крајем маја 1998. године, у Лисабону,
у Португалији, одржан је Самит НАТО-а.
Дневни ред: „Угроженост мира на Балкану
репресалије српских безбедносних снага
против албанског становништва на Косову
и Метохији”. Нужност „хуманитарне интер-
венције НАТО-а”.

Тим поводом, неколико дана пре Сами-
та позвао сам португалског дипломату ви-
соког ранга у један српски ресторан. Први
пут смо се видели. Поставио сам му отво-
рено питање у вези са дневним редом Са-
мита. Претходно сам проучио његову био-
графију. Имао је кључну улогу у припреми
Самита. Знао је све. И садржај унапред
припремљене одлуке. Рекао сам му да
сам га позвао да се упознам са „првим
српским агресором”. Недипломатски, до
краја. И почео сам да га „пропитујем”, а
власник ресторана га је малтретирао
шљивовицом, понављајући „кућа части”.
Био је гладан, рекао је да је доручковао
пахуљице. Ракија је добро „легла” на па-
хуљице. Одбијао је да ми било шта каже о
послу који ради. Из других извора знао
сам доста детаља, али не и одлуку. Одјед-
ном, узнемирен, рекао ми је: „Видим да
сте професионалац у политици и дипло-
матији, поштујем Вас. Али зашто радите
за тог диктатора Милошевића?”. Узвратио
сам му: „Али, Милошевић није диктатор,
он није рођен нити живео у диктатури. Ви
сте имали 18 година када је Салазар си-
шао са власти. Постали сте пунолетан и
интелектуално формиран у тој диктатури”.
Нагло је променио расположење и рекао:
„Да, биће донета одлука о припремама за
војну интервенцију НАТО-а на вашу зем-
љу”. Након тога, написао сам први теле-
грам са насловом „Припрема НАТО-а за
агресију на СРЈ”. Од тада, па до 27. октоб-
ра 1998, када је НАТО одустао од агресије
у тој години, сви моји телеграми били су
под тим насловом. Било их је око 300, са
више стотина страница.

◙ Захваљујући Вашим обавештајним
активностима наша земља дошла је у
посед тајних докумената НАТО-а у који-
ма су наведени циљеви предвиђени за
бомбардовање. Како је до тога дошло?
Зашто је НАТО променио време почетка
напада за пролеће (март) 1999. године?

– Од доласка у Брисел, јануара 1995. го-
дине, до лисабонског Самита НАТО-а (25.
маја 1998), развио сам снажну, респектив-
ну и поуздану обавештајну мрежу. Имао
сам обавештајно „упориште” у свим струк-
турама НАТО-а, војним и цивилним, вој-
ном крилу Западноевропске уније, Европ-
ској унији, органима Партнерства за мир и
међу бројним дипломатама акредитова-
ним у Белгији. О свим активностима у НА-
ТО-у које су се тицале припрема за одлуку
о агресији, имао сам правовремене ин-
формације.

Наш војни и државни врх правовремено
је имао све податке релевантне за безбед-
носну угроженост земље. Врх НАТО-а, то-
ком августа 1998, био је на годишњем од-
мору. Припреме за агресију обављали су
Политички комитет директора и Команда
НАТО-а у Монсу. Та структура није имала
право одлучивања, па се чекао повратак
чланова Комитета НАТО-а (амбасадори и
генерали, први на лествици војне хијерар-
хије).

Закључно са 29. септембром државни и
војни врх СРЈ имао је податке о учесници-
ма агресије и потенцијалним циљевима.
Знало се и о тачном датуму доношења од-
луке о почетку агресије. Био је то 12. окто-
бар. Недостајали су ми документовани по-
даци. У покушају да на више „адреса” до-
ђем до докумената, „зауставио” сам се на
француском официру Пјеру Анри Бинелу,
шефу кабинета француског генерала Ви-
роа, члана Војног комитета НАТО-а.

Са мајором Бинелом претходно сам
имао више контаката. Био је вољан да са-
рађује без било каквих личних интереса.
На моје тражење планова о агресији, није
се много премишљао. Уз констатацију да
је то веома опасно, брзо ми је одговорио:
„Имаћеш”. Био је то 1. октобар. Донео ми
их је у стан следеће вечери. НАТО је поку-
шао да верификује важније откривене по-
зиције циљева – положаја наших јединица
и утврдио да их (циљева) више нема на
претходним позицијама. План је предви-
ђао удар по 25 најважнијих циљева, па ул-
тиматум за капитулацију и прихватање од-
лука из Рамбујеа. Ако СРЈ одбије ултима-
тум, НАТО ће активирати фазу „апокалип-
се” – уништавање свега постојећег. 

Пошто циљева више није било на рани-
јим позицијама, а временске прилике су се
усложавале, НАТО је донео одлуку о од-
лагању агресије и отпочео преговоре са
властима у Београду.

Војнички речено, СРЈ и наша војска ни-
су доживели стратегијско изненађење.

Сталним померањем циљева на нове по-
ложаје, започето у јесен 1998. године и ин-
тензивније настављено током агресије
1999. године, промовисана је ненаписана
„стратегија војске у покрету”.

◙ Мајор Бинел је откривен, после тога
му је суђено и извесно време провео је у
затвору. Шта је допринело да буде от-
кривен, јер је познато да се успех обаве-
штајаца огледа у томе да од извора до-
бије информације, а да овај не буде от-
кривен?

– Да, веома брзо је признао и рекао да
је то учинио из пркоса према НАТО-у, САД
и председнику Шираку. Сматрали су га
вансеријским официром, са највишим сте-
пеном моралности и хуманизма. У трага-
њу за „кртицом” у НАТО-у откривен је
француски официр који је штампао тајни
документ, а радио је у дирекцији где је пла-
нирана „гусарска операција” („Милосрдни
анђео”). Наравно, план је одштампан по
налогу мајора Бинела, а за „потребе”
француског генерала. Мајор Бинел био је
веома способан обавештајни официр, са
великим искуством у разним операцијама
по свету. Радио је и у штабу генерала
Шварцкофа, у Ираку. Шест месеци је био
у Команди УНПРОФОР-а у БиХ.

Његово противљење агресији НАТО-а,
то јест свест да ће тим чином бити изазва-
на „нова хуманитарна катастрофа” – стра-
дање и Срба, а не само Албанаца, да ће
САД и НАТО уништити једну земљу у Ев-
ропи која је била историјски савезник у два
светска рата, превазилазило је психоло-
шку димензију хуманости, војничке части
и достојанства.

Био би неопростив грех ако не бих ре-
као да су десетине других лица са којима
сам одржавао далеко фреквентније кон-
такте, једнако заслужни колико и мајор Би-
нел. Наравно, они никада неће бити откри-
вени.

◙ После неколико година поново сте се
срели са Бинелом. О чему сте тада раз-
говарали?

– Мајор Бинел је прва српска жртва као
последица агресије НАТО-а на СРЈ. Због
националне издаје била му је запрећена
казна од 14 година. Провео је 10 месеци у
истражном затвору, уз примену страшне
тортуре, нарочито „ноћних сеанси”. Након
тога осуђен је на пет година, од којих је у
затвору провео три. Интересантно је рећи
да су га током суђења бранили француски
официри и генерали. Оправдавали су де-
ло које је учинио.

Срели смо се у Београду, након издржа-
не казне, на промоцији његове књиге „Зло-
чини НАТО-а”, коју је написао у затвору и
која је једно време била забрањена. На
промоцији у Клубу књижевника, Францус-
ка 7, мада су уредно позвани, нико из
структура власти (2003. године) није при-
суствовао. Такође, нико од званичника Би-
нела није примио на разговор, а спавао је
у стану једног нашег новинара. Упркос то-
ме, на промоцији је изрекао кључну, исто-
ријску реченицу: „Не кајем се, опет бих то
исто учинио”.

У току два дана његовог боравка прове-
ли смо неко време заједно. „Компетентни
органи” били су веома заинтересовани за
наше дружење. Ревносно су спроводили
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Нови Трампов саветник за 
безбедност генерал Херберт
Мекмастер, у својој анализи у
објављеној књизи „Пукотине у
темељу” (агресија НАТО-а на 
Р. Српску и СР Југославију),
каже „да је НАТО кампања 
доживела неуспех јер су Срби
знали сваки наш корак уна-
пред”. А потом „због српских
шпијуна у штабу НАТО-а 
у Јадран смо бацили хиљаде
опасних бомби”.



налоге америчког амбасадора Виљема
Монтгомерија.

Био је то сусрет два ратна друга. Од да-
на његовог хапшења и током издржавања
казне осећам грех према његовој породи-
ци која је разбијена. Прошле године Бинел
је отишао у пензију, радећи као геометар.
Разговор смо водили о свему, само не о
ономе што смо радили у Бриселу. Свака
прича морала би се завршити ноћним су-
сретом у мом бриселском стану 2. октобра
2003, када смо обојица случајно остали
живи. То је била ноћ довољна за три жи-
вота... Иначе, све моје ноћи после тога су
стресне... 

◙ Куда, по Вама, плови савремени свет.
Има ли наде да у годинама које долазе
уместо ратова превлада мирољубиво
решавање конфликата?

– Ризикујем да у ограниченом времену
пружим једноставан и задовољавајући од-
говор. Али, ево неколико констатација, са
којима се, можда, геополитичари неће
сложити. Деведесетих смо имали хладни
рат, или једнакополарни свет, заснован,
пре свега, на нуклеарној равнотежи. По-
том на лажима САД, уједињењем Немач-
ке и распадом СССР-а, настао је сурогат
од европске и светске безбедности и са-
радње. Последица тога је униполарни
свет, како смо означавали супремацију
САД и НАТО, остварену геостратегијском,
политичком, економском хегемонијом... 

Они који су се легитимно борили против
фашизма, данас подржавају рађање но-
вих фашистичких идеја. Своју борбу про-
тив тероризма у свету реализују такође те-
рористичким методама према државама
које их ничим не угрожавају. Не видим да
ће у годинама које долазе превладати ми-
рољубиво решавање конфликата, јер кон-
фликте изазивају државе које настоје да
мењају глобалну слику света.

◙ Тероризам све више узима маха, а да-
нак који узима та светска пошаст све је
већи. Шта још треба предузети да се тај
вид угрожавања слобода људи елимини-
ше или сведе на минимум?

– Прерасподелом богатства које је
опљачкано треба на управљање оставити
ресурсе онима којима припадају. Али, то је
утопија. Био сам сведок „терористичког
менаџмента” у Алжиру, којим су управља-
ле Француска и САД, једна против друге, у
сукобу интереса за огромне ресурсе пу-
стињске нафте и гаса. Провео сам тамо
четири године, волим Алжир и не бих ви-
ше о томе. Срећом „пролеће” им још није
дошло.

◙ Обавештајне службе делују мимо
очију јавности. Методе прикупљања по-
датака су све савршеније, технолошки
напредније. Како се заштити од свевиде-
ћих служби?

– Обавештајне службе не делују мимо
очију јавности. Све што је на земљи, под
земљом, у мору и под морем, у космосу
свих димензија ‒ видљиво је. Најсофисти-
циранија технологија је у рукама обавеш-
тајних служби. Да није тако, не би била мо-
гућа трка у наоружању и епохалном раз-
воју ИТ технологија. Наравно, то је приви-
легија великих, високоразвијених земаља

са монополом у њиховом развоју.
Обавештајне службе владају политич-

ким и економским системима мање разви-
јених земаља, усмеравају унутрашњу и
спољну политику, дестабилизију државе,
владају умним процесима човека. Значај-
но је рећи да, ипак, свим тим технолошким
достигнућима управља човек. А човек је
рањив. Ко „напипа” тачку његове рањиво-
сти, имаће обавештајни успех.

◙ У којој мери се резултати војнооба-
вештајне службе темеље на делима пре-
тходника?

– Обавештајна операција вођена у Бри-
селу, према анализи париског недељника
LEVЕNЕMЕNТ DU ЈЕUDI (19–25. новемба-
ра 1998), означена је као трећа по значају
од Другог светског рата. У емисији „Сведо-
чење” лондонског „Би-Би-Сија” (2000. го-
дине) тадашњи командант НАТО-а аме-
рички генерал Весли Кларк изјавио је да
српска војна обавештајна служба спада у
десет најбољих обавештајних служби.

На страни 458. у својим мемоарима „Мо-
дерно ратовање” Весли Кларк каже: „Ефе-
кат изненађења је био угрожен рано и че-
сто, од предаје Србима плана кампање ок-
тобра 1998. године... Могућни удари на
многе осетљиве мете у много наврата су
откривени”...

Нови Трампов саветник за безбедност
генерал Херберт Мекмастер, у својој ана-
лизи у објављеној књизи „Пукотине у те-
мељу” (агресија НАТО-а на Р. Српску и СР
Југославију), каже „да је НАТО кампања
доживела неуспех јер су Срби знали сваки
наш корак унапред”. А потом „због српских
шпијуна у штабу НАТО-а у Јадран смо ба-
цили хиљаде опасних бомби”.

Даље, Мекмастер каже да „способност
Срба да дођу до озбиљних обавештајних
података о савезничким операцијама, упр-
кос технолошкој инфериорности, доводи у
питање способност информацијске супер-
иорности чак и против непријатеља с тек
основним способностима”. Генерал Мек-
мастер закључује своју анализу да је „југо-

словенска Влада имала своје шпијуне у
самом НАТО-у”. 

Наравно да их је имала. Свакако, дела
претходника инспиративна су за сваког
српског обавештајца. Зато препоручујем
сталну историјску поставку развоја војне
обавештајне службе, смештену у згради у
Кнеза Милоша 33. У том амбијенту каде-
тима војних школа, ђацима и студентима
треба држати часове из патриотизма. 

◙ Ко су Вам били узори из редова успе-
шних обавештајаца?

– Од средњошколских дана имао сам
наклоност према друштвеним наука ма.
Међутим, у војничкој каријери вођен сам
сходно одлукама претпостављених. И у
војну дипломатију, као војни изасланик у
Алжиру и Тунису ушао сам на основу од-
луке претпостављених и моје сагласности.
Била је то класична војнодипломатска ду-
жност, са тежиштем на развоју војноеко-
номских односа.

Рад у Бриселу имао је карактер класич-
ног обавештајног рада. У мом случају, био
сам дипломата на камуфлажној функцији
Министарства иностраних послова. Био
сам сâм, без сарадника, са минималним
контактима са особљем у Амбасади и Ми-
сији СРЈ при ЕУ, без претходно створених
оперативних позиција. Стицајем околно-
сти од некога сам добио на читање књигу
„Зорге”, руског аутора М. Колесникова. Би-
ло је то у време када сам био млад офи-
цир. Случајно или не, прелиставао сам је
понеки пут, у слободном времену. Понео
сам је са собом у Брисел. Првих месец да-
на, док сам изучавао структуру НАТО-а,
јер сам на дужност отишао без припреме,
читао сам о Зоргеу и Бранку Вукелићу.

Они су имали задатак да правовремено
открију датум напада сила Осовине на
СССР. Стаљин им није веровао. Њихова
мрежа откривена је током рата у Јапану.
Бранко Вукелић умро је у затвору у вели-
ким мукама, а Рихард Зорге је обешен. Би-
ли су ми и остали узори.

◙ Веома гледана телевизијска серија
„Мој рођак са села” снимана је по мотиви-
ма из Ваше биографије. Како је дошло до
тога? Шта се из серије може издвојити
као главна порука?

– Телевизијска серија „Мој рођак са се-
ла” садржи део моје биографије, у лику пу-
ковника Вранића, од откривања мајора
Бинела и у вези са тим моје евакуације из
Брисела. И завршава се са периодом и до-
гађајима његовог, односно мог вишестру-
ког пензионисања. Јавности је непознато
да сам три пута пензионисан, враћан у
службу, унапређиван, уздизан на више по-
ложаје, ометан и спречаван да, сходно ин-
телектуалним способностима и стеченом
искуству, наставим да радим, углавном на
местима где сам био тражен.

Све остало није у вези са мојим приват-
ним ни професионалним животом. Аутора
серије упознао сам тек након емитовања
првих четрнаест епизода. Није ми познато
који су људи из војнообавештајне службе
били консултанти.

Опседнут сам Вранићевим монологом о
Косовском боју и српским јунацима. Мла-
дим официрима поручујем да га упамте и
о томе размишљају (ТВ серија „Мој рођак
са села”, 27. епизода). 

Звонимир Пешић
Снимио Горан Станковић

ИНТЕРВЈУ

Ге не рал-пот пу ков ник Јо ван Ми ла но вић
свр стан је ме ђу 20 нај ве ћих срп ских 

оба ве шта ја ца свих вре ме на
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СРБИЈА И СВЕТ

Н
о во пе че ни ана ли ти ча ри би ре кли да
се на ла зи мо пред број ним иза зо ви ма.
На зо ви мо то ве ро до стој ни јим име ном

- опа сно сти ма по без бед ност. Реч је о ну к-
ле ар ним екс пе ри мен ти ма, ме те о ро ло -
шком оруж ју, ра то ви ма, санк ци ја ма, ме ђу-
на род но ор га ни зо ва ном и др жав ном кри-
ми на лу, те ро ри зму, гло ба ли за ци ји, псе у-
до е во лу ци ји, ге нет ским мо ди фи ка ци ја ма,
зло у по тре би ин фор ма ци ја, ин фор ма тич-
ком ра то ва њу и ин фор ма тич ком кри ми на-
лу, упо тре би ко смо са у вој не свр хе, вер-
ским сек та ма и но вим ре ли ги ја ма, кли мат-
ским про ме на ма, де мо граф ским трен до-
ви ма, сти му ли са њу ма сов не ми гра ци је,
фи нан сиј ском на си љу гру пе нај бо га ти јих
по ро ди ца и др. Ово ме тре ба до да ти и брз
тех но ло шки на пре дак ве ли ких и бо га тих а
и дра стич но за о ста ја ње на овом пла ну ма-
лих и си ро ма шних др жа ва. Ма лим и си ро-
ма шним, не до пу шта се ни еле мен тар но
пра во на мо дер ни за ци ју у функ ци ји са мо-
од бра не. Оне су нај пре свр ста не у гру пу
„от пад нич ких др жа ва”, а са да у „осо ви ну
зла”.

Су че ља ва ња, су ко би и на по кон ра то ви
из би ја ју због на сто ја ња вла да по је ди них
др жа ва да овла да ју те ри то ри ја ма ко је им
не при па да ју или да за го спо да ре из во ри-
ма ене р ге на та (гас, наф та, па и ура ни јум),
рет ких ру да, ди ја ма на та и пи ја ће во де. Ди-
рект ни рат ни су ко би из ме ђу су сед них зе-
ма ља по ста ју све ре ђи, док су су ко би у ок-
ви ру јед не др жа ве све че шћи, као и на па-
ди тзв. ме ђу на род не за јед ни це на по је ди-
не др жа ве (као да оне не при па да ју тој за -
јед ни ци) ка ко би им по мо гла да сврг ну
„дик та тор ске ре жи ме” и да из гра де де мо-
кра ти ју и ти ме за го спо да ре њи хо вим при-
род ним бо гат стви ма.

За са да је из ве сно да је ди но Аустра ли ји
и Се вер ној Аме ри ци (уко ли ко ис кљу чи мо
мо гућ ност те ро ри стич ких на па да), као кон-
ти нен ти ма, не пре ти не по сред на опа сност
од су ко ба би ло ко је вр сте. Оста ли кон ти-

нен ти су оп те ре ће ни го ру ћим или по тен-
ци јал ним су ко би ма. Док се Аустра ли ја по -
ја вљу је као са ве зник на стра ни ја че га, до-
тле се САД, ре ци мо као ве ћин ски пред-
став ник Се вер не Аме ри ке, све стра но ан-
га жу је ши ром све та на уте ри ва њу де мо-
кра ти је бом ба ма, санк ци ја ма и уоп ште не-
при др жа ва њем ме ђу на род ног пра ва и у
тзв. бор би про тив ме ђу на род ног те ро ри з-
ма, при че му са ве зни ке обез бе ђу ју пу тем
при ну де.

Бу ре ба ру та на За пад ном 
Бал ка ну
Кад је у пи та њу Евро па до бро су нам по-

зна те опа сно сти са ко ји ма се су о ча ва мо,
као и це ло куп ни од но си на Бал ка ну ко је
по себ но ка рак те ри ше фор ми ра ње ен ти те-
та За пад ни Бал кан, уз гро мо гла сно из бе-
га ва ње по ми ња ња син таг ме Ју жни Сло ве-
ни. По ред ових пи та ња еви ден тан је и про-
блем ЕУ (устав, да ље ши ре ње, за јед нич ке
ору жа не сна ге), као и про бле ми или не ре-
ше на пи та ња у по је ди ним др жа ва ма, као
што су Се вер на Ир ска, Ги брал тар, Ба ски -
ја, Кор зи ка, Ал те Ади ђо, део Ко ру шке у Ау-
стри ји, Ки пар, грч ко-тур ски и фла ман ско-
ва лон ски од но си и про бле ми у европ ском
де лу бив шег СССР-а, а и шлаг на тор ту ‒
брег зит.

Европ ска без бед ност угро же на је и су-
ко би ма на при ла зи ма Евро пи, при че му
до ми нант но ме сто има ре ги он Бли ског Ис-
то ка – рат у Си ри ји, ин тер на кри за у Тур-
ској, од но си Изра е ла ца и Па ле сти на ца,
Ли бан, пи та ње Кур да, те ку ћи рат у Ира ку,
од нос за па да пре ма Ира ну и, на да све,
фрак ци је агре сив ног исла ма. Ра ни је об ја -
вљи ва ње про ро ко вих ка ри ка ту ра у дан-
ском ча со пи су по кре ну ло је ла ви ну про те-
ста му сли ман ског све та. Пи та ње је да ли
ће се стра сти сми ри ти здра вим ра зу мом
или не ви дљи вим ави о ни ма и кр ста ре ћим
ра ке та ма и на ње га још не ма пра вог од го-
во ра, али све ми ри ше на пре ко мер ну упо-

тре бу си ле ко ри ште њем са вре ме ног те ле-
ди ри го ва ног оруж ја, без људ ске по са де, и
на ве ли ке „ко ла те рал не ште те”.

На ре ги он Бли ског Ис то ка на сла ња се
кри зно под руч је у Ав га ни ста ну. Ту су и су-
ко би Ин ди је и Па ки ста на око Ка шми ра,
про бле ми у Не па лу и Мјан ма ру (Бур ми).
Ки ну оп те ре ћу ју пи та ња Ти бе та и Тај ва на
као и из град ња ве штач ких остр ва у Ки не с-
ком мо ру. Ин до не зи ју му чи Ис точ ни Ти-
мор, Ја пан став Ру си је пре ма Ку рил ским
остр ви ма и аме рич ке сна ге на ја пан ској
те ри то ри ји. У овом под руч ју ти ња ју и пи та-
ње ује ди ње ња Се вер не и Ју жне Ко ре је и
ин тер ни су ко би ра зних гру па на Фи ли пи-
ни ма.

По треб но пред у зи ма ње 
ши рих ак ци ја
У Афри ци, по ред Ли би је и Егип та, до не -

кле Ту ни са и Ал жи ра, на ла зе се број на
кри зна жа ри шта по чев од не ре ше них од-
но са Ети о пи је и Ери тре је на се ве ро и сто ку
до Ју жно Африч ке Ре пу бли ке ко ја се дра-
стич но су о ча ва са епи де ми ја ма, по себ но у
ору жа ним сна га ма, као и ин тер ном по ли-
тич ком кри зом. По ред то га, пре ти опа с-
ност од еска ла ци је кри зе у Зим баб веу, док
су оста ли су ко би (Ан го ла, Ли бе ри ја, Си је -
ра Ле о не, Кон го, Ру ан да, Су дан, Со ма ли -
ја, Ни ге ри ја) ма ње-ви ше под кон тро лом
или, бар за са да, ни су у фа зи еска ла ци је.
Не сме ју се ис пу сти ти из ви да ни гу сар ске
опе ра ци је у во да ма мо ра ко ја за пљу ску ју
оба ле Афри ке. Осно ву за за бри ну тост
пред ста вља и по диг ну та ко ман да ОС САД
у Џи бу ти ју, за шта се са да при пре ма ју и
ОС Ки не. По угле ду на ЕУ, африч ке зе мље
су се до го во ри ле да фор ми ра ју соп стве ну
уни ју, а ко ли ко ће у то ме ус пе ти, оста је да
се ви ди.

У по је ди ним др жа ва ма Ла тин ске Аме ри-
ке по бе ди ле су ле ви чар ске сна ге и пи та-
ње је ко ли ко ду го ће то тр пе ти „ве ли ки
брат” са се ве ра. 

Сва ка од кри за у на ве де ним под руч ји ма
има сво је узро ке и спе ци фич но сти, али и
слич но сти. За јед нич ко им је и то што ће
њи хо во ко нач но ре ше ње би ти та кво да не
за до во љи у пот пу но сти ни јед ну су пр от-
ста вље ну стра ну, ка ко би, у не ко дру го
вре ме, кри за на том про сто ру по но во мо г-
ла би ти иза зва на. Не тре ба оче ки ва ти да
ће мо би ти за до вољ ни ко нач ним ре ше њем
пи та ња Ко со ва и Ме то хи је, јер нам, по ред
оста лог, моћ ни ци ни су на кло ње ни – јед ни
због ду га Ал бан ци ма, а дру ги због лич них
ин те ре са.

Пре или ка сни је пре ва зи ћи ће мо по сле-
ди це фи зич ког ра за ра ња, ве ро ват но ума-
њи ти ње го ве пси хо ло шке ефек те и пре бо-
ле ти али не и опро сти ти жр тве. Ме ђу тим,
по сле ди це псе у до е во лу ци је, ко јом је наш
на род пред ста вљен ши ром све та као па-
ри ја, без ула га ња зна ња и сред ста ва и
пред у зи ма ња ши ро ких ак ци ја, те шко ће мо
пре ва зи ћи. Осим то га, уко ли ко се то ме не
по све ти ду жна па жња, тех но ло шко за о ста -
ја ње чи ни ће нас све за ви сни јим од стра-
ног фак то ра. 

Вра ти мо се у ре ал ност, ује ди ни мо се око
за јед нич ког ци ља и кре ни мо у су о ча ва ње
са овим, хај де ре ци мо, са вре ме ним иза зо-
ви ма. За по че так опе ри мо гра фи те са на-
ших згра да и из на ше ули це и уре ди мо
дво ри шта, не че ка ју ћи да нам за то при-
мер да ју дру ги, као пре не ко ли ко го ди на
гру па Не ма ца на Но вом Бе о гра ду, а по том
чи нов ни ци аме рич ке ам ба са де. 

Дра ган Р. Ђу кић, пу ков ник у пен зи ји

Свет у кризним променама

РЕЖИРАЊЕ 
СУРОВЕ РЕАЛНОСТИ

Директни ратни сукоби између суседних земаља постају све ређи,
док су сукоби у оквиру једне државе све чешћи, као и напади тзв.

међународне заједнице на поједине државе (као да оне не 
припадају тој заједници) како би им помогла да свргну 
„диктаторске режиме” и да изграде демократију и тиме 

загосподаре њиховим природним богатствима.
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В
ојна штампа била је против странач-
ких бор би у Ср би ји, ко ју је на зи ва ла
„пар ти зан ска бор ба”. Осу ђи ва ла је

због сла бље ња по ли тич ког је дин ства у Ср -
би ји, оте жа ва ња ра да у На род ној скуп шти-
ни, Вла ди, пре о вла да ва ња пар тиј ских и
лич них ин те ре са у од но су на оп ште др -
жав не и дру ге ин те ре се. Не га тив но је пи-
са но о свим пар ти ја ма ко је су би ле про тив
по ве ћа ња вој ног бу џе та. Вла да ју ће су за-
по ста вља ле вој ску, а нај ви ше не га тив но-
сти из но ше но је о пар ти ја ма ко је су на па-
да ле вој ску.

Ка ко је Со ци јал де мо крат ска стран ка би-
ла на чел но про тив ста ја ће вој ске и фи нан-
си ра ња ору жа не си ле „као сред ства кла с-
не вла да ви не бур жо а зи је”, ње не по је ди не
гру пе су чак на па да ле вој не је ди ни це (у
Кра гу јев цу и Бе о гра ду би ло је ви ше та квих
слу ча је ва), Рад нич ке но ви не су пи са ле
про тив зај ма за вој ску, вој них кре ди та, ми-
ли та ри зма уоп ште и оправ да ва ле и фи-
зич ке на па де на вој ску, за по ста вља ла срп -
ске на ци о нал не ин те ре се и дру го што је у
то вре ме има ло не па три от ски ка рак тер,
при ват на вој на штам па об ја ви ла је нај ви-
ше не га тив них при ло га о њој, а у ве зи са
од бра ном вој ске и ра ди вој ног ја ча ња др -
жа ве. На по чет ку из ла же ња при ват ни вој -
ни ли сто ви су из но си ли сим па ти је пре ма
со ци ја ли зму, али по сле на па да срп ских
со ци ја ли ста на вој ску, на ве де ни ли сто ви
кон крет но и оштро су од го ва ра ли. То је чи-
ни ла чак и Срп ска вој ска, до ду ше, од ме-
ре ни је.

Вој ска не сме би ти пар тиј ска
Срп ска вој ска је са мо то ком 1911. го ди-

не об ја вљи ва ла при ло ге у ве зи са по ли-
тич ким пар ти ја ма у Ср би ји, с об зи ром на
по ја ча ни ин тен зи тет пар тиј ских бор би. По-
ред оп штих кри ти ка пар тиј ских рас пра ва
(„Сва ђа ју се, а Ар на у ти уби ја ју Ср бе” –  13-
14/1911), упу ће на је јед на кри ти ка „ра ди-
кал ској” по ли ти ци (42/1911), а оста ли при-
ло зи од но се се на со ци ја ли сте, с об зи ром
на то да су то ком сво јих де мон стра ци ја,
со ци ја ли сти, по ред увре дљи вих па ро ла и
др. фи зич ки на па да ли вој ску у Бе о гра ду и
Кра гу јев цу,. У увод ни ку „Бор ба с вој ском
за вој ску” (17/1911) из но си се раз у ме ва ње
за зах те ве со ци ја ли ста, али не и за њи хо-
ве фи зич ке на па де, чак и на вој ску, ко је
власт то ле ри ше или ка жња ва пре кр шај но.
Срп ска вој ска из не ла је за до вољ ство што
вој ска ни је од го во ри ла ка да би стра дао
„тај ра де нич ки свет ко ји нео ба ве штен и не-
ва спи тан ју ри у про паст... “ Нај ве ћа од го-
вор ност при пи са на је др жав ној по ли ти ци

ко ја је сро за ва ла вој ску и на ве ден је низ
та квих по сту па ка. Зах те ван је од го ва ра ју -
ћи трет ман вој ске, јер „он да би и Со ци јал-
де мо крат ска стран ка, не ра чу на ју ћи ше гр-
те и не пу но лет не чла но ве, са свим дру га-
чи је са о бра жа ва ла прин ци пе сво га про-
гра ма пре ма вој сци”. За тим на во ди ка ко
фран цу ски и не мач ки со ци ја ли сти по шту ју
сво ју вој ску. Је дан од за кључ ка је „Вој ска
мо ра би ти оми ље на сви ма по ли тич ким
пар ти ја ма под јед на ко – она не сме би ти
пар тиј ска”. У бр. 22/1911  кри ти ку ју се со-

ци ја ли стич ки син ди ка ти због из ну ђи ва ња
по ве ћа ња рад нич ких на кна да, а због че га
су по ску пе ли тро шко ви штам па ња ли ста,
што је Срп ску вој ску те шко по го ди ло. Она
је ипак би ла за то да се рад нич ки зах те ви
за до во ље, али на „ши ри на чин“. Це на при-
мер ка се ни је ме ња ла и из но си ла је 0,20
ди на ра, го ди шња прет пла та ‒ осам ди на-
ра, а мо гла се упла ћи ва ти по лу го ди шња и
тро ме сеч на. То ли ке су це не би ле дру гих
слич них не дељ ни ка. Уред ни штво је све
че шће под се ћа ло прет плат ни ке да ша љу
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ПИШЕ: 
Велимир ИВЕТИЋ, 
пуковник у пензији

Војни ветерани и недељник 
,,Српска војска“ од 1908. до 1912. године

БЕЗ ТАБУ ТЕМА
Уредници и сарадници уочавали су и прогнозирали опасност

за своју државу, ангажованим писањем учествовали 
у артикулисању и популаризовању основног државног 

циља – ослобођење, уједињење и напредак свог народа, 
истицали су савезништва, али више војску као главно 

или једно од најглавнијих средстава за остварење тог циља.



за о ста ле прет пла те и са мо је пре у зи ма ло
тро шко ве пла ћа ња.

У ве зи са по нов ним на па дом на вој ску у
Кра гу јев цу,  Срп ска вој ска об ја ви ла је са-
мо на ред бу јед ног ко ман дан та ди ви зи о на,
ина че ње ног са рад ни ка „ка ко тре ба по сту-
па ти као на пад нут” (35/1911). У ру бри ци
„На ша по шта″ из не ла је кри ти ке прет плат-
ни ка што ни је пи са но о слу ча ју у Кра гу јев-
цу. У од го во ру је ста ја ло: “ни смо пи са ли
јер је о то ме мно го пи са ла по ли тич ка
штам па” (36/1911).

Не га ти ван став пре ма 
на род ним по сла ни ци ма 
О на род ним по сла ни ци ма вој на штам па Ср -

би је до 1911/1912.  из но си ла је, углав ном, не га-
тив не ста во ве јер су би ли „пар ти за ни” (чла но ви
по ли тич ких пар ти ја) и што На род на скуп шти на
ни је из гла са ла ве ће вој не бу џе те.  

Срп ска вој ска је јед ног по сла ни ка по хва ли ла
(Пе тра Ми ши ћа, пот пу ков ни ка у пен зи ји, ко ји је
ка сни је уна пре ђен у чин ге не ра ла), што је упу-
тио апел за фи нан си ра ње вој ске „с об зи ром да
је не при ја тељ пред вра ти ма” – 51/1909), а јед-
ног, Жи во ји на Пе ри ћа, кри ти ко ва ла због из но-

ше ња ста во ва у На род ној скуп шти ни
су прот них од из не тог апе ла Пе тра Ми-
ши ћа. Ве ћа кри ти ка је упу ће на ми ни-
стру вој ном што ни је од го во рио на не-
га ти ван го вор Пе ри ћа (3/1910).

Вој ни бу џет нај че шће је био кон тро-
верз на те ма и иза зи вао је оп шир не
скуп штин ске рас пра ве. При ват ни вој -
ни ли сто ви ди рект но су по зи ва ли све
по ли тич ке су бјек те да обез бе де нео п -
ход на нов ча на сред ства за при пре му
и во ђе ње пред сто је ћег ра та.

Од кра ја 1904. го ди не фи нан сиј ске
при ли ке у Ср би ји би ле су по бољ ша не,
те су вој на ли ца по че ла да при ма ју
пла ту ре дов ни је. Ме ђу тим, она је све
ви ше за о ста ја ла са тро шко ви ма жи во-
та и у од но су на пла те чи нов ни ка јер
ни је по ве ћа ва на од 1895. На и ла зи ли
смо и на из ра зе за офи ци ре да су
„про ле те ри”, а што се до ка зи ва ло ти-
ме да са остат ком пла те,  кад под ми-
ре све тро шко ве и по ре зе и при ре зе,
ко ју су у го ди шњем из но су би ли рав ни
две ма ме сеч ним офи цир ским пла та-
ма, не ма ју до вољ но но ва ца да пре-
хра не по ро ди цу. При зна ва ло се да
ско ро по ло ви на вој ног бу џе та од ла зи
на пла те и дру ге тро шко ве офи ци ра, а
то се узи ма ло као до каз да је бу џет
ма ли.

И ка да се при зна ва ло да је др жа ва
по че ла ви ше да из два ја за вој ску, по-
себ но за ње но на о ру жа ва ње са вре ме-
ном ар ти ље ри јом, по ја вљи ва ли су се
при ло зи о ни ским офи цир ским пла та-
ма. Из два ја се  чла нак „Офи цир ске
пла те” (СВ, 20/1911) .

Ан га жо ва ње у со кол ским 
и стре љач ким дру штви ма
Уред ни ци и са рад ни ци Срп ске вој -

ске уоча ва ли су и прог но зи ра ли опа с-
ност за сво ју др жа ву, ан га жо ва ним пи-
са њем уче ство ва ли у ар ти ку ли са њу и
по пу ла ри зо ва њу основ ног др жав ног
ци ља – осло бо ђе ње, ује ди ње ње и на-
пре дак свог на ро да, ис ти ца ли су са ве -
зни штва, али ви ше вој ску као глав но
или јед но од нај глав ни јих сред ста ва за
оства ре ње тог ци ља. Зна ју ћи до бро
да вој на моћ др жа ве уве ли ко за ви си
од ње не уну тра шње по ли ти ке, ан га жо-
ва но су пи са ли о оним еле мен ти ма
уну тра шње по ли ти ке од ко јих је нај ви-
ше за ви сио на пре дак срп ске вој ске.
Уви ђа ју ћи мно ге не га тив но сти у сво јој
др жа ви, они су их из но си ли и да ва ли
пред ло ге за њи хо ва от кла ња ња. Не-
по сред но су се ан га жо ва ли, као љу ди
од пе ра, пре ко штам пе, али и не по-
сред ним ак тив но сти ма, где им је би ло
до пу ште но: у ви те шким удру же њи ма. 

Ве ћи на офи ци ра-вој них пи са ца и
са рад ни ка вој не штам пе би ло је ан га-
жо ва но у ра ду со кол ских дру шта ва,
стре љач ких дру жи на, На род не од бра-
не, Ко ла ја ха ча, До бро во љач ке дру жи-
не, Дру штва за су зби ја ње ал ко хо ла и
др, а осно ва ли су Срп ски олим пиј ски
клуб и ор га ни зо ва ли и оства ри ли пр во
уче шће спор ти ста Ср би је на Олим пиј -
ским игра ма (Шток холм, 1912. го ди не).
Ан га жо ва но пи са ње стра них ауто ра
ни је сма њи ло њи хо ву објек тив ност. То
је би ло и ре зул тат ква ли те та и ши ри-
не зна ња срп ских офи ци ра чи је је
оспо со бља ва ње би ло пре вас ход но
усме ре но пре ма прак си.
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С
едели смо дуго у ноћ - облачно небо
над Косметом слутило је лош дан, али
за Србе овде ни звездане ноћи, нажа-

лост, не наговештавају неке боље...
„Немој, молим те, не иди”, стоти пут је

поновио кроз кратки гутљај јаке црне ка-
фе, знајући да ће на Космету довека бити
тих неколико места због којих ће Албанци
пре дати главу, него дозволити да на њих
стане српска нога. А Кошаре су свакако
једно од њих! Најважније од свих...

„Морам, знаш да морам! Можемо овако
до јутра, али узалуд, нити ћеш ме одгово-
рити, нити ће ми остати нешто ноћи да
одспавам пре поласка... Твоје је само да
се помолиш Богу за наше здравље и с
времена на време назовеш возача да
чујеш како напредујемо.

Остало је на Богу и нама, па како нам
буде... Уосталом, не да Бог Србина свог...”,
покушавам да умирим драгог пријатеља,
не успевајући да умирим ни себе.

Није то страх за живот - нема смрти без
судњега дана, но јесте патолошки страх од
неуспеха, јер исто смо покушали и пре две
године, али је дојава о доласку српске но-
винарске екипе грабила ка Јуничким пла-
нинама и Проклетијама брже од нас и
алармирала сеоске страже у Јунику.

Пресрели су нас и уставили у некадаш-
њем главном штабу ОВК - селу тврђави.

Мучних пола сата су грмели како је то
Дукађин (њихов назив за Метохију, и зона
страховладе браће Харадинај), како је
свака кућа из Јуника и села уз планину из-
губила барем по једну мушку главу у бор-
бама за Кошаре, и како Срби овде немају
шта да траже. Од 1999. па довека!

Спасило нас је познанство са високим
официром ондашње полиције - џокер на
који се може заиграти само једанпут...

„Ме Срби е кина крy ме гјак е ме луфти”,
је л’ тако беше, покушавам да мучну тиши-
ну прекинем злокобном заклетвом албан-
ског народа из јуничког краја: „Са Србима
само ватра и крв”, односно „Са Србима
смо завршили у ватри и крви”, али му није
нимало смешно што још у слово памтим
речи које су нас и тад, пре две године, на-
терале да покушамо немогуће - да стигне-
мо до некадашње карауле Кошаре, око
које су се водиле најкрвавије борбе ‘98. и
‘99. године.

Трајни ожиљци на души
Не из чистог ината, већ из огромног по-

штовања према херојима с карауле на коју
су бесомучно ударали ОВК, регуларна
војска Албаније и НАТО авијација 78 дана
без минута паузе - 60 погинулих војника,
150 рањених и њих неколико стотина са
трајним ожиљцима на души, који су беспо-
говорно држали положаје, не марећи за
нападе десетоструко бројнијег непријате-
ља. Због њих смо и тад и сад намерили да
стигнемо до невидбога у проклетијској
врлети, да у тишини бајковитог крајолика
кажемо: „У име Оца, и Сина, и светога Ду-
ха - Амин”, па нека неки нови снегови пре-
крију српске стопе до неких бољих време-
на...

Преспоро цури то мало ноћи до праско-
зорја, када пред чувеним мостом на Ибру,
што раздваја северни од јужног дела Ко-
совске Митровице, треба да нас сачека
Албанац који ће нас одвести до Ђаковице,
где ће нам се придружити још један и од-
вести до Кошара.

Уз више од стотину препорука и исто то-

лико провера дошли смо до обојице. Први
не зна због чега тачно чинимо то што чи-
нимо, али пристаје због гомиле разлога
који су изнад вере, убеђења и ратова, а и
не презивају се на „ић”, осим ако им не те-
пате - еврићи, мада и тад могу да прођу
као албанске националности. Вози и ћути.
Потегао је из села надомак Приштине по
нас, уз бесу заједничком пријатељу да ће
нас живе и здраве вратити до Митровице.

„Цигарету...”, потежемо наднационални
аргумент толеранције.

„Хвала”, узима је и пали, трудећи се да
гледа искључиво испред себе.

„Јесте ли ви покушали ово исто пре го-
дину-две...”, пита на тешком српском, че-
кајући да крајичком ока ухвати неки израз
на нашим лицима који ће одговорити пре
нас.

„Нисмо”, одговарамо, знајући да питање
није тек разговора ради. А и шта га се ти-
че, уосталом.

Знамо да зна ко смо, као што и он доб-
ро зна да знамо ко је. Заправо, ко је био,
пре него што је постао ситни занатлија -
борац ОВК!

Јашари посејао семе зла
Газимо Дреницом пре него се добрано

разбуди. Ваља је прећи што пре и што

брже, јер зло у њој - у најбољем случају -
дрема.

Не спава, а поготово не пролази! То је
„царевина” Адема Јашарија, Хашима Та-
чија, Султана Селимија...

Над Преказом, селом у којем је Јашари
посејао то семе зла и због њега страдао
1998, огроман тространи билборд као вет-
роказ. Са једне стране његова слика у
маскирној униформи, са друге две - њего-
ве браћа, страдала с њим.

С те коте „бац” (стриц, како га из пијете-
та зову наклоњени му Албанци) и данас
стражари над читавом Дреницом, чинећи
да се неалбанци осећају у најмању руку
непријатно кад пролазе туда.

„Немој”, спушта ми руку наш рент-а-ОВ-
Кар на фотоапарат, дајући ми до знања да
не треба да фотографишем.

„Видеће неко, да не правимо шер...”, ве-
ли, гледајући и даље пред себе.

Стижемо у Ђаковицу, разданило се и, на
срећу, разведрило.

Додуше, киша и магла могу бити наш
највећи савезник на путу ка Кошарама,
али и узрок да залутамо у Албанију. Тек
неколико десетина метара од карауле по-
чиње Земља орлова, мада више нема јас-
не границе између ње и Космета.

„Здраво, Михаило”, поздравља младић
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ДРУГИ ПИШУ

Шта је видео први Србин 
који је крочио на Кошаре

ЗАДЊА ВОЈНА ПОШТА
СРПСКИХ ЈУНАКА

Навршило се 17 година (текст објављен 23 марта 2016. 
године) од почетка бомбардовања СРЈ. Присетимо се шта је
Михаило Меденица доживео као први Србин који је крочио
на Кошаре после 1999. године, на место најжешћих борби

током рата на Космету



с којим смо унапред договорили тачку су-
срета у Ђаковици. Симболично или не,
код некадашње касарне наше војске, од
које је остало тек нешто зидова срушених
павиљона, и непорецива прича о хероиз-
му.

Из ње су, баш овим путем којим ћемо и
ми, пут Кошара кретали војници.

„Ништа се не секирај! Стићи ћемо, ја ти
обећавам. Само, молим те да се одмах до-
говоримо три ствари: ако нас неко пре-
сретне и заустави, говори било који језик
осим српског, а ја ћу да вадим ствар коли-
ко могу. Ако нешто крене по злу, дајем ти
реч и кунем се у оба детета да ће прво
преко мене морати до тебе...”, каже, док
се по њиховом обичају грлимо два пута,
колико да сусрет са незнанцем делује што
присније овима што сумњичаво загледају
чим виде ново лице у градићу где се сви
махом знају. И где су са Србима такође за-
вршили, занавек, надају се.

„Ајмо овако, десет корака ја идем први,
па десет ти... Ако се неком заломи да ста-
не на мину да не буде ни по бабу ни по
стричевима”, предлаже. Пристајем.

Седа на сувозачево место, прелазим на-
зад до колеге и пријатеља који овог јутра
није морао на пут са мном, али није желео
да ме шаље самог.

Тамо одакле вукови беже
Раде, наш возач, не могу да га не поме-

нем, јер је још могао да се башкари у соби
митровачког хотела, али је скочио чувши
да се облачим и викнуо: „Брате, где ти ту и
ја! Или ће нас наћи у планини, или ћемо се
вратити да причамо о њој”!

„Овим ћемо путем избећи Јуник и ући
право у Батушу, тако је сигурније”, објаш-
њава наш нови компањон, неким доброна-
мерним ставом уливајући поверење. А оно
је једино што имамо, или се надамо да
имамо.

Возач му се обраћа на албанском, а он
упорно преводи сваку реч на српски, же-
лећи да нам стави до знања да не говоре
ништа што не би требало да чујемо.

„Одавно нисам ишао горе! До гробља
наших бораца да, о годишњицама обеле-
жавања пада карауле, али до Кошара ни-
сам, и не разумем да ли сте само луди,
или имате неки лични разлог да одете та-
мо одакле и вукови беже?! Уосталом, не
улазим, дао сам реч да ћу вас одвести - и
хоћу”, говори тешким, промуклим гласом,
док грабимо путем ка Батуши, последњем
селу пре успона уз Проклетије.

Свака је кућа из њега дала мушку главу
за ОВК и нема те силе која би нас спасла
линча да знају ко је у колима, и куда смо
намерили.

„Ви ћутите, ми говоримо”, упозорава
нас, док стајемо пред двојицом стараца са
ћулафима на главама, што љубопитљиво
загледају пут непознатог аутомобила.

Боље је застати и јавити им се, јер овде
нико не залази без преке потребе, а и не-
ма куд даље од села, осим у гору - на Ко-
шаре!

Поздрављају старце уз дужно поштова-
ње, својствено њиховом односу према
старијима.

Кажу да смо пошли у планину да види-
мо има ли дивљачи за лов. Ваљда су по-
веровали, склањају се у страну да прође-
мо, поздрављајући: „Мет мир”. Идите с ми-
ром.

Време је овде стало ‘99. Свуда су још

видљиви трагови рата - срушене куће и
минирани планински превоји.

Упозорења укуцана у гологлаво дрвеће
злокобно поручују да се не сме никуд ми-
мо пута - НАТО је овде истоварио толико
касетних бомби да нико никада неће моћи
да очисти овај крај.

И не покушава, јалов је то посао, а и
страх од осиромашеног уранијума јачи је
од жеље да стоку врате на некадашње
планинске пашњаке.

Батуша је увелико за нама. Пред нама
се отворила и разгоропадила планина -
божански леп крај.

Трагови звери беласају 
на снегу
„Није ли иронија да се у оваквој лепоти

толико гинуло”, питам, покушавајући сви-
ма да скренем мисли са свеприсутног не-
мира, који би, да неко кресне упаљач у ко-
лима, чини се букнуо...

„Увек је тако”, одговара штуро наш во-
дич, нервозно гледајући у ретровизор, да
неко није пошао за нама из Батуше.

Нестаје асфалта, а недуго затим и туца-
ника које су овдашње власти насуле пре-
ко некадашње „пинц-стазе” којом су коло-
не наших војних возила стизале до карау-
ле.

Пута има само до поменутог гробља бо-
раца ОВК који су пострадали у шумама и
гудурама око Кошара - гола зараван ои-
вичена шумом крај Мусине куће, одавно
напуштене пастирске чатмаре на хиљаду
и нешто метара надморске висине.

Ту стајемо, паркирајући аутомобил што
дискретније уз шуму.

Одавде до карауле има још нека два ки-
лометра, али одавно нема стазе, коју су
спрале кише и снегови.

Нас двојица настављамо даље пешице,
њих двојица остају да нас чекају.

Возач новац, а Раде друга.
Поздрављамо се као да се растајемо

надуго. Не желим да иде даље, јер је до-
шавши и до овде показао колико срце има,
нема потребе да због тога ставља главу у
торбу више него што мора. Није морао ни
ово, али је желео!

„Е, сад нека нам је бог у помоћи, сваком
свој”, рече мој водич, пре него што смо за-
газили у вододерину и блато, наниже ка
брзом планинском потоку, уз који је нека-
да водила стаза.

„Само” три лоше ствари могу да нам се
догоде у ова два километра, за која ће нам
уз планину требати најмање сат времена
хода: дивље звери, чији свежи трагови још
беласају у снегу, касетне бомбе које не ви-
димо, а знамо да су ту и да вребају овакве
као ми, и оно најгоре - шумокрадице, ло-
вокрадице и разбојници из Албаније, коју
су спремни да за добре ципеле прекољу
човека и оставе га у овој бестрагији, да га
никад не нађу.

„Сад смо сами, ‘ајде ми искрено реци,
шта ћеш овде? Јеси ли био на караули то-
ком рата, је л’ био неко од твоје фамилије,
или другара?”, чујем за леђима онај про-
мукли, дубок глас, смишљајући шта да од-
говорим.

Ране никада неће зацелити
„Нисам и није”, одговарам, не знајући да

ли би супротан одговор нешто променио.
Не верујем, али нећу да ризикујем.

„А ти”, узвраћам истим питањем, газећи
потоком којим се једино може навише.

„Ја не, али јесте доста мојих пријате-
ља...”, одговара, пружајући ми грану да
прескочим с камена на камен.

Како год. Последње што ми сад треба
јесте црв сумње у човека којем сам пре-
пуштен у планини, из које нема излаза ни
онима који је много боље познају од мене.

Газимо водом, хладна је као што то са-
мо планински поток може да буде, али ба-
рем није дубока, ако је за неку утеху.

Овим су се усеком терористи прикрада-
ли нашим борцима, вребајући их из засе-
де за густом шумом, када би ишли ка ка-
раули.

„Морам још ово к’о човека да те молим:
кад стигнемо горе, немој да дижеш три
прста! Ја сам пристао да те доведем, због
неких твојих разлога, и поштујем ваше који
су овде погинули. Знам да су се храбро
борили. Али из поштовања према нашим
жртвама, а неки до њих су ми били велики
пријатељи, молим те да то не чиниш.
Мртви су мртви и пустимо их да почивају у
миру. Свуда на Косову ће пре или касније
зацелити ране, али овде никада...”, стали
смо да дођемо до ваздуха, видимо отпри-
лике докле смо стигли, и, чујем, утаначи-
мо нове појединости.

Циљ ми је да стигнем до карауле, и ни-
чим га нећу угрозити. Пристајем на тај ма-
ли компромис, знајући да на још толико
начина могу да одам почаст нашим поги-
нулима.

Ветар бије кроз голе гране густе шуме,
стварајући на неким местима намете у
које упадамо до колена. Добро је само кад
смо изашли из потока и дохватили се јед-
ва видљивих остатака „пинц-стазе”.

Стајемо на сваких минут-два. Ваздух је
резак и проређен. И то мало што га удах-
немо у цугу удари у плућа ко да гутамо
грудву...

„Добро је, близу смо. Колико се сећам,
од ових четинара нема још много до ка-
рауле”, чујем, гледајући куд да начиним
следећи корак, јер, без претеривања, сва-
ки може бити последњи.

„Ајмо овако, десет корака ја идем први,
па десет ти... Ако се неком заломи да ста-
не на мину да не буде ни по бабу ни по
стричевима”, предлаже.

Пристајем.
Већ довољно ризикујемо доласком ова-

мо, па хајде да барем у нешто унесемо ма-
ло разума.

„Овде су били ваши положаји, кад је па-
ла Караула, а наши су их држали тамо и
тамо”, стали смо по ко зна који пут, већ се
једва вукући.

Успон је превелик и за козу, а снег, ту где
га још има, чини сваки корак као да поку-
шавамо да трчимо кроз дубоку воду...

Гледам куд ми показује - врхови Маја
глава и Раса Кошарес, с леве и десне
стране.

Негде између би требало да је караула -
с њих су бесомучно тукли по њој и поло-
жајима наше војске. Бесомучно и узалуд-
но!

Бројим својих десет корака, па пуштам
њега испред себе. Одбројава своје, па ми
враћа првенство...

Већ довољно табанамо, караула би тре-
бало да је негде пред нама.

„Лево, Михаило, лево”, викну, учинивши
да се забројим у корацима, па напослетку
потрчим, угледавши кроз крошње славно
здање од црвених фасадних цигала.
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„Успели смо, друже”, чујем га за собом,
као да му је пао камен са срца што смо ко-
начно стигли, свако са својом намером.

Некада је важила за најлепшу караулу у
СФРЈ. Наменски је тако зидана да Албан-
цима покаже стандард Југославије, чак и у
том погледу.

Проклете су Проклетије
Нема некадашње рампе крај стражар-

ске кућице на уласку. Нема ни стражарске
кућице осим хрпе шута...

„Стани да те фотографишем”, окрећем
се, дајем му апарат и заузимам компро-
мисну позу. Високо подигнуте руке су за
све хероје којима су Кошаре била задња
војна пошта!

„Пази, молим те, и не улази у њу, ако за
бога знаш! Ко зна чега има унутра”, узалуд
упозорава, нема сада и овде више места
разуму. Улазим, наравно, у то што је оста-
ло од карауле „Кошаре”!

Све је остало исто као априла 1999. ка-
да су у њу славодобитно ушетали „побед-
ници” - још је по кругу разбацано нешто
њихове војне опреме, очигледно добијене
на „зајам” од страних помагача.

„Овде је био јарбол са заставом”, гле-
дам кроз рупу у зиду на некадашњи грудо-
бран крај којег се вила тробојка СРЈ.

„Пази, бре, где стајеш, човече, куд тако
јурцаш”, опомиње ме к’о дете, а заиста же-
лим што више да видим за то мало време-
на које смемо овде да проведемо.

Унапред смо се договорили да се неће-
мо задржати дуже од десетак минута, јер
је само секунда овде довољна за невољу.

Прекрстио сам се и пољубио једини ре-
лативно здрав зид карауле. Палим цига-
рету и остављам је на прагу некадашњег
улаза у њу.

„Хајмо још мало навише, до некадаш-
њег граничног камена”, показујем руком
Албанцу да пође за мном у шуму више
зграде, граничне линије.

„Ни случајно! Ту се не види прст пред
оком колико је густа шума. Мине, звери,
можда неко чучи иза пања и чека да про-
ђемо туда. Тамо и овако нема више ништа
теби занимљиво, ово је оно што си хтео да
видиш, и ово је оно што је важно”, доба-
цује, показујући ми да сиђем са стрмине и
да кренемо ка тачки у којој нас чекају Раде
и возач.

Заправо, већ је кренуо, мобилним јавља
да се спуштамо, и да колима пођу низ пут,
да што пре сиђемо с Проклетија, прођемо
кроз Батушу за дана и дохватимо се ма-
гистрале која значи сигурност.

Фотографишем ровове наше линије од-
бране.

Трудим се да што дуже гледам у карау-
лу, јер добро знам да се више враћати не-
ћу.

Време ће учинити да од ње ускоро не
остане ни оволико, а нови снегови ће об-
рисати траг Срба који су се усудили да
после ‘99. дођу до ње.

Нека вам је вечна слава - јунаци
најкрвавије битке за педаљ српске земље!

Мртви су мртви, што наш водич каза.
Силазимо ћутке, свако са својим мислима.

Проклетије - проклете ли сте, није вам
џаба такво име дато...

Михаило Меденица
Извор: Недељник

М
о же се ла ко уочи ти да се у тој вру ћој
и љу тој до со ље ној и за па пре ној бал-
кан ској чор би из гле да сер ви ра хлад-

на осве та, не ком дру гом. Чак и не ко при-
лич но нео ба ве штен, мо гао је, у тој хр пи
ве сти ком би но ва них са за ма ра ју ћим по ли-
тич ким ана ли за ма, да ра за зна, на кра ју,
исти ну о до га ђа ји ма у Ма ке до ни ји ко ји су
по тре сли Бал кан, а на ро чи то Ср би ју. Мо-
же се са да, не де љу да на ка сни је, са свим
ла ко уочи ти, да се у тој вру ћој и љу тој, и
до со ље ној, и за па пре ној бал кан ској чор би
мо жда сер ви ра хлад на осве та, неaком
дру гом. Ма ње је са да бит но чи ји је За ев, а
ко сто ји иза Гру ев ског, јер је и врап ци ма на
гра ни ја сно да САД, НА ТО и ЕУ на јед но
око жму ре на аспи ра ци је Ти ра не и При-
шти не око ства ра ња Ве ли ке Ал ба ни је, и
да не ка ко ско ро мај чин ски кри ти ку ју Џа фе-
ри ја да се мал ки це сми ри, док у исто вре-
ме Фран цу ска од би ја да из ру чи Ха ра ди на -
ја Ср би ји, чи ме су се зло чи ни пре ма Ср би-
ма под ве ли под ру бри ку „не бит но”, а Ха-
ра ди нај се, уз бла го на кло ност сво јих мен-
то ра оси лио па пре ти Бе о гра ду.

У цео тај пре те ћи во двиљ укљу чу ју се и
ли де ри Ал ба на ца са ју га Ср би је, док Цр на
Го ра по но сно по ла же сво ју не за ви сност и
сви је тло оруж је у ру ке НА ТО-а. Ср би ја се,
на жа лост, ис по ста вља по но во као мо не та
за пот ку су ри ва ње, као иде ал ни та лон за
ко нач ну по бе ду Но вог свет ског по рет ка.
Узме ли се у об зир чи ње ни ца да је Но ви
свет ски по ре дак сво ју пр ву ве ли ку ак ци ју
на пра вио ру ше њем Ју го сла ви је, и за тим
бом бар до ва њем Ср би је, ни је не ло гич но
прет по ста ви ти да не ман но вог свет ског по-
рет ка сво ју од лу чу ју ћу бит ку би је та мо где
је рат про тив па ме ти, ми ра и сло бо де - и
по чео.

Но во пре ме ра ва ње све та, да кле, по че-
ло је це па њем Ју го сла ви је, а да нас ви ди-
мо ка ко пси ра та из Ва шинг то на на ја вљу ју
но во пре кра ја ње гра ни ца на Бал ка ну, и ка-
ко се са да чак и отво ре но пред ла же по де -
ла Бо сне, па у том сми слу и из ја ве о Ве ли-

кој Ал ба ни ји тре ба чи та ти као не ку вр сту
увер ти ре. Или си НА ТО, ил` те не ма, ба то!
Осим што је Ср би ји оте то Ко со во, ма ке-
дон ски сце на рио ко јим се та ко мно го ба-
ра та ло у на шим ме ди ји ма у по след ње вре-
ме, по ка зу је да је кре а ци ја не ста бил но сти
уз ме диј ско спи но ва ње, но во су пер со нич -
но оруж је ко јим се ма ли на ро ди мо гу по ко-
ри ти го то во пре ко но ћи.

Да ствар бу де бо ља, ло би сти све оп ште
по кор но сти си ли и не прав ди, већ су се
ових да на до се ти ли да по хит ном по ступ-
ку тра же да се уки не Срп ско-ру ски ху ма-
ни тар ни цен тар у Ни шу, за ко ји се прет по-
ста вља да је у ства ри ру ски шпи јун ски
цен тар и да, с об зи ром на то да је Ср би ја
окру же на НА ТО зе мља ма, те да има не зго-
дан ге о по ли тич ки по ло жај, та ин сти ту ци ја
ште ти Ср би ји. По што у Ср би ји тре ба да бу-
ду са мо шпи јун ске ор га ни за ци је НА ТО-а,
или ЕУ или САД, јер са мо та ко Ср би ја мо-
же да за др жи сво ју вој ну и по ли тич ку не-
за ви сност, о ко јој се оно ли ко го во ри. Ср -
би ја има не за ви сност, а ко друк чи је ка же,
кле ве ће и ла же!

Ево, на при мер, кад Ха ра ди нај пре ти
срп ском пре ми је ру, не за ви сна Ср би ја зо ве
Бри сел зах те ва ју ћи да Ха ра ди нај бу де из-
гр ђен! Ко ме до са да ни је би ло ја сно о че-
му се ра ди на Бал ка ну, ова ма ла вест до-
ста то га об ја шња ва. Рат про тив Ру си је, во-
ди се ов де. И на жа лост, Ср би ја је опет ко-
ла те рал на ште та. Без Ко со ва, са мо гућ но -
шћу да се про јек ту ју спон та ни не ми ри на
ју гу Ср би је, са ал бан ским зло чи ни ма ко ји
ни ко ме осим Ср би ји ни су ва жни, са број -
ним уступ ци ма Ве ли ком бра ту, са НА ТО
офан зи вом на Ис ток, Ср би ја у ста ту су ве -
чи тог кан ди да та пред вра ти ма ЕУ, и са да-
ле ким ру ским за гр ља јем, све ви ше из гле-
да као крч ма на рас кр сни ци.

И ко ли ко год нам за го вор ни ци по ли тич-
ког ре а ли зма пре ти ли апо ка лип тич ном
вер зи јом бу дућ но сти уко ли ко се не узме-
мо у па мет и уко ли ко не поч не мо да ман т-
ра мо „Ср би ја се са ги ња ти хо ће”, јер Евро-
па не ма ал тер на ти ву, из гле да да се да нас
на ла зи мо пред вра ти ма Там ног ви ла је та.
И тај Там ни ви ла јет је, ка ко год да се окре-
не - Европ ска уни ја. Апо ка лип са у об ли ку
ра та и евен ту ал них но вих санк ци ја, или
апо ка лип са у до бро вољ ном роп ству -
пред ста вља ју нам се као је ди не оп ци је.
Бо ље пакт не го рат. Бо ље рат за Аме ри ку
не го про тив Аме ри ке? Бо ље за Трам па,
не го за Пу ти на? Бо ље да да мо Ко со во, не-
го југ Ср би је, а мо жда уско ро и Вој во ди ну?
И Сан џак. И Ре пу бли ку Срп ску? Ако се од-
рек не мо Мо скве, мо жда до би је мо по ла Бо -
сне, по ру чу је нам Трам пов зет.Там ни обла-
ци по но во над овом ма лом, јад ном, шај ка-
чом не ба. Да ли је мо гу ће да ви ше ни ко,
па ни Мо сква су за ма не ве ру је?

Из вор: Ве чер ње но во сти
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ДРУГИ ПИШУ

ПИШЕ: 
Мирјана 
Бобић-Мојсиловић

Овде и данас

СРЦЕ ПОД ПРИТИСКОМ
Може се лако уочити да се у тој врућој и љутој досољеној и
запапреној балканској чорби изгледа сервира хладна 
освета, неком другом
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КУЛТУРА

У Војном музеју отворена изложба „Окупирана
Србија од 1915. до 1918. године“

ФОТОГРАФИЈЕ КОЈЕ СВЕДОЧЕ

И
з ло жба „Оку пи ра на Ср би ја од 1915. до 1918. го ди не“ ауто ра, му зеј ске
са вет ни це Ан ђе ли је Ра до вић отво ре на је у Га ле ри ји Вој ног му зе ја. По-
став ка об у хва та фо то гра фи је, до ку мен те и му зеј ске пред ме те ко ји

све до че о стра да њу срп ских ци ви ла у оку пи ра ној Ср би ји и за ро бље ни ка и
ин тер ни ра ца у ло го ри ма ши ром Аустро у гар ске мо нар хи је и Бу гар ске. Ме-
ђу из ло же ним екс по на ти ма је и фраг мент са чу ва ног спо ме ни ка Во жда Ка-
ра ђор ђа по ру ше ног 1916. го ди не.

Из ло жбу је отво рио пу ков ник Сла ђан Ри стић, на чел ник Упра ве за тра ди-
ци ју, стан дард и ве те ра не. Отва ра њу су при су ство ва ли пред став ни ци ор-
га ни за ци о них це ли на Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је, ци вил них
струк ту ра, на уч но-струч не и кул тур не јав но сти.

Из ло жбом је обе ле жен Дан по бе де и Дан Вој ске Ср би је.

О књизи „Рафал из задњег ешалона“ 
генерал-мајора у пензији Милоша Ђошана

РАЗОБЛИЧАВАЊЕ 
НАДОЛАЗЕЋЕГ ЗЛА

Г
е не рал-ма јор Ми лош
Ђо шан је, по вој нич кој
ме то до ло ги ји, до бро

про це нио си ту а ци ју: не-
при ја те ља, соп стве не сна-
ге, про стор и вре ме и за-
кљу чио да се мо ра не што
пред у зе ти ка ко не би до жи-
ве ли то тал ни по раз и не-
ста нак на шег на ро да. У
вре лу за бри ну то сти до нео
је од лу ку да на пи ше књи гу про во ка тив ног ка рак те ра, ко ја
има за да так да про бу ди свест су на род ни ка.

У про це ни не при ја те ља, ко је је по де лио у еша ло не, аутор
је раз об ли чио циљ оних ко ји ко ман ду ју та ла са њем на до ла-
зе ћег зла. Они чи јим же сто ким на па ди ма смо из ло же ни, др -
же се са зна ња ко је гла си: „Ср би ма смо раз би ли др жа ву, на
ре ду је по ро ди ца!“ 

Ра фал из зад ње га еша ло на је на ста вак Ђо ша но вих за-
па же них и тра же них књи га „Од НА ТО агре си је до Ха шког
три бу на ла“ и „Оку пи ра на зе мља“ и пра ти след до га ђа ја у
на шем дру штву и у окру же њу Ср би је у по след њој де це ни ји
20. ве ка. По себ но је об ра ђен пе ри од при пре ме и ор га ни за-
ци је пре вра та из ве де ног 5. ок то бра 2000. го ди не, уз ана ли-
тич ко са гле да ва ње по губ них по сле ди ца по наш на род.

Већ на по чет ку об ја вље ног шти ва, аутор чи та о це уво ди у
са др жај књи ге, по ка зу ју ћи на ве о ма кон кре тан на чин, ко то
пу ца ра фал ном паљ бом из по след њег еша ло на.  

Књи га се ба ви на шом ско ри јом исто ри јом. Го во ри о узро-
ку, ме то ду и сред стви ма раз би ја ња СФРЈ, као увер ти ре за
раз би ја ње Ср би је и од но су пре ма агре си ји НА ТО-а и ње ним
уче сни ци ма, оних на стра ни агре со ра и оних на стра ни бра-
ни о ца.

Ше ста бе о град ска ко ло на, ко ју чи не по је ди не не вла ди не
ор га ни за ци је, део ин те лек ту а ла ца, не ки тзв. не за ви сни но-
ви на ри, са мо зва ни ана ли ти ча ри и ко мен та то ри, по тврд њи
ауто ра, глав ни је кри вац мо рал ног су но вра та на шег на ро да.

Кроз од нос дво је мла дих, уче ни ка јед не бе о град ске гим-
на зи је, пре пли ћу се суд би на ве ћи на на ших по ро ди ца. Ве чи-
та по де ље ност у на шем дру штву, по ка за на је кроз по на ша-
ње гра ђа на. Аутор на ве о ма вешт, али кон кре тан при мер,
го во ри о оно ме шта се пред на шим очи ма до га ђа, а мно ги
гра ђа ни, као хип но ти са ни, по сма тра ју тра ге ди ју сво је де це.

Књи га ука зу је на де та ље де струк ци је дру штва и па то ло-
ги ју ко ја нам је упа ко ва на у раз не об ли ке ре фор ми и де мо-
кра ти је. По ка зу је ка ко се вр ши про ме на све сти, ка ко се си-
сте мат ски гу бе је зик и пи смо.

Не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, као су бјек ти ма ко ји од лу чу -
ју ће об ли ку ју окру же ње у ко ме жи ви мо, аутор при ла зи ве о-
ма опре зно, све стан њи хо ве мо ћи и ути ца ја.

На си љу у по ро ди ци, та ко зва ном вр шњач ком на си љу, хо-
мо фо би ји, на ви ја чи ма, ул тра на ци о на ли сти ма, мар ги нал ним
гру па ма, си гур ним жен ским ку ћа ма и до ни ра њу ор га на, као
до ми нант ним те ма ма, сред ства ин фор ми са ња при ла зе на
на чин да је те шко за кљу чи ти да ли их по пу ла ри шу, или ука-
зу ју на ње го ву штет ност. Ова кве те ме, сми шље но по ти ску ју
ин фор ма ци је о зби ва њу на Ко со ву и Ме то хи ји, чи ме нас на го-
не да ту жи лу ку ца ви цу срп ског на ро да што пре за бо ра ви мо.

Ка да про чи та те ову књи гу, би ће вам ја сно, због че га вам
се син још ни је оже нио у че тр де сет и не кој го ди ни, ни ти кћер-
ка уда ла у три де сет пе тој. Схва ти ће те ко је тај ко ме од го ва-
ра упра во ова кво ста ње у на шем дру штву.

Мо жда нај бо љу оце ну књи ге дао је отац Сте ван из Ваз не-
сењ ске цр кве у Бе о гра ду, по ко ме је „гра ђен“ лик из књи ге.
Она гла си: „Ко има си на или мла ђег бра та, мо рао би има ти
бар јед ну ову књи гу, а ко га је Го спод об ра до вао кћер ком или
мла ђом се стром, тре бао би има ти бар две, та ко да јед ну по-
не се у ми раз!“

Књи га је пи са на теч но, при сту пач ним је зи ком и сти лом и
ка ко су мно ги из ја ви ли ‒ те шко се ис пу шта из ру ку пре по-
след ње про чи та не стра не.

Из ло жбу је отво рио пу ков ник Сла ђан Ри стић

КА КО ДО КЊИ ГЕ
Књи гу „Ра фал из
зад њег еша ло на“ 
мо же те на ба ви ти 
на руџ бом пу тем 

те ле фо на 
063 334 944 или 

и-меј лом 
mdjo san@ptt. 

Уметнички анамбл
,,Станислав Бинички”

на „Спортском 
сабрању“

ВИТЕШКО
ОКУПЉАЊЕ

Н
а бе о град ској Ади Ци ган ли ји
28. ма ја ор га ни зо ван је за вр -
шни дан че твр те по ре ду ма ни-

 фе ста ци је „Спорт ско со бра ње све-
 те Ср би је“.

Дан је за по чео Све том ар хи је реј -
ском ли тур ги јом, на кон че га је
естрад ни ор ке стар Умет нич ког ан-
 сам бла Ста ни слав Би нич ки, ин то-
 ни о рао хим ну „Бо же прав де“. У да-
 љем то ку кул тур но-умет нич ког про-
 гра ма, у ко ме су уче ство ва ли еми-
 не нент ни до ма ћи умет ни ци, ор ке-
 стар „Би нич ки” на свом ми ни кон-
 цер ту, од сви рао је ком по зи ци је „Та -
мо да ле ко“, „Ово је Ср би ја“ и „Пук -
ни зо ро”. 

То ком тра ја ња про гра ма, на
спорт ским те ре ни ма по ста вље но је
ви ше од 40 „спорт ских ста ни ца“, на
ко ји ма су де ца би ла у при ли ци да
се упо зна ју са спорт ским и кре а тив-
 ним зна њи ма и спор то ви ма, атле ти-
 ком, фуд ба лом, ко шар ком, али ви-
 те шким ди сци пли на ма, гол фом или
пе ња њем на ве штач ку сте ну и фит-
 не сом.

Цен трал ни спорт ски до га ђај би ло
је так ми че ње за „Гранд при“ Све те

Ср би је у ско ку у вис, и ег зи би ци ја
,,По зна ти ска чу”, а свим по се ти о ци-
 ма је сер ви ран вој нич ки па суљ.

Спорт ско Са бра ње Све те Ср би је
је до га ђај ко ји је због је дин стве но-
 сти свог кон цеп та и ква ли те та про-
 гра ма до био ста тус ,,Ма ни фе ста ци -
ја од по себ ног зна ча ја за Град Бе о-
 град”. Спорт ска те ма ово го ди шњег
Са бра ња је атле ти ка, а про мо тер је
би ла ре пре зен та тив ка и шам пи он-
 ка у ско ку у даљ Ива на Шпа но вић.

У прет ход не три го ди не Спорт ско
Са бра ње је, ка жу ор га ни за то ри, ус-
 пе ло да оку пи пре ко 70.000 де це,
ко ја су кроз ра зно вр сне са др жа је и
про гра ме, има ла при ли ку да ак тив-
 но уче ству ју на ма ни фе ста ци ји.
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СА СВИХ СТРАНА

Теме из историје

ДОБА СЛАВЕ И ПОНОСА

М
и, по том ци слав них пар ти за на, има мо по тре бу да се у од бра ни
лич не и ча сти на ших пре да ка бра ни мо од не ком пе тент них и ан-
ти пар ти зан ских сна га ко јих у овој зе мљи ни је ма ло. Вој ни пен-

зи о не ри, ва зду хо плов ци са аеро дро ма Сом бор чу ва ју успо ме не на
на шу слав ну про шлост. Из ме ђу оста лих ак тив но сти на пи са ли смо
мо но гра фи ју у ко јој ће би ти об ја вље на исто ри ја аеро дро ма Сом бор
од 1945. до 2006. го ди не, ка да је од лу ком др жав них ор га на уки нут
Ва зду хо плов но-на став ни цен тар.

На ши бор ци би ли су уче сни ци осло бо ди лач ких бор би и ра то ва на-
ших на ро да кроз исто ри ју, чи ји је вр ху нац би ла НОБ од 1941. до
1945. го ди не. Осе ћа ње по но са на њи хо во хра бро и ча сно др жа ње и
по жр тво ва ње у бор би про тив на па да ча и агре со ра оста је у све сти
сва ког ча сног по том ка. Ду жни смо да то пре но си мо на мла ђе ге не-
ра ци је. 

Ве ли ка ве ћи на уче сни ка НОР-а су у бор бу сту па ли као омла дин-
ци, де ча ци и де вој ке од 15, 16, 17 го ди на. Са мо тај по да так чи ни их
по себ ним и ве ли ком у очи ма све та.

Кра јем ок то бра 1944. го ди не ва зду хо плов не је ди ни це Цр ве не ар-
ми је, је ди ни це и уста но ве 10. гар диј ске ју ри шне ва зду хо плов не ди-
ви зи је, 236. ло вач ке ва зду хо плов не ди ви зи је и 9. об ла сне ва зду хо-
плов не ба зе на ла зи ле су се по опе ра тив ним аеро дро ми ма и на се-
ље ним ме сти ма у Ба на ту, Бач кој и Сре му. На аеро дро му Сом бор 17.
мар та 1945. го ди не сле те ла је еска дри ла 236. ло вач ке ва зду хо плов -
не ди ви зи је Цр ве не ар ми је. Оне је пот по мо гла опе ра ци је на ше пр ве
опе ра тив не гру пе у осло ба ђа њу зе мље од фа ши стич ке оку па ци је.
Је ди ни це ва зду хо плов них сна га са чи ња ва ле су ва зду хо плов ну гру пу
ко ја је но си ла на зив Гру па Ви трук, по име ну ко ман дан та 10. гар диј -
ске ју ри шне ди ви зи је ге не ра ла Ан дре ја Ни ки фо ро ви ча Ви тру ка. На
осно ву спо ра зу ма мар ша ла Ти та и мар ша ла Тол бу хи на у ме сту При-
гре ви ца, из вр ше на је при мо пре да ја ди ви зи је из ме ђу Ви тру ка и Бо же
Ла за ре ви ћа. Ви трук се вр ло те шко ра стао од сво јих Ило ва ко ји ма је
пре шао слав ни пут осло бо ђе ња сво је зе мље и об ра чу на са фа ши-
стич ким осва ја чи ма, да би са истим жа ром, хра бро шћу и по жр тво ва-
њем ра то вао и код нас. За из у зет ну хра брост Ви тру ку је до де ље но и
на ше нај ве ће при зна ње Ор ден на род ног хе ро ја, а у Ру си ји је два пу-
та про гла шен за хе ро ја Цр ве не ар ми је.

Хе рој ска Цр ве на ар ми ја и срп ски ју на ци но ше ни па три о ти змом и
хра бро шћу у пот пу но сти су се по све ти ли бор би за до сто јан ство и
сло бо ду на ро да. Из у зет ним до при но сом отаџ би ни и на ро ду свр ста-
ни су ме ђу ле ген дар не ру ске и срп ске ју на ке ко ји су за част и до сто -
јан ство, отаџ би ни и свом на ро ду жр тво ва ли сво је жи во те. 

Са во Дри нић

С
лу ша ју ћи жи вот не при че
ин жи ње ра ца, по себ но
рат ни ка, са зна је се мно го

то га у сти лу мак си ме „Жи вот
пи ше ро ма не″. Јед на од тих
при ча је и она Јо ве Вуј но ви ћа,
ко ји са 93 го ди не жи во та у ре-
ла тив но до бр ом здрав стве ном
ста њу и ак ти ван је у зе мун ској
ор га ни за ци ји вој них пен зи о не-
ра, што ми је по твр дио и се кре-
тар те ор га ни за ци је Трај че Ма-
ту шев. 

Ка да се Јо во при ја вио за
дру же ње пен зи о не ра ро да ин-

жи ње ри је 7. мар та ове го ди не
оче ки ва ли смо ста р ца ко ји се
те шко кре ће а ко ри сти се шта-
пом. А ка да се по ја вио де ло вао
је као да има око 70 го ди на, ве -
др ог ду ха и рас по ло жен за раз-
го вор. На пи сао је и сво ју ин жи-
ње риј ску би о гра фи ју ко ја за-
слу жу је да се бар де ло ви по ну-
де вој ним пен зи о не ри ма и ши-
рој чи та лач кој пу бли ци.

Јо во Вуј но вић ро ђен је у се-
лу Бре зо ва По ља на код Огу ли-
на 11. ма ја 1924. го ди не, где је
за вр шио че тве ро го ди шњу ос-
нов ну шко лу и са 15 го ди на за-
по слио се у ло кал ној пи ла ни на
ма шин ској об ра ди др ве та. До-
шао је рат, два пу та су га пре-
ту кле уста ше и два пу та чет ни-
ци, по сле че га од ла зи у пар ти-
за не.

По сле по ка за не хра бро сти и
ди сци пли не, као и за вр ше них
кра ћих кур се ва, већ 1945. го ди-
не Јо во је по ста вљен за ко ман-
ди ра пар ти зан ске че те. При ли-
ком ре о р га ни за ци је спро ве де-
не у вој сци, те го ди не са ду ж-
но сти пе ша диј ске че те по ста в-
љен је за ко ман ди ра ин жи ње-
риј ске че те у бри га ди, иако ни -
је имао мно го зна ња из те
обла сти. У то вре ме је ва жи ло
пра ви ло „На ре ђе ње ‒ из вр ше-
ње”.

У је сен 1945. го ди не упу ћен
је на шко ло ва ње у Кар ло вац, у
Ин жи ње риј ско вој но учи ли ште.
Пр ва го ди на пи том ци ма је ну-
ди ла углав ном оп ште вој но об-

ра зо ва ње (стро је ва обу ка, на о -
ру жа ње са га ђа њи ма, так тич ка
обу ка), уз не за о би ла зну по ли-
тич ку на ста ву са ин фор ми са-
њем. У дру гој и тре ћој го ди ни
те жи ште је би ло на пред ме ти-
ма из ин жи ње ри је. 

По за вр ше ном шко ло ва њу
Вуј но вић је упу ћен је на ду ж-
ност у Ма ке до ни ју (Те то во, Де-
бар, Ср би ца, Ко сов ска Ми тр о-
ви ћа, Ку ма но во), где је са ин-
жи ње риј ском је ди ни цом по пра -
вљао пу те ве, не ке при пре мао
за ру ше ње (у слу ча ју по тре бе),

из град ња обје ка та за од бра ну
и дру го. Ра ди ло се под нај те-
жим усло ви ма (зи ма, снег и до
два ме тра, нај ве ће вру ћи не,
да ле ко од по ро ди це). 

Ка да је јед ном до шао ку ћи
по сле ду жег вре ме на про ве де-
ног на те ре ну, тро го ди шње
ћер ка је пи та ла: „Ко је овај чи-
ко”.

У је сен 1954. го ди не Јо во до-
ла зи у Кар ло вац у Ин жи ње риј -
ско-тех нич ку шко лу ко ју за вр -
ша ва са од лич ним успе хом, пр -
ви у кла си и оста је на ду жно сти
у том гар ни зо ну као по моћ ник
ко ман дан та пу ка за по за дин-
ско обез бе ђе ње, са ко је је кра -
јем 1971. го ди не па не зи о ни ше.
Рат на си ту а ци ја учи ни ла је да
по ста не ста нов ник Зе му на.

Јо во је слу жбо вао у 12 гар-
ни зо на и оба вљао ду жност на
15 фор ма циј ских ме ста. По ред
мно го број них по хва ла до био је
12 ме да ља и од ли ко ва ња. Из-
ме ђу оста лог до бит ник је Ор-
де на за хра брост, Ор де на за-
слу га за на род, Ор де на брат-
ства и је дин ства и дру гих. Као
што је био ак ти ван за вре ме
про фе си о нал не слу жбе, истим
жа ром је на ста вио рад у ор га-
ни за ци ја ма и удру же њи ма и
по сле пен зи о ни са ња.  

Пот пу ков ник у пен зи ји Јо во
Вуј но вић ре као нам је да је не-
за до во љан од но сом вла сти и
дру штва пре ма по ло жа ју и ста-
ту су вој них пен зи о не ра

Ми лош Ча вић

Јо во као пар ти зан ски офи цир и да нас 

Ликови и судбине војних пензионера

АГИЛНИ ИНЖИЊЕРАЦ



СА СВИХ СТРАНА

Из активности МО УВП
Батајница

ОБЕЛЕЖЕН 
ДАН ПОБЕДЕ 

М
е сни од бор УВП Ба тај ни ца, пре-
ма го ди шњем пла ну ра да за
2017. го ди ну, у са рад њи са МО

СУБ НОР Ба тај ни ца, обе ле жио је 9.
мај ‒ Дан по бе де над фа ши змом у
Дру гом свет ском ра ту. Де ле га ци ја
вој них пен зи о не ра са ста ва Дра гош
Бад њар, Ра до мир То шић и Мо мир
Ко тла ја по ло жи ла је ве нац на спо ме-
ник бор ци ма НОР-а у цен тру Ба тај ни-
це, а то су, у име СУБ НОР-а учи ни ли
Бо сиљ ка Зе ле но вић и Зла ти ја Чи-
кош.

На све ча но сти је го во рио Ре фик
Спа хић члан МО УВП и СУБ НОР-а

Ба тај ни це, ко ји је нај пре по здра вио
све при сут не и за хва лио се што су
до шли да ода ју по шту па лим бор ци-
ма и не ви ним жр тва ма фа ши стич ког
те ро ра у Дру гом свет ском ра ту и на
тај на чин  до сто јан стве но ис ка жу ду -
жно по што ва ње. 

Спа хић је ис ка зао жа ље ње што на
том ску пу не ма пред став ни ка вла сти
и гра ђа на у ве ћем бро ју, а за тим упу-
тио по здрав при пад ни ци ма Вој ске
Ср би је ко ји у Ни кин ци ма уче ству ју на
так тич кој ве жби са бој ним га ђа њем и
пред став ни ке ру ске ар ми је ко ји су
упра во у то вре ме па ра ди ра ли Цр ве-
ним тр гом у Мо скви и на тај на чин ис-
ка зи ва ли част, по нос и по што ва ње
пре ма жр тва ма ра та. 

По сле све ча но сти чла но ви УВП и
СУБ НОР-а при ре ди ли су кок тел у
про сто ри ја ма бо ра ца у Ба тај ни ци.

Т. Ма ту шев

Отворена изложба слика 
Љубице Његован Вучинић

БОЈЕ РОДНОГА КРАЈА

У
До му рат них вој них ин ва ли да у
Бе о гра ду (Сав ски трг број 9) 23.
ма ја отво ре на је из ло жба сли ка

Љу би це Ње го ван Ву чи нић, чла на
УВПС у Оп штин ском од бо ру Зве зда-
ра. На ви ше од 20 плат на из ло же ни
су пеј са жи ко ји до ча ра ва ју област Ли-
ке у Хр ват ској. На отва ра њу из ло жбе

оку пио се ве ли ки број Кра ји шни ка ко -
ји су до шли да ви де бо је сво га род-
но га кра ја.

Из ло жбу је на дах ну тим го во ром
отво рио Ми лој ко Бу ди мир, а сво је
сти хо ве про чи та ла је пе сни ки ња
Мил ка Шо ла ја. Све у све му, за ни м-
љи во и рас пе ва но ве че, јер је про-
грам упот пу њен  на род ним пе сма ма
лич ког и дру гих кра је ва, где ве ко ви-
ма жи ве Ср би.

Из ло жба ће би ти отво ре на до 15.
ју на од 10 до 20 ча со ва.

З. П.

Седам деценија од формирања
Друге ваздухопловне школе 

специјалиста 

ЖАРИШТЕ КАДРОВА

С
ре ди ном фе бру а ра на вр ши ло се се дам де це ни ја
од фор ми ра ња Дру ге ва зду хо плов не шко ле спе ци -
ја ли ста, у ко јој је од 1947. – 1973. го ди не у Кра ље-

ву од шко ло ва но не ко ли ко хи ља да ва зду хо плов них
струч ња ка ра зних спе ци јал но сти нео п ход них бор бе ним
је ди ни ца ма, ко ман да ма и уста но ва ма РВ и ПВО. 

То ком 26 го ди на у тој уста но ви, ко ја је би ла пре те ча
Ва зду хо плов ног школ ског цен тра, уна пре ђе но је у чин
вод ни ка 2.909 пи то ма ца, а у чин пот по руч ни ка 167 ака-
де ма ца, а 207 офи ци ра – слу ша о ца би ло на уса вр ша-
ва њу.

Шко ла је фор ми ра на на осно ву на ред бе бр. 589 Ми-
ни стар ства на род не од бра не ФНРЈ, од но сно Ко ман де
ва зду хо плов ства Ју го сло вен ске ар ми је 14. фе бру а ра
1947. го ди не. На аеро дро му Кра ље во од шко ло ва но је
25 кла са под о фи ци ра.

Ва зду хо плов ни школ ски цен тар је на шем РВ и ПВО и
на шим ОС дао ви ше хи ља да ви со ко струч но оспо со б-
ље них офи ци ра и под о фи ци ра ве зе, ВО ЈИН, аеро-фо-
то, го ни о ме три ста, и ме те о ро ло га. Увек је био на ни воу
са вре ме не обра зов не уста но ве. 

Нај са вре ме ни ји уре ђа ји ве зе и на ви га ци је, пр во су
упу ћи ва ни у тај цен тар ра ди обу ке ка дро ва. Та ко су слу-
ша о ци и пи том ци од ла зи ли у је ди ни це пот пу но оспо со -
бље ни за бор бе ну упо тре бу тих сред ста ва, што је у
прак си по твр ђе но и то ком од бра не од агре си је НА ТО-а
1999. го ди не.

Мно ги пи том ци су ка сни је по ста ја ли ин же ње ри и кон-
струк то ри, пи ло ти и ме ха ни ча ри у ЈАТ-у, на став ни ци у
сред њим шко ла ма и на фа кул те ти ма и ви со ки ру ко во-
ди о ци у вој ним и ци вил ним пред у зе ћи ма и та ко још ви-
ше по ди за ли углед Цен тра.

Ва зду хо плов ни школ ски цен тар је у Кра ље ву при хва-
ћен са ве ли ким сим па ти ја ма, јер је на ста вио бо га ту кра-
ље вач ку ва зду хо плов ну тра ди ци ју, чи ји се по че так ве-
зу је за 1926. го ди ну. На и ме, од та да је Кра ље во по стао
цен тар ва зду хо плов не ин ду стри је са др жав ном фа бри-
ком ави о на (БРЕ ГЕ-19 и ДО-17), за тим пи лот ском шко-
лом и вр ло ква ли тет ним аеро клу бом ко ји и да нас по-
сто ји.

Дру га ва зду хо плов на шко ла спе ци ја ли ста је пр вих
по сле рат них го ди на пред ста вља ла цен тар кул тур ног и
за бав ног жи во та Кра ље ва, а фуд бал ски тим „Мла дост“
ве дрио је на фуд бал ској сце ни од Ужи ца до Ја го ди не.

Ф. Фа бја нец

Шапчани на Сремском фронту

ПОШТА ПАРТИЗАНИМА

О
д осни ва ња УВП Ср би је вој ни пен зи -
о не ри Шап ца сва ке го ди не уче ству ју
у обе ле жа ва њу го ди шњи це про бо ја

Срем ског фрон та, јер је та да, пре 72 го ди-
не, от по чео ко на чан крај оку па ци је Ју го-
сла ви је.

У са рад њи са ГО СУБ НОР-а Шап ца, де-
се так вој них пен зи о не ра ода ло је по шту
па лим бор ци ма у том од сут ном бо ју за
сло бо ду и за јед нич ки по ло жи ли ве нац на
спо мен-ко стур ни ци у Ада шев ци ма код
Ши да.

Уче сни ци ко ме мо ра тив не све ча но сти
из ра зи ли су за до вољ ство што су и ово га
пу та би ли део ве ли ког бро ја гра ђа на, ко ји
су се оку пи ли да би ода ли по шту по ги ну-
ли ма и до стој но обе ле жи ли дан по бе де у
јед ној од не ти пич них би та ка НОР-а.  

Де ла па лих бо ра ца за сло бо ду оба ве зу -
ју нас да их ни ка да не сме мо за бо ра ви ти.

С. Сто ја но ви
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СА СВИХ СТРАНА

Ново окупљање 
Батајничана

МОЈ МИЛАНЕ..

Н
е дав но су се у про сто ри ји за одр жа ва-
ње ак тив но сти по но во оку пи ли чла но-
ви Ме сног од бо ра УВПС Ба тај ни ца.

Ово га пу та не по сре дан по вод би ла је ис-
пла та ван ред ног ускла ђе ња пен зи ја за
11,06 од сто ко је је суд ским пу тем до био
Ми лан Га врић.

У ша љи вом, а крат ком го во ру Ми лан је
,,за хва лио“ јед ном од бив ших ми ни ста ра
од бра не ко ји је сво јим не чи ње њем до при-
нео да вој ни пен зи о не ри бу ду при ну ђе ни
да ту же др жа ву и та ко до ђу до за ки ну тог
де ла пен зи је.  Ми лан је ре као да ни је би ло
тог ми ни стра, он ни ка да не би уште део то-
ли ко па ра.

По сле руч ка у све му при ре ђе ног по Пра-
ви лу слу жбе, оку пље ни вој ни пен зи о не ри
су и за пе ва ли. 

П
ри пад ни ци 55. гра нич ног  ба та љо на,
ко ји је при па дао ле ген дар ном При-
штин ском кор пу су, оку пи ли су се 22.

ма ја на за јед нич ко дру же ње. Пр ва ак тив-
ност био је при јем у Ге не рал шта бу вој ске
Ср би је. Ми ну том ћу та ња ода та је по шта по-
ги ну лим и пре ми ну лим гра ни ча ри ма. Дру-
же ње је на ста вље но у упра ви фуд бал ског
клу ба „Цр ве на Зве зда“.

По по днев ни про грам дру же ња от по чео је
у До му РВ и ПВО у Зе му ну, а ску пу од сто-
ти нак гра ни ча ра и го сти ју, обра тио се Ра до-
мир Јо вић, ко ман дант 55. гра нич ног ба та-
љо на за вре ме агре си је НА ТО-а.

Гра ни ча ри и њи хо ви го сти, по себ но су
би ли оду ше вље ни тек стом по здрав ног го-

во ра ко ји им је упу тио  ге не рал Не бој ша
Пав ко вић, а при сут ни ма га је про чи тао пу-
ков ник Ми лу тин Фи ли по вић. У по ру ци је, из-
ме ђу оста лог, на ве де но: ,,Обра ћам вам се
из да ле ке Фин ске, с по што ва њем и искре-
ним ди вље њем за хе ро и зам ко ји сте по ка-
за ли у од бра ни гра ни це Ко сме та и Ср би је,
то ком 1998. и 1999. го ди не. Ни сте ви би ли
са мо гра ни ча ри на др жав ној ме ђи, већ ју -
на ци ко ји су се бо ри ли про тив те ро ри ста
ОВК и по ди вља лих, кр во лоч них бе ло свет-
ских хор ди, ко је су уз по моћ ави ја ци је по ку-
ша ва ле да уђу на Све ту срп ску зе мљу. Сво -
јим те ли ма и жи во ти ма, сје ди ње ним са вр -
ле ти ма Па штри ка и Ко рит ни ка, би ли сте не-
про ла зни бе дем за њих“.

За ор га ни за ци ју ску па при зрен ских гра-
ни ча ра Вој ске Ју го сла ви је, по сле 18 го ди на
од агре си је НА ТО-а на на шу зе мљу, нај за-
слу жни је су ста ре ши не Жар ко Пе тро вић,
Ра до мир Јо вић, Ми лан Мар ко вић и Не над
Ер цег, ко ји је као осам на е сто го ди шњи вој -
ник 1999. го ди не оти шао на ре дов но од слу-
же ње вој ног ро ка у При зрен и слу жио у кла-
си ко ја је као по след ња по ло жи ла све ча ну
за кле тву на Ко со ву и Ме то хи ји.

Дру же ње је про те кло у при јат ном ам би -
јен ту уз под се ћа ње на кр ва ве бор бе про тив
шип тар ских те ро ри ста и НА ТО агре со ра и
ево ци ра њем успо ме на на по ги ну ле и пре-
ми ну ле.

М. Фи ли по вић

Дружење негдашњих припадника 55. граничног батаљона

ЈУНАЦИ СА ПРВЕ СТОПЕ ОТАЏБИНЕ
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СА СВИХ СТРАНА

Ономастичке заврзламе

ВУЦИ, ТРАЖИВУЦИ,
СТРАЖИВУЦИ

Х
о мо хо ми ни лу пус”, ре ко ше ста ри Ла ти ни и
оста де ми сао да је чо вјек чо вје ку вук, али -
чо вјек и вук су јед но дру го ме, у мно го че му,

суд би на, вр ли на и зла ћуд...
Вук је би ће са осо би на ма по треб ним че сто, или

уви јек, чо вје ку, па је вук чо вје ку и страх и тре пет,
те ето мно го шта чо вје ку с ву ком по ста ло и оста-
ло. Од Ву ка Бран ко ви ћа до Ву ка Сте фа но ви ћа
Ка ра џи ћа, Ву ко ва и да нас на пре тек на ма и с на-
ма... Вук Дра шко вић, Вук Ха мо вић и не ки дру ги
ву ци и у Ба њој Лу ци, па по тег ни и по ву ци, ако и
ко ли ко мо жеш, бра ле си мој!

Све би би ло ма ње ва жно о ву ци ма да не на чи-
тах се не ко ли ко оно ма стич ких књи га и књи жи ца,
те мно штво не вје ро ват не раз ли чи то сти, па и мно-
го пр о из вољ но сти и све му ту ма че њу оно ма сти ке
и то по ни ми је и на ђем та ко код ува же ног ауто ра
књи ге „Име по за по ве сти”, Ве ли ми ра Ми хај ло ви-
ћа, у Бе о гра ду, Но лит, 1992. го ди не, а чо вјек на-
во ди не ко ли ко сто ти на ауто ра и на сло ва из ко јих
је цр пио по дат ке, па ипак има и у то ли ко то га и -
ма ло од све га, од оно га што би се мо гло и тре ба-
ло зна ти, па и не тач но сти, по вр шно сти (?!).

Од мно гих пре зи ме на с ву ком и о ву ку, на ђем
пре зи ме Стра жи вук, а тај го спо дин ве ли да је на-
шао у Ба тај ни ци то пре зи ме не ких го ди на, не дав-
но и „ту ма чи” да је „ве ро ват но од гла го ла ис тра-
жи ва ти и ри је чи вук...”, а, и не би тре ба ло та ко би-
ти, јер за што би чо вјек ис тра жи вао ву ка? Ваљ да
је у пи та њу „тра же ње”, па и нај бли же то ме „стра-
жа ре ње”, Стра жи вук и ни куд да ље од Ба ње Лу ке
и бли же око ли не, што од о зго, што до ле, Ви лу си
го ре из над и Ви лу си до ле, у Ли јев чу, и усред Ба-
ње Лу ке су, не про вје ре но, не ко ли ко пре зи ме на
Стра жи вук. И на ђем та ко ја из вје сног Сте ву Стра-
жи ву ка, до ле у Ви лу си ма, пре ма Гра ди шци, а тај
Сте во, љу ди на у 88. го ди ни жи во та и ужи ва у бр -
ој ној оби те љи, два на е сто ро их под истим кућ ним
кр о вом. Три си на и јед на кћер ка, те ше сто ро уну -
ча ди и пе то ро пра у ну ча ди, са сре ћом у здра вљу
и ве се љу жи ве та ко Стра жи ву ци, а Сте во ве ли да
су они „шље гли” од о зго, из они је Ви лу са, по сли је
Дру гог свјет ског ра та, а за слу жи ли, он и ње гов
брат Ан ђел ко (1923. го ди ште) као бор ци НОР-а у
Пе тој ко зар ској бри га ди, а се ло се при је зва ло Ви-
зи лић по ље, вла сни штво не ког бо га тог Ви зи ли ћа,
па то ку пио не ки Шва бо и од Шва бе, ето да ли њи-
ма...

Још о ву ци ма и љу ди ма: „У ру ка ма Ву ка Ман-
ду ши ћа, сва ка пу шка убо ји та”, ре ко ше љу ди ува-
жа ва ју ћи вр ли не ву ка, а с по што ва њем зна ног Ву-
ка Ман ду ши ћа.

У ре че ној књи зи ауто ра Ве ли ми ра Ми хај ло ви -
ћа спо ми ње се пре зи ме Тра жи вук у се лу Ки ста ње
код Кни на и не ма сум ње да је у пи та њу не ко ко је
тра жио ву ка. Кур то вић и Ву ко вић је исто, јер је
курт на тур ском за пра во вук. У Хер це го ви ни је
пре зи ме Вук, му сли ман ско га ро да, а Кур то ви ћи
су и не ки зна ни, не ка да, Ср би. То до Кур то вић, али
не и је ди ни Ста ни вук је не ко ко је уста вио ву ка, а
Се ри вук и Пр ди вук као не бо је се ву ка.

То је што се љу ди и ву ко ва ти че, а што се пак
мно штва пре зи ме на ти че за ко ја ни нај ста ри ји
љу ди ро да ко јег се ти чу не ка ма ло по зна та име-
на, пре зи ме на, од но сно ри је чи ко је су по ста ле,
ка ко и кад, пи тај бо га, име на и пре зи ме на, па са-
мо да ис трг нем не што од на ма вр ло бли зу, ко ли-
ко у Ба њој Лу ци, то ли ко не да ле ко од Ба ње Лу ке,
али и у под руч ји ма Ко за ре, При је до ра, С. Мо ста,
Мр ко њи ћа и у Хер це го ви ни. Ево, да кле бар не ко-
ли ко при мје ра, за чу ђе ње, бо га ми ма ло ко га не.

Ми тар Пе јић

Сећање на ратног 
уредника листа ,,Војска“

ОСТАЈУ ДЕЛА

О
вих да на пре ста ло је да ку ца ср це
пу ков ни ка у пен зи ји Ми ло ја Шће ки-
ћа, чо ве ка ко ји је то ком офи цир ске

ка ри је ре оба вљао мно ге зна чај не ду жно-
сти у си сте му од бра не зе мље. Био је, из-
ме ђу оста лог, глав ни и од го вор ни уред ник
цен трал ног вој ног ли ста ,,Вој ска“, на чел-
ник Вој ног му зе ја и глав ни и од го вор ни
уред ник ча со пи са ,,Но ви гла сник“. 

Жи вот ни пут Ми ло јев за по чет је 28. ја -
ну а ра 1942. го ди не, на об рон ци ма пла ни-
не Бје ла си це, у се лу За град код Бе ра на.
Отац Во јин, а ка ко би дру га чи је, оти шао
је у пар ти за не да фа ши стич кој не ма ни
ста не на пут. Мај ка Ду шан ка, с мно го бри-
ге, од ри ца ња и на по ра, по ди за ла је Ми-
ло ја и Ра до ја. И он да, у ви хо ру рат ног по-
жа ра, 1944. го ди не оста ли су без мај чи не
љу ба ви, јер не при ја тељ ски ме так ни је од-
ва јао ци ви ле од вој ни ка. 

Ка да је осло бо ђе на Ју го сла ви ја, Ми ло -
је и Ра до је су де тињ ство на ста ви ли с
оцем. У јед ном од во зо ва без во зног ре да
сти гли су до Вр шца, где су на ста ви ли да
жи ве. За вр шив ши основ ну и сред њу шко-
лу Ми ло је упи су је По љо при вред ни фа-
кул тет, али се ипак опре де љу је за по зив
офи ци ра. У Вој ној ака де ми ји КоВ иза брао
је смер атом ско-би о ло шке и хе миј ске од-
бра не.

Пр во ме сто слу жбо ва ња: Бе о град. Те -
шко је из овог угла до ча ра ти ра дост ко ја
је вла да ла у фа ми ли ји Шће ки ћа ка да се
до зна ло да ће Ми ло је има ти пр ву од го-
вор ну ду жност у Гар диј ској бри га ди. У то
вре ме за нај е лит ни ју је ди ни цу и те ка ко
се би рао ка дар, па је би ти гар ди ста пред-
ста вља ло част и ди ку за сва ког офи ци ра. 

А он да је пот по руч ник Ми ло је, по сти жи-
ћи из у зет не ре зул та те у обу ци вој ни ка,
до жи вео ве ли ку по част: од ре ђен је да у
свој ству чла на де ле га ци је Гар диј ске бри-
га де пред сед ни ку СФРЈ Јо си пу Бро зу Ти-
ту че сти та ро ђен дан.

Офи ци ро во се зна: по по тре би слу жбе
ва ља из вр ши ти сва ку на ред бу за про ме-
ну ду жно сти и гар ни зо на. Кру ше вац, Оси -
јек, Са ра је во, па Бе о град. На чел ник АБ-
ХО у бри га ди, ко ман дант ба та љо на АБ-
ХО, ре фе рент за по ли тич ки рад, офи цир
за ин фор ми са ње, глав ни и од го вор ни
уред ник ли ста 7. ар миј ске обла сти ,,Бо-
рац“...

Ми ло је је ван ред но уна пре ђен у чин ка-
пе та на, и то у вре ме ка да је то пред ста в-
ља ло рет кост. Дру гим ре чи ма, са мо из у-
зет ни офи ци ри ван ред но су та да уна пре-
ђи ва ни у ви ши чин.

По по врат ку у Бе о град Шће кић је по-
ста вљен за на чел ни ка Од се ка за мо рал-
но-по ли тич ко ста ње у По ли тич кој упра ви
Са ве зног се кре та ри ја та за на род ну од-
бра ну. Ка да се по ја ви ла по тре ба да не ко
ис ку сан ста не на че ло Вој ног му зе ја, из-
бор је пао на Ми ло ја Шће ки ћа. За јед но са
два-три ку сто са по ста вио је стал ну из ло -
жбу у Срп ској ку ћи на Кр фу.

Усле ди ла је ду жност глав ног и од го вор-
ног уред ни ка ин тер ви дов ског ча со пи са
,,Но ви Гла сник“. 

От при ли ке го ди ну да на пред агре си ју
НА ТО-а, Шће кић по ста је глав ни и од го-

вор ни уред ник ли ста ,,Вој ска“. Шип тар ски
те ро ри сти су у то вре ме на Ко со ву и Ме-
то хи ји го то во сва ко днев но ди вља ли, на-
па да ју ћи при пад ни ке вој ске и по ли ци је.
Не дељ ник ,,Вој ска“ ре дов но је до но сио
ко мен та ре и члан ке ко ји су раз от кри ва ли
ода кле то зло до ла зи. 

Под уред нич ком ру ком Ми ло ја Шће ки-
ћа 1998. го ди не об ја вљен је спе ци јал ни
при лог по све ћен Ко со ву и Ме то хи ји. На
на слов ној стра ни тог при ло га у ко ме су
об ја вље ни тек сто ви до ма ћих на уч ни ка и
екс пе ра та, би ли су ко сов ски бо жу ри као
сим бол бор бе за оп ста нак срп ског и дру-
гих не ал бан ских на ро да на том про сто ру.
И да нас се, с вре ме на на вре ме, тај спе-
ци јал ни при лог ко ри сти као ре фе рент ни
из вор по да та ка ве за них за исто ри ју Ко со-
ва и Ме то хи је и та мо шњих зби ва ња то ком
ми ну лих ве ко ва. 

У ана ли ма ин сти ту ци је ко ја не гу је тра-
ди ци је вој ног но ви нар ства, струч них гла-
си ла и из да вач ке де лат но сти, оста ће
трај но за бе ле же но да је у вре ме агре си је
НА ТО-а глав ни и од го вор ни уред ник био
упра во Ми ло је Шће кић. 

То ком 78 да на ра та, Ре дак ци ја ли ста
,,Вој ске“ об ја ви ла је 40 рат них бро је ва,
чи је су тек сто ве нај че шће ко ри сти ли до-
ма ћи и стра ни но ви на ри, из ве шта ва ју ћи
о нај те жем ра ту ко ји је то ком исто ри је по-
го дио Ср би ју. Ре принт из да ње тих бро је -
ва об ја вље но је по сле ра та, у об ли ку књи-
ге. Да нас се то де ло на ла зи у књи жном
фун ду су мно гих до ма ћих и стра них би б-
ли о те ка и у ста но ви ма бра ни ла ца отаџ -
би не. То све до чан ство о ју нач кој од бра ни
и от по ру на шег на ро да оста ће тра јан све-
ти о ник у ча сној исто ри ји Ср би је. Би ће не-
пре мо сти ва бра на за све оне на За па ду
ко ји би за ме ном те за и ра зним ми ни ми за-
ци ја ма зло чи на про тив чо веч но сти, хте ли
да пре кро је исто ри ју. 

Сво јих ше сна ест пен зи о нер ских го ди-
на про вео је у по ро дич ном жи во ту, а био
је ве о ма ак ти ван у Удру же њу вој них пен-
зи о не ра Ср би је и Дру штву за не го ва ње
тра ди ци ја осло бо ди лач ких ра то ва Ср би је
од 1912. до 1918. го ди не. Ми ло је Шће кић
ви ше пу та је од ли ко ван, на гра ђи ван и по-
хва љи ван. Иза ње га оста је зна чај но де ло
и ни јед на но ва исто ри ја вој ног но ви нар -
ства не ће мо ћи да бу де ис пи са на без
име на Ми ло ја Шће ки ћа.

Ве ру ју ћи у бе смрт ност де ла, не ка је
веч на сла ва и хва ла пу ков ни ку Ми ло ју
Шће ки ћу.                                              З. П.



У
Бил те ну Вр хов ног шта ба НОП и ДВ Ју -
го сла ви је, бр. 14 по чет ком 1942. об ја в-
ље на је од лу ка Цен трал ног ко ми те та

КПЈ и Вр хов ног шта ба да је фор ми ра на
Дру га про ле тер ска на род но о сло бо ди лач -
ка удар на бри га да у ко ју су ушле нај бо ље
пар ти зан ске је ди ни це ко је су се пре ка ли-
ле у де ве то ме сеч ној бор би про тив оку па-
то ра и њи хо вих до ма ћих слу гу. У Бри га ду
су свр ста на че ти ри ба та љо на: 1. и 4. ужич-
ки, 2. ча чан ски и 3. шу ма диј ски. На дан
фор ми ра ња Бри га да је бро ја ла 867 бо ра-
ца (815 му шка ра ца и 52 же не), од ко јих су
са мо две би ле уда те. 
На свом рат ном пу ту Бри га да је нај ду же
би ла под не по сред ном ко ман дом Вр хов-
ног шта ба у са ста ву Глав не опе ра тив не
гру пе ди ви зи ја и во ди ла бор бе у нај те жим
опе ра ци ја ма. 

У Др ва ру Бри га да до би ла рат ну
про ле тер ску за ста ву
Наводимo са мо не ко ли ко по да та ка о зна-
чај ним бор ба ма Бри га де. У Цр ној Го ри и
Хер це го ви ни с про ле ћа 1942. го ди не бо ри-
ла се про тив чет ни ка и ита ли јан ских оку-
па то ра по себ но на Га ту и Жив њу. У тим
бор ба ма чет ни ци су по чи ни ли стра вич не
зло чи не над пар ти зан ским ра ње ни ци ма.
При ме ра ра ди наводимo те ле грам – апел
Вр хов ног шта ба Из вр шном ко ми те ту Ко му-
ни стич ке ин тер на ци о на ле, об ја вље ног пу-
тем ра дио-ста ни це „Сло бод на Ју го сла ви -
ја“ 25, 26. и 27. ју на 1942.го ди не. У те ле-
гра му су из не ти по да ци о чет нич ким звер -
стви ма и по ме ну то му че ње бол ни чар ке
Ма ре Ку сту рић (рад ни це из Ужи ца), ко ја је
по сле стре ља ња пу ким слу ча јем оста ла
жи ва. У те ле гра му се ка же: „Апе лу је мо на
цио сви јет да диг не глас про тив звер ства
чет ни ка и Ита ли ја на и мо ли мо да се та
вест об ја ви у еми си ја ма на ра зним је зи ци-
ма“.
По сле про бо ја у Бо сан ску Кра ји ну, Бри га-
да уче ству је у те шким бор ба ма про тив
уста ша и Не ма ца и по сти же ве ли ке успе-
хе, за јед но са кра ји шким је ди ни ца ма, од
ко јих је до би ла „на дар“ је дан ма ли про-
тив тен ков ски топ ко ји је то ком ра та био
љу би мац Бри га де. У Др ва ру Бри га да је
до би ла рат ну про ле тер ску за ста ву из ру ку
Вр хов ног ко ман дан та. По ли тич ки ко ме сар
че те про ле те ра за бе ле жио је и но ву кра ји -
шку пе сму „Игра ко ло све пар ти зан: Ср -
бин, Хр ват и Му сли ман... „Тих ок то бар ских
да на у Дру гу про ле тер ску сту пи ло је ви ше
од 500 но вих бо ра ца из Ли ке, Дал ма ци је,
Кор ду на и Ба ни је. У јед ном до ку мен ту за-

бе ле же но је да су ужич ки шнај де ри - бор-
ци, са ши ли 400 срп ских шај ка ча за но ве
бор це! Пред по че так че твр те офан зи ве
Кра ји шни ци су пе ва ли сво ју но ву пе сму:
„Кра ји шни ци за Ср би ју кре ћу, срп и че кић
на шај ка че ме ћу“.
То ком Бит ке на Не ре тви, кра јем 1942. и по-
чет ком 1943. го ди не (Бри га да је у са ста ву
2.про ле тер ске ди ви зи је), бор ци 3. ба та љо-
на, у же сто кој бор би код Гор њег Ва ку фа,
за ро би ли су ко ман дан та јед ног не мач ког
ба та љо на, ма јо ра Ште ке ра, што је у то
вре ме био ве ли ки под виг. Тај Не мац и још
не ко ли ко ра ни је за ро бље них не мач ких
вој ни ка и уста ша, за ме ње ни су за ви ше
ло го ра ша из Ја се нов ца. То ком тих раз ме-

на во ђе ни су пре го во ри из ме ђу де ле га ци ја
Вр хов ног шта ба и Не мач ке ко ман де о
крат ком пре ки ду ва тре и о раз ме ни за ро б-
ље ни ка, да би се ве ли ка пар ти зан ска бол-
ни ца пре ба ци ла пре ко Не ре тве, да не би
стра да ла од над моћ ног не при ја те ља. У
до ли ни Не ре тве, у на па ду на Ја бла ни цу,
про ле те ри ни су мо гли при ћи утвр ђе ној же-
ле знич кој ста ни ци. Ноћ је би ла. Бом баш
Бру цош пред ло жио је да бор ци ски ну цо-
ку ле, па да у ча ра па ма – да не лу па ју по
кал др ми ка да на пад ну Ита ли ја не. И то је
ус пе ло. Про ле те ри су се ушу ња ли ме ђу
Ита ли ја не и овла да ли њи хо вим бун ке ри-
ма и све их за ро би ли. 

„Про тив ко лац“ ко ји је од и грао
пре суд ну уло гу
У ма ју и ју ну 1943. го ди не у нај стра вич ни -
јим окр ша ји ма у би ци на ре ци Су тје сци,
по ред дру гих окр ша ја, бри гад ни топ, ко га
су бор ци на зва ли „про тив ко лац”, од и грао
је зна чај ну уло гу. Про ле те ри су, упр кос на-
ре ђе њу Вр хов ног шта ба да се те шко ору-
ђе мо ра за ко па ти, ка ко би се је ди ни це лак-
ше про би ле из не мач ких обру ча, са чу ва ли
свој топ. При пре ла зу бор бе них ко ло на
пре ко ко му ни ка ци је Фо ча-Ка ли но вик, из
не ко ли ко хи та ца про тив ко лац оне спо со-
био је три не мач ка тен ка, и та ко отво рио
про лаз глав ним сна га ма за да љи про бој.
Ва жно је спо ме ну ти да је не ко ли ко не де-
ља по сле про бо ја из не мач ког обру ча, об -
ја вље на од лу ка Вр хов ног шта ба о уво ђе-
њу чи но ва у На род но о сло бо ди лач кој вој -
сци. Та да су чин ма јо ра до би ла тро ји ца ко -
ман да на та: Љу бо драг Ђу рић, ко ман дант
Бри га де, Сре до је Уро ше вић на чел ник
Шта ба и Ни ко ла Љу би чић, та да оба ве ш-
та јац. Офи цир ски чин пот по руч ни ка до би-
ла је Да на Ми ло са вље вић. 
У ду бо ку је сен, по сле ства ра ња про стра не
сло бод не те ри то ри је у до ли ни Ли ма, Бри-
га да је, услед из не над ног на па да ве о ма ја -
ких не мач ких тен ков ских и пе ша диј ских је -
ди ни ца, пре тр пе ла нај те же гу бит ке. Са мо
у јед ном да ну по ги ну ло је или не ста ло
бли зу 150 бо ра ца. Због овог те шког по ра-
за сме њен је цео Штаб Дру ге про ле тер ске
ди ви зи је, ко ман дант Љу бо Ђу рић и ко ме-
сар ди ви зи је. Сви чла но ви шта ба Дру ге
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ПИШЕ: 
Јован 
Радовановић, 
пуковник 
у пензији, 
историчар 
и књижевник

Друга пролетерска српска бригада 
на 75-годишњицу од оснивања

МОРАЛНИ ЈУНАЦИ
Ратни пут Бригаде износи више од 24.000 км. Водио је из Србије,

преко Босне, Црне Горе, Херцеговине, Лике, па у супротном прав-
цу до у Србију и окончања после пробоја Сремског фронта код Ба-

бине Греде западно од Винковаца. Из редова те прослављене
јединице проглашено је 48 народних хероја: 42 мушкарца и шест

жена, а 21 борац произведен у чин генерала.

Дру га про ле тер ска бри га да то ком бит ке на Не ре тви 1943. го ди не



про ле тер ске бри га де: ко ман дант Сре до је
Уро ше вић, ко ме сар Ми ле Фа брин и за ме-
ник ко ман дан та Ми о драг Ми ло ва но вић Лу-
не пар тиј ски су ка жње ни. 
Опо ра вље на по сле ове тра ге ди је, Бри га-
да се у про ле ће мар та – апри ла 1944. про-
би ла у за пад ну Ср би ју – у Дра га че во и
ужич ки крај, где је во ди ла те шке бор бе
про тив удру же них не при ја те ља: Нем ци,
Бу га ри, Љо ти ћев ци и че ти ци, чи јом гру па-
ци јом је ко ман до вао лич но не мач ки ко ман-
дант Ср би је, ге не рал Фел бр.
Кра јем ле та 1944. го ди не Бри га да се у са-
ста ву Опе ра тив не гру пе ди ви зи ја, из до ли-
не гор њег Ли ма – Бе ра не – Ан дри је ви ца у
те шким бор ба ма про би ла пре ко Ибра и
Ко па о ни ка у Шу ма ди ју. Из се ла око Гор њег
Ми ла нов ца и из то га гра да, у Бри га ду је
до бро вољ но сту пи ло пре ко 400 мла дих
до бро во ља ца. У ре јо ну Ра че Кра гу је вач ке,
Бри га да се спо ји ла са је ди ни ца ма Цр ве не
ар ми је и са дру гим је ди ни ца ма На род но о -
сло бо ди лач ке вој ске Ју го сла ви је (де вет
ди ви зи ја) и Цр ве не ар ми је и то ком сед мо-
днев них бор би осло бо ди ла Бе о град.

По ла го ди не бор би на Срем ском
фрон ту
По сле сед мо днев ног од мо ра, по пу ње на
но вим бор ци ма – Бе о гра ђа ни ма, и Ти то ве
смо тре на Ба њич ком по љу, 27. ок то бра,
па рад ним мар шем је про шла кроз Бе о град
и упу ти ла се на Срем ски фронт. 
Бор бе на Срем ском фрон ту тра ја ле су
ско ро по ла го ди не: од кра ја ок то бра 1944.
до 12. апри ла 1945. го ди не. Бри га да је то-
ком бор би из во ди ла че сте ма не вре и у том
вре ме ну шест пу та пре ла зи ла је ре ку Са-
ву. У те шкој бор би код се ла Ото ка, по чет-
ком де цем бра 1944. Нем ци су за пле ни ли
бри га ди топ „про тив ко лац“, али су га про-
ле те ри истог да на, нео ште ће ног „осло бо-
ди ли“. Ме ђу под ви ге Бри га де спо ми њем
са мо упад из ви ђа ча –ди вер за на та у по за-
ди ну фрон та и ко ји су за ро би ли јед ног не-
мач ког ма јо ра и два бор ца и јед ног уста-
шу. То је био „жи ви је зик“, ко га су из ви ђа чи
до ве ли у Штаб 21. срп ске ди ви зи је и Дру ге
про ле тер ске бри га де. Свих се дам из ви ђа-
ча за овај под виг од ли ко ва ни су ор де ни ма
за хра брост. По сле про бо ја Срем ског
фрон та, кра јем апри ла, Бри га да је вра ће-
на у Бе о град у уче ство ва ла на пр вој пр во-
мај ској па ра ди 1. ма ја 1945. го ди не. Та ко
је за вр шен рат ни пут Дру ге про ле тер ске.
Из ње них ре до ва про гла ше но је 48 на род-
них хе ро ја: 42 му шкар ца и 6 же на, а 21 бо-
рац про из ве ден у чин ге не ра ла.
Рат ни пут Бри га де из но си ви ше од 24.000
км. Во дио је из Ср би је, пре ко Бо сне, Цр не
Го ре, Хер це го ви не, Ли ке, па у су прот ном
прав цу до у Ср би ју и окон ча ња по сле про-
бо ја Срем ског фрон та код Ба би не Гре де
за пад но од Вин ко ва ца. 
На по слет ку, број но ста ње, на дан 1.мар та
2017. го ди не, на ње ну 75. го ди шњи цу из-
но си осам бо ра ца – сви 90-то го ди шња ци.
То су: јед на Да на (Ми ло са вље вић, на род-
ни хе рој), је дан Ми са (за ме ник ми ни стра
уну тра шњих по сло ва СФРЈ), је дан Слав ко
(ге не рал), је дан Бру цош („Гре бић“), је дан
Жа ку ла (Ли ча нин), и три Јо ва на (Ста ма то-
вић, Срем че вић, Ра до ва но вић).
Здрав стве ни бил тен: По кре ти без по ма га-
ла - 2, по крет ни са шта пом – 3, по крет ни
уз по моћ – 2 и не по крет ни – 1.
И да за вр шим: „Ма ло нас је да нас, али смо
мо рал ни ју на ци“!
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Песма српског војника на Солунском фронту

НАЈЛЕПША И НАЈТУЖНИЈА 
ГРЧКА ПЕСМА

Стихови које је написао српски војник на Солунском фронту 
и композиција створена по том делу данас представљају химну 

српско – грчког пријатељства…

Јед на од нај леп ших грч ких љу бав-
них пе са ма на ста ла је за вре ме ве ли-
ких пат њи срп ске вој ске у Пр вом свет-
ском ра ту и њи хо вом бо рав ку на остр-
ву Крф. Сви ма је по зна то да је ово
остр во по ста ло уто чи ште на шим вој -
ни ци ма, а о при ја тељ ском од но су и
до че ку ло кал них ме шта на пре ма срп -
ској вој сци зна се мно го.

По зна то је да су се у то вре ме мно-
ги срп ски вој ни ци же ни ли ме штан ка-
ма. Вла сник хо те ла „Бе ла Ве не ци ја”
на Кр фу, у ко ме је би ла сме ште на
срп ска вла да удао је све три сво је
ћер ке за Ср бе. Ме ђу они ма ко ји су
сво ју љу бав про на шли на Кр фу био је
и бу ду ћи ми ни стар спољ них по сло ва
Кра ље ви не Ју го сла ви је, Алек сан дар
Цин цар Мар ко вић ко ји се за гле дао у
Кр фљан ку Ида ли ју.

Ипак, ни су све љу ба ви би ле срећ-
не. Упра во јед на та ква ро ман са – ве-
ли ка, а фа тал на, опе ва на је у див ној
грч кој пе сми „Не љу ти се на ме не, око
мо је“ (“Mi Mou Thi mo nis Ma tia Mou”).
Њен пре вод на срп ски гла си ова ко:

Не љу ти се на ме не, око мо је

Не љу ти се на ме не, око мо је
што у ту ђи ну од ла зим,
пти ца ћу по ста ти
и по но во ћу те би до ћи.

Отво ри про зор
пла ви бо сиљ ку мој
и слат ким осме хом
по же ли ми ла ку ноћ.

Не љу ти се на ме не, око мо је
што ћу те са да на пу сти ти

и до ђи на крат ко, да те ви дим
да се од те бе опро стим.

Отво ри про зор
пла ви бо сиљ ку мој
и слат ким осме хом
по же ли ми ла ку ноћ.

У тим вре ме ни ма стра да ња и не-
сре ће ро ди ла се љу бав из ме ђу Гр ки-
ње и јед ног срп ског вој ни ка…

И ка ко то би ва са ве ли ким љу ба ви-
ма у ви хо ру ра та и ова је има ла бол-
но ис ку ство. Мла дић је оти шао на Со-
лун ски фронт, а де вој ка оста ла да се
на да и че ка во ље ног и ње го ва пи сма.

Срп ски мла дић је сво ју че жњу за
дра гом и ко нач ном сло бо дом ле чио
пи шу ћи упра во ове сти хо ве. По сле
по вла че ња срп ске вој ске са Кр фа и
пре ба ци ва ња на Со лун ски фронт,
кре ћу ћи ка ко нач ном осло бо ђе њу
сво је Ср би је, срп ски вој ник је по кло-
нио ове ре чи Кр фљан ки Хон дро ја нис
Ха ру ли, ко ја их је ка сни је, уз ма лу
пре прав ку пре тво ри ла у пе сму.

Пе сма је да нас сим бол не рас ки ди-
вих ве за ко је по сто је из ме ђу Кр фља-
на и Ср ба, а узе та је и као хим на грч -
ко-срп ског при ја тељ ства.

Не ште ди те су зе, по слу шај те ње но
ори ги нал но из во ђе ње на грч ком.

Пе сма је пре тр пе ла ма ле пре прав-
ке, па је вер зи ју ко ју је за пи са ла Еф-
ти хиа Па па ги ан но по у лос (Ευτυχία Πα-
παγιαννοπούλου) чуо и по зна ти грч ки
ком по зи тор Ди ми трис Ко у ги о умт зис
(Κουγιουμτζής Δημήτριος) ко ји је об ра-
дио и за њу на пи сао му зи ку, а јед ну
од нај леп ших из вед би је упра во из вео
Ге ор гио Да ла рас.



П
од по кро ви тељ ством Град ске ор-
га ни за ци је УВПС Срем ске Ми т-
ро ви це, кра јем апри ла, у ка сар-

ни „Б. П. Пин ки”, одр жан је 9. тра ди-
ци о нал ни су срет бив ших при пад ни ка
453. мбр. Су сре ту је при су ство ва ло
63 при пад ни ка те је ди ни це, ме ђу ко -
ји ма и пет бив ших ко ман да на та бри-
га де. Од не гда шњих ко ман да на та би-
ли су при сут ни ге не рал-пу ков ник у
пен зи ји То ми слав Си мо вић, пу ков ни-
ци у пен зи ји Љу би ша Са вић, Срећ ко
Ми хај ло вић и Лу ка Ко јић и ак тив ни
пу ков ник Жељ ко Ку зма но вић. По зи ву
се ода звао и ге не рал-пот пу ков ник у
пен зи ји Ми лан Ђа ко вић. 

Су сре ту су при су ство ва ли и пред-
став ни ци Град ског од бо ра СУБ НОР-
а и Ор га ни за ци је ре зер вних вој них
ста ре ши на.

У име ор га ни за то ра, скуп је отво-
рио и до бро до шли цу по же лео за-
став ник пр ве кла се у пен зи ји Бо ра Јо -
ва нов. С об зи ром на то да је из ме ђу

два су сре та пре ми ну ло 11 при пад ни-
ка бри га де, ми ну том ћу та ња ода та
им је по шта.

Бри га да је сво је вре ме но бро ја ла
ви ше од 5.500 љу ди и би ла јед на од
нај ја чих је ди ни ца тог ни воа у ЈНА.

Бри га да је не го ва ла тра ди ци је 2.
вој во ђан ске бри га де, ко ја је фор ми-
ра на 20. апри ла 1942. го ди не у пор ти
ма на сти ра Тав на, не да ле ко од Би је -
љи не, па је тај да тум и од ре ђен за
дан је ди ни це.

У рат ним деј стви ма 1991. го ди не
та је ди ни ца је ак тив но уче ство ва ла и
из гу би ла 30 бо ра ца. У агре си ји НА -
ТО-а та ко ђе је би ла део од брам бе ног
еше ло на, а у деј стви ма се по себ но
ис та као ди ви зи он ПВО.

Су сре ти по ла ко по ста ју тра ди ци о-
нал ни. Оче ку је се да се у на ред ном
пе ри о ду при кљу че оне ста ре ши не ко -
је су по сле рас фор ми ра ња бри га де
рас по ре ђе ни на ду ге ду жно сти у Вој -
ску Ср би је.                          П. До бић
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СА СВИХ СТРАНА

Сусрети припадника 453. бригаде

УСПОМЕНЕ НЕ БЛЕДЕ

Цртица из живота

ВАСПИТНА УЛИЦА ПЛАЧА 

К
а да чо век има ру жан дан, он да раз ви ја ју ћи
филм шта је мо гло би ти, ни је а де си ло се, ка же:
тај дан ћу сла ви ти као ро ђен дан и та ко то. По-

ђеш на са хра ну дра гој осо би и де си ти се са о бра-
ћај ка. Као да то мо ра по не ком не пи са ном пра ви лу.
У тре ну по гле даш смр ти у очи па те све ви шњи спа-
си. Као, ни је ти још вре ме и ни си још мој. Иро ни ја!

И он да, опу шта ју ћи се, при се ћаш се све га ле пог,
де тињ ства по нај ви ше. Се тих се да ме је, ко ли ко ју -
че, јед на го спо ђа, ве ро ват но мо ја су гра ђан ка, по во-
дом мог тек ста „Пред Ђур ђев дан ни јор го ва ни ни су
ви ше што су би ли”, већ ка ко се ко ме ви ше сви ђа,
про зва ла да се као „не у те шни Зе му нац” при се тим
до га ђа ја из де тињ ства и да их обе ло да ним.

Да нас ми се баш по сле стре сне си ту а ци је оми ли-
ло, и го спо ђи ћу и мо јим но стал ги ча ри ма вра ти ти
ма ло се ћа ња на ше зде се те, уз на по ме ну, да не са-
мо јор го ва ни, већ ни Зе мун ци ни су оно што су не ка-
да би ли!

Мо ја ма ла ули ца на Кал ва ри ји, ко ја је пре Дру гог
свет ског ра та, ко ли ко сам чуо, би ла углав ном на се-
ље на фолк сдој че ри ма, зва ла се Мо зе ро ва, по вла -
сни ку ви на ри је ко ја је иза ра та иза шла као „На вип″,
по гон ал ко хол них пи ћа. У вре ме ка да сам се ро дио
и у њој од ра стао, зва ла се ули ца Ива на Ми лу ти но-
ви ћа. Да нас се зо ве Ви нар ска, а су тра ‒ ко зна ка ко
ће се зва ти. Код нас се тра ди ци ја не по шту је, али
то је не ка дру га при ча...

Та мо ја ули ца је он да би ла, а и да нас је, при ле-
пак уз ули цу Ма ри је Бур саћ, не знам ка ко се пре ра-
та зва ла, ко ја из ла зи на ауто пут код бол ни це на Бе-
жа ниј ској ко си. Иза ра та, мо ја ули ца је по ста ла ули-
ца бо ра ца НОР-а ко ло ни ста. Углав ном све бо са на-
ца, као што је и мој отац. Ули ца бо ра ца спо ме ни ча -
ра или бо ра ца од 1942. го ди не. 

На по чет ку ули це, у нај леп шој ку ћи, жи вео је из у-
зе тан чо век, ге не рал-пу ков ник и на род ни хе рој Да-
ни ло Ја у ко вић, са вр ло до бро ћуд ном же ном и тро је
де це! Див ни љу ди. За ње го ву не сре ћу, а за наш де-
чач ки иза зов, је ди ни је имао улич но звон це! На то
звон це смо се око ми ли и то је био наш нај ве ћи грех!
То што смо по ба шта ма, а сва ка ку ћа је би ла ста ра
швап ска од чер пи ћа са дво ри штем и ис под ње га ба -
штом, бра ли и кра ли зе ле не кај си је и тек за ру ме не -
ле тре шње, пра шта ло нам се. Па чак и то што смо
по сле ки ше ку ће „укра ша ва ли” то по ви ма од бла та:
оно уме сиш од бла та по га чу, па је у сре ди ни уду-
биш, ту опљу неш и он да трас о ку ћу! Ем пу ца, ем
оста вља траг. Ни су нам мно го за ме ра ли што ни јед-
ном улич но све тло ни је тра ја ло ни два да на, јер смо
праћ ка ма то ве што уни шта ва ли. Али то што смо
вра ћа ју ћи се из шко ле на род ном хе ро ју звон це ле-
пи ли жва ком или му угла вљи ва ли ши би цу да зво ни
док му год же на не иза ђе и зво но не осло бо ди, ску-
по нас је ко шта ло! 

Тр пе ла јад на же на, тр пе ла, па ка да јој се сму чи-
ло по жа ли ла се му жу. Он чо век, шта ће, са звао „бо-
рач ки са бор”. Ни је ду го тра јао! По том се ули цом
раз ле гла дер ња ва и плач. Бор ци су ка и ша ли по ту-
ру и вас пи та ва ли нас, сво је де ра не! Ули ца је од је -
ки ва ла од бу ду ћих ба ри то на, те но ра, му зи кал них и
не ар ти ку ли са них гла со ва. Као да су нам се оче ви
до ка зи ва ли пред на род ним хе ро јем, ко је вер ни ји и
ода ни ји ча сном вој ном по зи ву. Мај ке су нам по сле
до ма ћом свињ ском ма шћу ви да ле ра не и ма за ле
мо дри це! А оче ви су, ка да би смо за спа ли, бар та ко
мај ке ка жу, до ла зи ли пи та ју ћи же не ка ко смо, по-
кри ва ли нас и ми ло ва ли. По не ко је од њих и пу стио
су зу. Ро ди тељ ску! 

Та ко је на ша ма ла пре ле па ули ца по ста ла са мо
тог да на „ули ца пла ча”, а ми, чи ни ми се, за мно го
ду же по ста смо пра ви љу ди! 

Ду шан Кне же вић

Црна Гора

ВИЈЕНЦИ 
ЗА ХЕРОЈЕ

Д
е ле га ци ја Удру же ња вој них пен зи -
о не ра Цр не Го ре, 9. ма ја, по во дом
Да на по бје де над фа ши змом по ло-

жи ла је ви је нац на Го ри ци, ода ју ћи по-
част бор ци ма ко ји су да ли сво је жи во те
бра не ћи до мо ви ну, сло бо ду и част.

Пот пред сјед ник Удру же ња вој них
пен зи о не ра Жељ ко Ву кић на гла сио је
да је трај на оба ве за вој них пен зи о не ра
– ве те ра на да ни ка да не за бо ра ве оне
ко ји су жи во те угра ди ли у ви је нац сло-
бо де.

Вој ни ве те ра ни зна ју шта је жи вот и
сло бо да и ци је не жр тве, те су у знак не-
за бо ра ва по ло жи ли ви јен це и по кло ни-
ли се сје ни ма жр та ва агре си је НА ТО-а
у Му ри на ма и ка сар ни „Ми ло ван Ша ра-
но вић” у Да ни лов гра ду.

И ово га пу та из го во ре не су ре чи: смрт
фа ши зму - сло бо да на ро ду!           Р. З.



Б
у ђе ње при ро де
у про ле ће, ли-
ста ње др ве ћа,

ни ца ње тра ве и
цве та ње би ља ка
мно ги ма осе тљи-
вим осо ба ма до но-
си ки ја ви цу. Во ден-
ка ста се кре ци ју из
но са, сли ва ње се к-
ре та низ гр ло,
свраб но са и су зе-
ње очи ју, из гле да ју
као пре хла да, а за-
пра во то ни је, па се
че сто по ка же да су
у пи та њу симп то ми
по лен ске алер ги је.
Она је по сле ди ца
пре о се тљи во сти
ор га ни зма на „оки-
да че” из спољ не
сре ди не, у овом
слу ча ју на по лен.
Ор га ни зам тих осо-
ба ре а гу је по ве ћа-
ном про дук ци јом спе ци фич них ан ти те-
ла на спо ља шње алер ге не на ко је,
ина че, ве ћи на љу ди уоп ште не ре а гу -
је. Јед на осо ба мо же би ти алер гич на

на јед ну или ви ше вр ста по ле но вих зр -
на. Те го бе по лен ске ки ја ви це су се зон-
ског ка рак те ра и про ла зе са сма ње-
њем кон цен тра ци је по ле на у ва зду ху,

па мно ге осо бе са смет ња ма те вр сте
че ка ју да симп то ми про ђу са ми од се-
бе. АКО се, ме ђу тим, не кон тро ли ше,
алер ги ска ре ак ци ја мо же да за хва ти
ко жу, слу зо ко жу, слу зни це гор њих или
до њих ди сај них пу те ва, а вре ме ном
мо же пре ра сти и у брон хи јал ну аст му.

Тре ба у то ку по лен ске се зо не про зо-
ре др жа ти за тво ре не. По сле бо рав ка
на отво ре ном, ме ња ти оде ћу, ку па ти
се и пра ти ко су што че шће, јер по ле-
но ва зр на ко ја се за др жа ва ју и на оде-
ћи, ко жи и ко си, мо гу до дат но да ири-
ти ра ју иако ни сте на отво ре ном про-
сто ру.

Ако и то ни је до вољ но, бла го вре ме -
на и пра вил на упо тре ба ле ко ва про тив
алер гиј ске ки ја ви це мо же знат но да
сма њи по ја ву симп то ма.

Да нас се сма тра да хо ме о пат ски ле-
ко ви спе ци фич но ути чу на функ ци ју
иму ног си сте ма, мо де ли ра ју је и у кон-
так ту са алер ге ном сма њу ју пре те ра-
ну осе тљи вост. То се ма ни фе сту је
сма ње њем симп то ма, алер ги је као
што су ки ја ње, за пу шен нос, свраб и
цр ве ни ло очи ју. Је ди ни лек ове вр сте
у на шим апо те ка ма је хе ме о по ет ски
лек по ли нол.

По ли нол не са мо што от кла ња
симп то ме алер ги је, већ се мо же ко ри-
сти ти и пре вен тив но да до по ја ве
симп то ма алер ги је ни не до ђе. По ли-
нол та бле те про тив алер гиј ске ки ја ви-
це мо гу ко ри сти ти и де ца од три го ди-
не, од ра сли и ста ре осо бе са овим те-
го ба ма. До сту пан је у апо те ка ма и мо-
же се до би ти без ре цеп та. Та бле те се
ота па ју у усти ма по ла са та пре или по -
сле је ла, а при ме њу је се нај ду же шест
до осам сед ми ца. Од ра сли и де ца ста-
ри ја од 12 го ди на: јед на та бле та на
сат, мак си мал но 12 днев но у акут ној
фа зи, кад на сту пи по бољ ша ње три пу-
та по јед на та бле та. Де ца: јед на та б-
ле та на два са та, мак си мал но шест та -
бле та днев но (три до шест го ди на) или
осам та бле та днев но (шест до два на-
ест го ди на) у акут ној фа зи, ка да на сту-
пи по бољ ша ње три пу та јед на та бле-
та.
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САВЕТИ ЛЕКАРА

Но во та ри је у обла сти ме ди ци не

САЈ БЕР НОЖ

Ч
е сто смо у при ли ци да чу је мо ко ва ни цу сај бер нож.
Мно ги не зна ју о че му је реч, па је ово је дан од на чи на
да се оба ве сте о том моћ ном уре ђа ју. Сај бер нож је

знат но пре ци зни ји од дру гих ра ди о хи рур шких по сту па ка.
Ње го ве мо гућ но сти су ве о ма ши ро ке: од ту мо ра гла ве, ло-
ба ње, вра та и но са до ту мо ра плу ћа, је тре, пан кре а са и бу -
бре га. Да кле, мо гу се тре ти ра ти ту мо ри на би ло ко јем де лу
те ла. 

Сај бер нож се са сто ји од ли не ар ног ак це ле ра то ра чи ји
се сноп ро бо том усме ра ва на од ре ђе ну (ци ља ну) тач ку. Та
пре ци зност се по сти же рент ген ским ка ме ра ма. Тај уре ђај
је ефи ка сни ји од дру гих те ра пе ут ских ме то да. Ме ђу тим, ус-
пе шност ле че ња за ви си од вр сте и ста ди ју ма ту мо ра. Зна-
чи, сај бер нож не до но си сто про цент но из ле че ње сва ког
ма лиг ни те та, ни ти мо же да из ме ни при ро ду бо ле сти, али
мо же да успо ри или за у ста ви ње но на пре до ва ње. Овом
ме то дом бо ле сни ци се тре ти ра ју ам бу лант но и про це ду ра
тра је од 30-90 ми ну та. Од 2017. го ди не и Ср би ја по се ду је
је дан та кав ин стру мент.

Pi{e: mr sc. dr
^aslav Anti} 

Честа недоумица: прехлада
или алергија 

НА ПОЧЕТКУ 
СВЕ ИСТО

Алергије се никада у потпуности не могу излечити, али 
постоје начини да се држе под контролом. Најхитније је 

избегавање контакатака са алергенима. Данас се сматра да
хомеопатски лекови специфично утичу на функцију имуног
система, моделирају је и у контакту са алергеном смањују

претерану осетљивост.

Ве о ма моћ на апа ра ту ра: сај бер нож
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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

Гинули смо за боље сутра!
Кад оно – ни мало сутра.
Биће боље!
Не само мало сутра,
него мало више 
прекосутра.
Полагали смо наду
и – положили будућност.
У срећну будућност – у оба
смера.
Што тупљи то 
наоштренији.
Шипак је пета колона 
чврсте песнице.
Таман схватимо смисао
промени се форма.

Зоран Р. Ковачевић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ 
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19  

ЗА ИЗДАВАЧА  
Љубомир Драгањац 

Снимио

Звонимир
Пешић

Година ХV. Број 160. Мај 2017. 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
Звонимир Пешић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ УРЕДНИК 
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Ел. пошта: uvps.veteran@gmail.com
Сајт Удружења http://www.uvps.rs

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 40‐ГОДИШЊИЦЕ 
30. КЛАСЕ ВА КоВ

Скуп бивших пи то ма ца и ста ре ши на 30. кла‐
се Вој не ака де ми је КоВ, по во дом че ти ри де це‐
ни је од за вр шет ка шко ло ва ња у тој пре сти жној
вој но школ ској уста но ви, би ће одр жан о Ви дов‐
да ну, 28. ју на, са по чет ком у 10 ча со ва. Оку пља‐
ње кла си ћа: у Вој ној ака де ми ји. 

При ја ве уче шћа при ма ће Дра го љуб Јев ђо ‐
вић (065/313‐1599), Љу бо мир Ба ро вић
(063/578‐444) и Пе ра То до ро вић (063/8181‐
870)

ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИ ОД БОР



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

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


