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Војнопензионерске теме и дилеме

ЖИВОТ У ПРАВНОМ ВАКУУМУ
По речима великог броја пензионера, од укупно 700.000 оштећених грађана трећег доба, управо део
који им се свакога месеца упорно одузима, решио би им већину проблема што проистичу из
недовољног обима расположивих средстава. Дошло је време када држава треба да покаже
захвалност за све жртве које су поднели пензионери. То се може учинити само исплатама пензија
према слову закона, то јест према решењима о пензијама.

С

ви су изгледи да војни пензионери
улазе у циклус када ће све постати јасно када је реч о исплатама месечних
принадлежности на основу решења о висини пензија. Мада још није јасно шта ће
се догодити, увелико у јавности круже варијанте о враћању закинутог дела пензија.
Пре него што ће у Београд доћи представници Међународног монетарног фонда да
разговарају о аранжману из предострожности названом ,,чуваркућа“ нико није
очекивао да ће се ствари заталасати управо са њиховим доласком. Они су предложили да се укине привремени закон према
којем су значајно смањена примања пензионера. А простор постоји. На крају првог
тромесечја ове године раст бруто домаћег
производа износио је 4,5 одсто и значајно
је већи од пројектованог за овај период ‒
3,9 одсто, саопштено је из Владе Србије.
Остварени државни буџет је стално у суфициту, на крају првог квартала износио је
6,5 милијарди динара, што је гарант да би
спорни закон могао бити укинут без посебног економског ризика. Заправо, више не
постоје разлози због којих је напречац уведен до сада најнепопуларнији закон у Србији.
тручњаци кажу да је настао својеврсни правни вакуум. Привремени закон
се примењује већ четири и по године,
а у актуелно време, по некима од 1. јануара 2018. године, ти параграфи више нису
одрживи. Они наводе да постоји велики
ризик да оштећени пензионери наплате
дуг, било путем домаћег правосуђа, било
обраћањем Европском суду за људска
права у Стразбуру. То значи да би на терет државе, тиме и грађана који плаћају
порез, пало више трошкова од основног
дуга, то јест морало би да се из буџета
плате судски трошкови и камате. Боље је
што пре укинути споран закон, како би се
избегли додатни трошкови. Као пример
може да послужи дуг војним пензионерима од 2004. до 2008. године који је наплаћен после дугих судских спорова. Наиме,
на динар основног дуга држава је морала,
на име судских трошкова и камате да дода још два динара. Да би држава избегла
судске спорове, најједноставније је да укине спорни закон.
док су пензионери са олакшањем примили вест да привремени закон треба
укинути, високи државни званичници
су се томе успротивили, што је изазвало
бујицу негативних реакција у редовима
војних пензионера. Како то друкчије схватити осим да је ММФ покварио дугорочне
планове чиновника да парама пензионера, дакле имовином људи трећег доба, запушавају „,рупе” у јавним финансијама, ма
где се оне појавиле. Да је тако, потврдило
је запажање Фискалног савета Србије који
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је концем 2017. године предложио да се
закон којим су смањене пензије укине. То
стручно тело је констатовало и чињеницу
да у пројекцијама буџета Владе Републике Србије за наредне три године није ни
споменута излазна стратегија да се пензије исплаћују у пуном износу.
еки државни функционери без основа
тврде да би укидањем привременог
закона морала да се умање примања
пензионера чија је пензија до 25.000 динара. Рачунице економских стручњака, међутим, показују да то није тако. У нас је системски регулисано да се пензије одређују на основу дужине радног стажа и укупних средстава уплаћених у пензиони
фонд. Привремени закон је неоправдано
нарушио правичне пропорције између
,,малих” и „великих” пензија. Мерама државе награђени су они који су у пензију
отишли са 15 – 20 година радног стажа, а
кажњени они који су радили четири деценије, па чак и дуже од тога.
олају и гласине да су државни чиновници одлучни да на сваки начин спрече да се пензије исплаћују у пуном износу, онако како је одређено решењима и
каснијим усклађивањима примања. Чак
има и прича да су припремани параграфи
да се привремени закон прогласи трајним.
Уколико би се то и десило, мада је мало
вероватно, то би значило да је држава неким декретом (назовимо га тако) узела део
имовине војних пензионера.
Пензије су, по уставу и законима, зарађена и заштићена категорија и сматра се
имовином, тако да одузимање дела пензије (у ванредним ситуацијама) намеће
обавезу државе да касније врати тај део,
чим престану разлози за умањење месечних примања пензионера.
Економска снага ,,сиромашних“ пензионера може се поправити само социјалном
мерама, а то подразумева и увођење социјалних карата. Нису у истом положају
супружници трећег доба који имају по
25.000 динара, што укупно чини 50.000 динара у односу на породицу времешног пара, где само супружник прима пензију од
25.000 динара, а супруга је домаћица без
примања.
ао могуће решење за укидање закона
о смањењу пензија помиње се варијанта да се пензије ,,богатим“ пензионерима повећају по једном у наредне две
године или у неколико наредних година.
Када је увођен закон о смањењу пензија,
одузимање пензија је обављено одједном,
па је поштено и логично да се тако поступи и када је у питању враћање исплате
пензија према законом утврђеним решењима.
Неки економисти предлажу да се онима
који имају пензију већу од 50.000 динара
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Војни ветеран
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тај део опорезује. Према стандарду живота, примања (изнад 50.000 месечно) ни у
чему не обезбеђују луксуз, па је јасно да
не би било сврсисходно и праведно увести такву меру. С друге стране било би
дискриминишуће да се пензионерима чија
су примања изнад 50.000 динара пензије
опорезују, а да запосленима у јавном сектору не опорезују ,,високе“ плате.
абрињава упорно неоглашавање
Уставног суда Србије. После прве
уставне иницијативе, прегласавањем
су судије Великог већа одбиле многобројне захтеве да се споран закон прогласи
неуставним. На другу иницијативу, уз навођење нових околности, коју је поднело
више од 300 појединаца и организација,
мада је прошло више од две године,
Уставни суд упорно ћути. Највиша судска
инстанца у земљи само једном се својим
мишљењем огласила ‒ наводећи да закон
не може да се укине све док удео пензија
у бруто националном дохотку не буде доведен на 11 одсто. Тај циљ је остварен, а
привремени закон ни после три и по године није укинут.
Приликом склапања мера за превазилажење настале ситуације, свакако би требало имати у виду да се поново врати важност чланова Закона о пензијском и инвалидском осигурању Србије којим је регулисано да се пензије усклађују два пута
годишње.
ојни пензионери су посебно осетљива категорија грађана. Наиме, огромној већини пензије су једини извор
прихода, па заслужују праведан и објективан третман.
Не можемо, а да не изразимо чуђење,
па и незадовољство укупним третманом
пензионерске популације у Србији. Наиме,
пензионери су дали највећи допринос фискалној консолидацији државног буџета, а
биће последњи којима ће месечна примања бити враћена у нормалне токове.
ивот је у међувремену постао неподношљив и по речима великог броја
пензионера, од укупно 700.000 оштећених грађана трећег доба, управо део који им се свакога месеца упорно одузима,
решио би им већину проблема што проистичу из недовољног обима расположивих
средстава. Дошло је време када држава
треба да покаже захвалност за све жртве
које су поднели пензионери. То се може
учинити само исплатама пензија према
слову закона, то јест према решењима о
пензијама.
У име човечности и објективности не
треба дозволити да се тек тако загубе
истина и правда.
Звонимир ПЕШИЋ
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Влади Републике Србије
упућен захтев за хитно укидање
спорног закона
ПЕНЗИОНЕРИ
И ДАЉЕ У НЕПОВОЉНОМ
ПОЛОЖАЈУ

Поводом 9. маја, Дана победе над фашизмом, у Београду је
традиционално одржан марш "Бесмртни пук", током кога су улицама
престонице прошетали потомци погинулих у Другом светском рату,
носећи слике страдалих, и многобројни грађани.

Делегација Клуба генерала и адмирала Србије на гробљу
ослободилаца Београда

Обележавање Дана победе
над фашизмом

Д

ДРЖАВНЕ И ВОЈНЕ ПОЧАСТИ

ан победе над фашизмом –
9.мај, обележен је у Србији
бројним манифестацијама
и одавањима почасти херојима
и палим борцима у Другом светском рату. На примерен и достојанствен начин чланови
Удружења војних пензионера
Србије и Клуб генерала и адмирала Србије одали су почаст
учесницима НОБ који су извојевали победу и донели слободу
свом народу у неравноправној
борби са фашистичком Немачком и њеним слугама, чије су
слободарске традиције у време
службовања настављали, као и
сви припадници Војске Србије
данас, поносни што су њихови
следбеници.
У Београду је поводом Дана
победе над фашизмом, изасланик председника Србије и генерални секретар Никола Селаковић положио венац на Споменик незнаном јунаку на Авали,
у пратњи начелника Генералштаба Војске Србије генерала
Љубише Диковића и команданта Гарде Војске Србије генералмајора Миломира Тодоровића.
Уз војне и државне почасти,

министар Зоран Ђорђевић је
положио венац и одао пошту на
главном постаменту Гробља
ослободилаца Београда у Другом светском рату и на Споменик палим црвеноармејцима у
оквиру истог спомен-комплекса.
Венце су положили и представници Министарства одбране и Војске Србије, представници града Београда, представници Републичког одбора СУБНОР-а, амбасада Русије, Белорусије, Азербејџана, Украјине,
као представници борачких
удружења и грађани.
Делегација Министарства одбране и Војске Србије положила је венац и код Споменика совјетским ветеранима на Авали.
На свим овим спомен обележјима венце и цвеће је положила и делегација Клуба генерала и адмирала коју је предводио председник Скупштине клуба, генерал- потпуковник у пензији Миломир Миладиновић. У
делегацији су били и генералмајори у пензији др Лука Кастратовић, Владимир Пејак и
Вукајло Чађеновић.
Војни ветеран
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редседник Удружења војних пензионера Србије
Љубомир Драгањац упутио је 17. маја писмо
премијерки Ани Брнабић којим се захтева да
Влада предложи Народној скупштини РС да по хитном поступку укине Закона о привременом начину
уређивања начина исплате пензија. Писмо доносимо у целости.
Удружење војних пензионера Србије (УВПС) се током процеса доношења Закона о привременом начину уређивања исплате пензија, институционално
и правно, у свим досадашњим активностима залагало да се што пре укине тај закон, и да се брише члан
80а Закона о ПИО, којим је укинуто усклађивање
пензија два пута годишње. У том смислу предузето
је више активности према Скупштини Републике Србије, Влади Републике Србије и према Уставном суду, које су листом одбијане, уз навођење разлога да
још увек нису створени повољни услови да би закон
био укинут. Државни органи и релевантне међународне и домаће финансијске институције (ММФ,
Светска банка, Фискални савет Србије и друге) констатовали су да је извршена финансијска консолидација, да је смањен буџетски дефицит и јавни дуг,
да је повећан бруто друштвени производ, да је учешће пензија у бруто друштвеном производу сведено
на испод 11 одсто и да је смањено издвајање за пензије из буџета на 39 одсто.
Закон је привремен, јер није утврђено прописивање прецизног датума важења, него је условљен престанком околности које су допринеле његовом доношењу, а садашња буџетска стабилност је таква да
више не постоје никакви уставни разлози, нити легитимни циљеви који би оправдали његово даљње постојање. Потребно је хитно предузети мере да му
престане важност.
УВПС је од самог почетка предузимало мере да се
заштите корисника права, јер је више од 96 одсто
војних пензионера обухваћено смањењем пензија.
Удружење је Народној скупштини РС поднело народну иницијативу са око 34.000 потписа, којом је захтевано да се по хитном поступку размотри предлог за
укидање закона.
Досадашња повећања пензија номинално износе
7,75 одсто, а у реалним оквирима 5,75 одсто, нису
ни приближно доведена на ниво пензија по законитим решењима, јер су у просеку применом тог закона месечна примања смањена и до 22 одсто у односу на износ пензија по решењима. Тиме су пензионери доведени у неповољни, па чак и дискриминаторски положај у односу на запослене у јавном сектору. Даља примена овога закона и повећања плата
и пензија (према досадашњем темпу и процентима)
указује да би пензије могле се ускладе са решењима тек за 10 до 15 година.
Удружење војних пензионера Србије сматра да се
укидањем закона не угрожава достигнути материјални и социјални положај пензионера, чија су месечна
примања испод 25.000 динара. Проблеме те категорије пензионера треба решавати једино системским
и другим мерама социјалне заштите.
На основу наведених чињеница захтевамо да Влада Републике Србије упути предлог Народној скупштини Републике Србије да по хитном поступку укине Закон о привременом начину уређивања исплате
пензија и врати на снагу члан 80. Закона о ПИО, којим је регулисано да се пензије усклађују два пута
годишње.
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Додела социјалне и
хуманитарне помоћи у
априлу 2018. године

Поновно обраћање Удружења
Уставном суду Србије

П

НА ПОМОЛУ СУДСКИ ПОСТУПЦИ

редседник УВПС Љубомир
Драгањац упутио је председници Уставног суда Србије
Весни Илић Прелић акт следеће
садржине:
Удружење војних пензионера
Србије поднело je Уставном суду,
25. априла 2016. године, иницијативу за покретање поступка ради
оцене уставности и сагласности
са општеприхваћеним правилима
и потврђеним међународним уговорима Закона о привременом
уређењу начина исплате пензија
(„Службени гласник РС“, бр.
116/2014), поводом које је оформљен предмет IУз-351/2015.
На сајту Уставног суда, објављено je да ће I Велико веће о
иницијативама расправљати у
II/2017, па у III/2017 кварталу
2017. године, а потом у правом
кварталу 2018. године.
О наведеној иницијативи Уставни суд још није расправљао. Мишљења смо да су се стекли усло-

ви да Уставни суд о инцијативама
расправља и донесе адекватну
одлуку. Државни органи и представници мађународних институација, констатовали су да је извршена финансијска консолидација, да је смањен буџетски дефицит и јавни дуг, да је повећан бруто друштвени производ, да је учешће пензија у бруто друштвеном
производу сведено и испод 11 одсто и смањено издвајање за пензије из буџета на 39 одсто због којих је донет Закон. Истовремено
упозоравају да се од почетка
2018. године спорни закон налази у својеврсном правном вакууму.
У складу са изнетим, тражимо
да Уставни суд што пре по поднетим иницијативама донесе одлуку јер свако одуговлачење је неоправдано и ствара услове за покретање судских поступака пред
домаћим и међународним судовима.

Н

РЕШЕНИ
СВИ ЗАХТЕВИ

а основу Правилника о социјалној и
хуманитарној помоћи Удружења војних
пензионера Србије, Изврши одбор је на
седници одржаној 9. маја 2018. године,
размотрио захтеве достављене у априлу
2018. године, и на основу прописаних
критеријума и испуњених услова, донео је
одлуке о додели једнократне социјалне и
хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4.
став 1. тачка 1. Правилника
ОпОр Лесковац ИД: 32.000,00 – по члану
6.153,83 динара
ОпОр Лесковац ЈС: 29.000,00 – по члану
12.966,19 динара
ОпОр Земун ДМ: 32.000,00 – по члану
7.557,27 динара
ОпОр Стара Пазова СМ: 32.000,00 – по
члану 10.617,50 динара
ОпОр Ваљево МА: 32.000,00 – по члану
8.494,25 динара
ОпОр Ниш ДЗ: 32.000,00 – по члану
9.708,80 динара
ОпОр Зрењанин ВГ: 29.000,00 – по члану
12.312,14 динара
ОпОр Нови Сад БМ: 36.000,00 – по члану
6.483,38 динара
ОпОр Вождовац ВС: 32.000,00 – по члану
10.132,93 динара
ОпОр Прокупље МБ: 32.000,00 – по члану
12.575,44 динара
ОпОр Крагујевац ЂМ: 29.000,00 – по члану
9.616,58 динара
ОпОр Ниш СД: 32.000,00 – по члану
8.518,25 динара
ОпОр Краљево АМ: 29.000,00 – по члану
11.478,18 динара

Б) Здравствено збрињавање

Обележена 101. годишњица од смрти
војводе Радомира Путника

Д

ПОШТА ВОЈСКОВОЂИ

елегација Министарства одбране и Војске Србије, коју је предводио
начелник Управе за организацију генерал-мајор Слађан Ђорђевић,
положила је 17. маја венац и одала почаст код споменика војводе Радомира Путника на Новом гробљу у Београду, поводом обележавања 101.
годишњице од његове смрти.
Венце су положили државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Негован Станковић, потомци војводе Радомира Путника као и представници организација опредељених
за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.
Организатор комеморативног окупљања је Влада Републике Србије –
Одбор за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.
Радомир Путник, рођен 24. јануара 1847. године у Крагујевцу, српски војсковођа, војвода, начелник Главног Ђенералштаба Војске Краљевине Србије у Балканским и Првом светском рату. Био је први високи официр српске
војске са чином војводе и један од најзначајнијих војних заповедника и стратега у националној нововековној историји. Желећи да му се на сваки начин
одуже на служење земљи његови потомци пренели су посмртне остатке војводе Радомира Путника из Нице и положили их у посебној гробници која се
налази у оквиру комплекса београдског Новог гробља
Војни ветеран
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На основу члана 5. а у вези са чланом 4.
став 1. тачка 2. Правилника,
ОпОр Чачак ОС: 26.000,00 – по члану
19.506,04 динара
ОпОр Суботица ЂП: 25.000,00 – по члану
23.160,81 динара
ОпОр Обреновац ТС: 15.000,00 – по члану
20.663,96 динара
ОпОр Нови Београд ВЗ: 15.000,00 – по
члану 20.571,84 динара
ОпОр Ниш ЈЗ: 25.000,00 – по члану
20.054,05 динара
ОпОр Палилула БМ: 15.000,00 – по члану
21.089,58 динара
ОпОр Крагујевац ЗД: 10.000,00 – по члану
19.728,04 динара
ОпОр Смедеревска Паланка СВ: 15.000,00
– по члану 21.106,04 динара
ОпОр Ниш ЈН: 10.000,00 – по члану
20.718,05 динара
Новчана средства су уплаћена на текуће
рачуне 10. маја 2018. године
Захтеви који су достављени у априлу су
решени. Захтеви који буду достављени у
времену од 1. маја до 31. маја 2018. године
биће решавани почетком јуна 2018. године.
Извршни одбор

АКТУЕЛНО

Са скупа антифашиста Балкана
одржаном у Београду

НИЈЕ ВРЕМЕ
ЗА ОДЛАГАЊЕ КОПЉА
У ТРЊЕ

Под геслом „Балкан зона мира, договора и разумевања”, 5. и 6.
маја у нашем главном граду сусрели су се борци против фашизма
из Грчке, Бугарске, Мађарске, Албаније, Македоније, Словеније,
Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Српске и
представници берлинске Међународне федерације
антифашиста из Русије, Немачке и Италије

Н

еофашисти у појединим деловима
Европе поново покушавају да актуелизују идеологију поражену током Другог
светског рата уз огромне жртве. Дужност
ослободилачких и прогресивних снага је да
стану на пут онима који покушавају да фалсификују историју, оправдају зло фашизма,
његове носиоце и симболе, те да релативизују учињене злочине – чуло се 5. и 6. маја у
Београду на скупу антифашиста Балкана
одржаном у организацији СУБНОР-а Србије.
Према речима председника СУБНОР-а
Србије Душана Чукића, циљ њиховог окупљања је жеља да Балканско полуострво
престане да буде монета за поткусуривање
и вечито буре барута великих сила, предсобље за изазивање тешких сукоба, који се
неретко преносе и на целу Европу и бивају
повод за војне и економске размирице и у
другим регионима света. Догађају у хотелу
,,М” присуствовали су представници борачких и антифашистичких организација из Албаније, Бугарске, Грчке, Мађарске, Босне и
Херцеговине, Хрватске, Словеније, Македоније, Црне Горе, Републике Српске и домаћина Србије.
У раду међународне конференције „Балкан зона мира, договора и разумевања” учествовали су и највиши представници ФИР
(Међународне федерације антифашиста и
покрета отпора са седиштем у Берлину) из
Немачке, Италије и Русије, које су предводили председник Вилмош Ханти и генерални секретар Урлих Шнајдер.

Нема једнакости између
жртве и џелата

У име Владе Републике Србије учесницима су се обратили министри Александар
Вулин и Зоран Ђорђевић. Говорећи о важности тог догађаја, министар одбране
Александар Вулин истакао је да скуп антифашиста није скуп људи дубоко заробљених у прошлости, који ће време пред њима
покушати да искористе да потврде или открију неку историјску истину, већ људи дубоко забринутих за будућност простора у
коме живе.
– Једнакост између жртве и џелата никада се неће успоставити. Ни за 73 године, ни
за 700 година. Никада. Истина којој сведочите је истина мог народа – народа који је
умео да пати, али није умео да се преда –
рекао је министар Вулин, додавши да од
учесника скупа очекује да покушају да нађу

одговор на питање шта се у међувремену
десило.
Он је нагласио да антифашисти треба да
дају одговор на питање како је могуће да 73
године након завршетка Другог светског рата имамо расправу o Јасеновцу.
– Шта се десило да 73 године након Другог светског рата чујемо предлоге да се из
јасеновачких јама поваде и преброје кости
– рекао је министар одбране и упитао све
присутне како је могуће да само 73 године
након краја Другог светског рата имамо изражену потребу за антифашизмом.
Такође, министар одбране додао је да је
антифашизам вредност која би морала да
се подразумева и да је 73 године премало

Међународна федерација
покрета отпора
и антифашиста (ФИР)
ОСУДИЛИ НАТО ЗБОГ
АГРЕСИЈЕ НА СРЈ

ФИР је настао реорганизацијом Међународне федерације бивших политичких
затвореника, чији је основачки Конгрес
одржан јула 1951. године у Бечу. Обухвата
борце покрета отпора, партизане и све који су учествовали у ослобођењу својих земаља за време фашистичке окупације,
као и организације садашњих генерација
које подржавају и негују традиције и дух
покрета отпора против фашизма. Окупља
око 50 организација из 24 европске земље
и Израела.
Као приоритети ФИР-а истичу се очување мира у свету и међународна безбедност, остваривање људских права, економски и општи развој, унапређење положаја бораца, учесника покрета отпора и
жртава рата. Та организација оштро осуђује расну мржњу, антисемитизам и ксенофобију.
Данас ФИР указује на ширење крајње
деснице и обнављање профашистичких
група, покрета и организација, снажно се
противи прекрајању резултата и историје
Другог светског рата. Његове активности
запажене су у Европском парламенту и
институцијама Европске уније. Уједињене
нације су му 1987. године доделиле признање „Амбасадор мира.”
ФИР је 1999. године изразио снажну
осуду НАТО-а због агресије на Савезну Републику Југославију.
Војни ветеран
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времена да би се заборавили ужаси Другог
светског рата, да би се заборавило ко је бацао децу у јаме, а чија су деца у јамама завршавала.
– Премало је времена да бисмо поново
покушавали да докажемо непорециву истину о ужасима фашизма. Пре 73 године свет
згађен ужасима Аушвица, Маутхаузена и
Јасеновца није мислио да ће о овоме икада
више расправљати. Пре 73 године нико не
би помислио да ће се икада више поставити питање шта се десило у Другом светском
рату, ко је жртва, а ко је злочинац. Нажалост, то питање се поставља, а ми се окупљамо да бисмо бранили темељне вредности нашег постојања – рекао је министар
Вулин и додао да када видимо да је могуће
да се за најважнијим говорницама света релативизује историја и тражи ревизија Другог
светског рата, морамо бити забринути, али
не и уплашени.

Опасне и увредљиве игре

Министар Вулин нагласио је да народ коме припада никада није био уплашен пред
злом, али је зло препознавао и злу се супротстављао.
– Ни данас нећемо ћутати, нећемо се
правити да је све то само део историјских
расправа и легитимно људско право да
оспоравате истину. Постоје ствари у којима
се не може расправљати другачије, постоје
ствари које се не могу оспорити. Ужаси концентрационих логора, ужаси холокауста,
ужаси истребљења читавих народа, па и
српског, не могу бити преиспитивани, оспоравани, нити предмет нечије интелектуалне
или било које друге игре. Увредљива је и
опасна та игра за превише људи – рекао је
министар Вулин захваливши антифашистима из иностранства што су дошли у престоницу слободне Србије, земље која није умела и никада неће умети да прихвати истину
окупатора и која изнад свега цени слободу.
Он је додао да су овакви скупови прилика да се сведочи о прошлим временима како се ужаси не би заборавили.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић истакао је на скупу антифашиста Балкана да
је јако важно што постоји антифашистички
покрет у свету и што тај покрет подиже глас
против неправде и деструкције.
– Антифашисти Балкана требало би да
су онај свеснији део свог народа, који ће допринети да Балкан постане оаза мира, толеранције и разумевања и да никада више
не буде поприште рата зарад туђих интереса. Антифашисти треба да буду ти делови
друштва који ће се храбро противити свима
онима који потпирују неслогу и призивају нове сукобе – рекао је министар и додао да
антифашистички покрет данас има задатак
да буде гласноговорник мира и узајамног
разумевања.
Ђорђевић је нагласио да покрет треба да
упозорава и васпитава и да се, уколико је
потребно, побуни против оних политичких
одлука које могу да доведу до сукоба.
– Придруживањем балканских народа у
европску породицу народа требало би да се
створе услови у којима ћемо у миру моћи да
се развијамо, рађамо и живимо без сукоба
и рата. Време је да поносни балкански народи подигну своју главу и сами свесно граде своју будућност, ослањајући се једни на
друге, повезујући се у сличности и поштујући различитости – поручио је Ђорђевић.
Председник ФИР-а Вилмош Ханти казао

АКТУЕЛНО

Учесници скупа упутили су међународној јавности јасне поруке
је да су међународне организације лење и
да једва раде свој посао. У Европи и делу
земаља је све мање слободе штампе, слободе говора и могућности да обичан човек
учествује у образовању и у стицању информација.

Мир – „муниција”
за поштену борбу

– Све је више земаља где су популистичке вође селе на врат народа и својим идејама поробљавају своје становништво. Често
уз помоћ државе људе терају на мржњу
других људи, других нација и раса. То значи
јачање десничарских организација. Знамо
да је расизам предсобље фашизма. Треба
поштовати другог човека без обзира на боју
коже, веру и полни идентитет. Само вредностима антифашиста могу се решавати проблеми у свету. Овде на Балкану смо видели

ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА

Окупљене организације поносне су на антифашистичку традицију и указују на неопходност борбе против нарастајућих фашистичких идеологија и промотера у савременом свету.
Одлучни смо у супротстављању реваншистичким снагама шовинизма и расизма, популизма, негације цивилизацијских слобода и
права појединаца, социјалних група и читавих нација и држава. Поново прете да силом,
разним видовима принуде и безочне манипулације освоје простор и територије на којем
су поражени борбом широког фронта антифашиста, пре свега у Другом светском рату.
Свако ко настоји да фалсификује историју,
оправдава зло какав је фашизам и релативизује учињене злочине. Дужност је свих слободоумних, прогресивних снага, у чијим редовима чврсто корачамо, да дају пуни допринос одбрани цивилизацијских вредности и
перспективе савременог света и нових генерација.
Гајећи најдубље поштовање дела оних који су се, уз велике жртве, успешно супротставили фашизму док је био на врхунцу, морамо
неуморно радити на томе да тај светли пример остане јасан путоказ за даљу борбу.
Неопходна је стална брига и допринос да
се образовно-васпитни програми систематски обогаћују садржајима поткрепљеним конкретним подацима, о социјално-економским,
идеолошко-политичким извориштима фашизма, историјским резултатима, тековинама,
потреби и важности даље антифашистичке
борбе у којој све демократске организације и
грађани имају место.
Морамо се залагати да се подигне свест о
неопходности очувања и промовисања спо-

каква се разарања чине не само у материјалним добрима, него и у душама људи. Зато треба да највише поштујемо мир и стабилност. Посебно је важно да у тој борби
чланови антифашистичких и ветеранских
организација стално дижу свој глас и да допринесу да свет буде бољи. Мир треба да
буде муниција и подстрек за нашу упорну
борбу и рад – истакао је Ханти.
Никола Ројанов из Русије пажњу учесника скупа усмерио је на огромне жртве које
су последица фашизма у свету, нарочито
оне из Другог светског рата. Потом се осврнуо и на ратове вођене током минулих година. Он се заложио за свеобухватну акцију
усмерену поводом појава неофашизма.
– Стара антифашистичка организација
ФИР дужна је да координира у садејствима
антифашистичких покрета у Европи. То је
наша света и уставна обавеза. Са ове трибине драго ми је да могу да саопштим што
меника и релевантних историјских извора који трајно подсећају на борбу антифашиста и
на фашистичке злочине и њихове жртве.
Не смемо толерисати да се идеје помирења и суживота поистовете са покушајима изједначавања идеологија и носилаца фашизма као и колаборације са фашистичким
угњетачима у односу на антифашистичку
борбу која их је у скорој прошлости убедљиво победила, на добро света у којем живимо
и предајемо га у наслеђе новим генерацијама.
Сведоци смо да се неофашисти, у околностима које данас, нажалост, у низу карактеристичних елемената подсећају на времена
која су погодовала ступању на историјску сцену њихових неславних узора, убрзано организују, па чак настоје да легализују, убацујући
семе зла у локалне и шире институције савременог света.
Антифашистичке организације имају не само значајну улогу да не посустају у борби која се води свим расположивим демократским
политичким средствима, уз мобилизацију најширег фронта против неофашистичког зла.
Учесници Скупа залажу се за јединство антифашистичког покрета у Европи.
Наглашавајући у томе одговорност локалних и централних државних органа, регионалних асоцијација, као и међународне заједнице, антифашисти Балкана су у Београду потврдили да у својим срединама, на регионалном и глобалном плану, пуном снагом доприносе спровођењу и обликовању друштвене
климе у којој неофашизму нема места, као и
ратнохушкачкој реторици, отимању туђих територија, потчињавању народа и спречавању
слободне мисли, развоја демократије, равноправности, као цивилизацијских тековина.
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нас у том послу подржавају ветеранска
удружења – рекао је Ројанов.
Председник хрватских бораца НОР-а
Фрањо Хабулин говорио је веома помирљивим тоном.
– Сигуран сам да већина грађана земаља које су некада биле републике у саставу
југословенске федерације стоји на антифашистичким позицијама, упркос томе што су
изложени сталном притиску ревизиониста,
понекад, нажалост, чак и из редова власти.
Улога антифашистичке организација је не
само у томе да држи живом успомену на херојство антифашистичких бораца из времена Другог светског рата, него и да на младе
генерације пренесе идеје и идеале за које
су се они борили: слободу, равноправност,
једнакост, миротворство, социјалну правду,
право човека. Другим речима, то су тековине које су се произашле из НОБ-а и вредности које су, заправо, највеће демократске
вредности данас. Наш је задатак да реафирмишемо антифашизам као људско и
цивилизацијско опредељење. Потребна је,
пре свега, и то са свих страна, воља да се
односи између нових држава гради на ономе што нас може спајати на заједничким интересима, а не да се стално подгрејавају
тензије, понављају предрасуде и међусобно неповерење – рекао је Хабулин.

Порука албанског партизана

Из Албаније је у Београд стигао и председник Уједињене организације ратних ветерана генерал-пуковник у пензији Рахман
Парлаку, који ће за неколико месеци напунити стоту годину. Реч је о човеку који се, раме уз раме са југословенским партизанима,
борио у Другом светском рату против фашиста (одликован Орденом народног хероја),
а 1974. године, под лажном оптужбом, кажњен на 25 година затвора, да би после 16
година у тамници био проглашен невиним.
– Очекујем да све наше државе буду део
уједињене Европе, јер ћемо уз помоћ и савете Европе, радити боље на унутрашњој
демократизацији држава, боље ћемо схватити и спровести демократске слободе, тако да Балкан постане место мира и благостања, што сви желимо. Позивам ветеране
и посебно наше потомке да раде на очувању светих идеала, у које смо веровали, за
које смо ратовали и жртвовали нашу младост – нагласио је Парлаку.
На скупу је усвојена Изјава антифашиста
Балкана о миру. У документу усаглашеном
по окончању скупа посебно је наглашено да
су антифашисти угроженог Балкана сведоци све учесталијих и све организованијих
покушаја да се на политичку и друштвену
сцену врати атмосфера која погодује опоравку идеологије за коју се веровало да је у
Другом светском рату заувек побеђена.
Учесници скупа посебно су нагласили да
су тренутне размирице и подбадања резултат фашизма који је опстао и делује под новим називом са новим ликом и служи се новим методама.
СУБНОР Србије, организовањем изванредног скупа антифашиста држава Балкана, које су се недвосмислено изјасниле против хушкача, препознатљивих и по правилу
увек истих рушитеља мира, али и за добросуседство на равноправној основи, компромисне договоре и сталне контакте у интересу мира и стабилног живота, учинио је изванредан потез у години када обележава
седам деценија успешног рада.
Звонимир ПЕШИЋ

АКТУЕЛНО

Изложбена поставка приређена је у веома кратком року

Спомен - соба ће за посетиоце бити отворена два пута седмично

Отворена нова галерија Војног музеја
у Београду

ВРЕМЕ ТИХОГ ПОНОСА
Укупно 725 припадника Војске и 417 припадника Министарства
унутрашњих послова, чија ћемо лица и очи моћи да запамтимо из
изложбене поставке, јесу невине жртве наметнутог нам рата

М

инистар одбране Александар Вулин
свечано је 7. маја отворио изложбу
„Јунаци отаџбине – погинули за време НАТО агресије током 1999. године“ у
новоотвореној галерији Војног музеја у Београду. Отварању изложбе присуствовали
су и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић и председник
Удружења војних пензионера Србије Љубомир Драгањац..
Изложбену поставку припремиле су кустос Војног музеја Наташа Томић и виши
кустос Војног музеја Љубица Дабић.
Како је истакао министар одбране, 7.
маја се обележава Дан цивилних жртава
НАТО агресије и ниједан држављанин наше земље, без обзира да ли је војник, полицајац или цивил, није заслужио да буде
убијен у НАТО агресији 1999. године.
- Ово је начин да Војска покаже колико
јој је стало до њених припадника, колико
их се сећа, колико памти њихову жртву и

да свако ово лице буде записано и забележено. Биле су неке генерације пре нас
које нису запамтиле имена свих страдалих
и убијених у ратовима, и у Првом и у Другом светском рату. На нама је да ту грешку
никада више не поновимо и да се сећамо,
јер ако се не будемо сећали неће памтити
ни нас. Ово су храбри и честити људи који
нису заслужили да буду убијени. Њихово
право да бране своју земљу и да живе у
њој није оправдање никоме да их убије,
рекао је министар Вулин и додао да немамо никога ко је одговоран за НАТО агресију, али нам остаје да верујемо да ће ипак
једног дана неко одговарати за све злочине над нашим народом, нашом земљом,
за продужене злочине као што је бацање
осиромашеног уранијума.
- Остаје нам нада да ће једном свет разумети да НАТО агресију нисмо изазвали,
да је нисмо тражили, да ратове нисмо водили зато што смо их желели, већ зато што
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су нам били наметнути, а нисмо могли да
радимо ништа што не би радила било која
друга земља на свету када је суочена с тероризмом, с убиством својих војника, својих полицајаца и својих цивила, поручио је
министар одбране.
Према његовим речима, 725 припадника Војске и 417 припадника Министарства
унутрашњих послова, чија ћемо лица и
очи моћи да запамтимо из изложбене поставке, јесу невине жртве.
- Сваки злочин, посебно када је велики,
а тешко је наћи већи злочин од НАТО агресије на Савезну Републику Југославију, добије задовољење у историји и људској
правди. Чврсто верујем у то. Сви који су
овде и који нас немо опомињу да морамо
да их се сећамо и чувамо успомену на њих
траже правду. И ова спомен-соба је наш
начин да кажемо да нећемо заборавити,
нагласио је министар одбране и поручио
да је време стида прошло.
- Не стидимо се ниједног убијеног припадника Војске Југославије и Министарства унутрашњих послова, баш као што
смо бескрајно поносни на сваког нашег
војника, официра, полицајца и грађанина
који се тог пролећа супротставио агресији
на нашу земљу. Ово је начин да Војска покаже поштовање према својим припадницима, али и читава земља то мора да уради – због себе, због будућих поколења.
Ово је први пут да на овако јасан и систематичан начин показујемо целом свету да
је ово наша истина и нека на нему оптужбу сваке од ових прекинутих младости
одговоре они који су младост прекинули.
Прошло је време стида, ово је време тихог поноса, али не поноса што је још једна
генерација показала колико је ратнички
снажна и несаломива, већ поносна што је
овај народ претрајао, што чува своју земљу и хоће да живи у миру, рекао је министар Вулин.
Генерал Диковић истакао је да је изложбена поставка знак великог признања палим херојима и знак дивљења свих нас те
да свака година треба да буде година сећања на њих и њихова дела.
- Дивно је данас бити овде и, изнад свега, часно, окружени људима који су дали
живот за слободу коју данас уживамо и нека ово буде диван пример свим нашим нараштајима како се треба у датом тренутку
понашати и поступати да одбраниш слободу и своју државу. Захвалио бих свима
који су приредили ову изложбу као још један знак пажње и наклона сенима ових
људи, као један знак незаборава и вере у
бољу будућност и чвршћи и бољи однос
према вредностима које не пролазе, као
што је вредност према одбрани отаџбине,
закључио је генерал Диковић.
Начелник Војног музеја потпуковник
Градимир Матић рекао је да је изложбена
поставка посвећена „витезовима палим
током НАТО агресије на нашу земљу“ и поручио да када посетиоци ове изложбе, поготово они млађи, прођу стројем палих јунака „видеће да је и ова плејада бранилаца испунила завет домовини“.
Изложба „Јунаци отаџбине – погинули
за време НАТО агресије током 1999. године“ посвећена је свим јунацима који су у
борби за слободу и независност положили своје животе, онима који се нису вратили и онима који су их очекивали, да причамо о њима и да их памтимо.

АКТУЕЛНО

Последња вест

Честитка из Румуније
ЖЕЉЕ ЗА НАПРЕДАК

П

Укида се закон
о смањењу пензија

З

НЕЈАСНА
РАЧУНИЦА

акон о привременом смањењу пензија из 2014.
године биће укинут, а, саопштавајући ту вест
председник је Србије Александар Вучић рекао
да би волео да Влада буде у могућности да то
примени већ од новембра, а у сваком случају од
наредне године.
То ће, између осталог, значити да ће сви пензионери
имати значајно веће пензије него пре примене тог закона, а у сваком случају, рецимо, онај ко је примао
50.000 пензију 2014. године имаће после ове одлуке
укупно повећање у односу на 2014. Од 9,1 одсто и примаће више до 54.000 динара.
За најсиромашније пензионере, додао је, предвиђено је додатно повећање за пет одсто, чиме ће повећање за њих у односу на 2014. годину бити између 10,4
одсто и 13,3.
Како је Вучић објаснио, одлуку је донео заједно са
председницом Владе Србије Аном Брнабић и истакао
да је донета после тешких и вишемесечних преговора
са Међународним монетарним фондом.
Укупно ће увећање пензија износити између пет и 25
одсто, а у односу на 2014. годину између 8,4 и 13,3 одсто.
Како је објаснио, сви који су имали пензије веће од
37.000 динара, а који су у 2018. примали нешто мање
него 2014. имаће значајно више него пре 2014. године.
Ко је примао 50.000 динара 2014., имаће укупно повећање 9,1 одсто и 54.541 динара.
Вучић је навео да је највећи проблем био са
1.191.000 пензионера који примају до 30.000 динара,
јер би они само укидањем закона добили повећање
само од 2,8 одсто и зато смо одлучили да њима поново повећамо за додатних пет одсто.
Зато ће они имати укупно повећање у односу на
2014. годину између 10,4 одсто и 13,3 одсто. Они који
примају до 25.000 динара имаће 10,4 одсто, а они преко 30.000 динара 13,3 одсто.
Вучић је казао да најмањи проценат увећања имају
они који имају пензију 120.000 динара и то 8,4 одсто у
односу на 2014. годину а пензија ће им после повећања бити 130.076 динара.
Председник, који је ово саопштио након обиласка
радова на Коридору 11, обратио се премијерки с опаском да би волео ако је могуће да ова одлука о већим
пензијама буде примењена од новембра, а у сваком
случају од почетка наредне године.
Извор: ,,Вечерње новости“

Војни ветеран
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редседник националне асоцијације војних
кадрова у резерви и пензији Румуније генерал-потпуковник у резерви Некулај Бахнареану упутио је председнику УВПС генералпотпуковнику у пензији Љубомиру Драгањцу
честитку следеће садржине:
Поводом Дана Војске Србије, 23. априла, молим Вас да примите, господине генерале, у име
румунских другова најтоплије жеље за просперитет, успехе у свим областима активности и за
многа остварења у свету мира и сарадње.
Актуелни развој билатералних односа, као и
споразум о сарадњи, заједно са програмским
документима две асоцијативне структуре усмеравају нас да се афирмишемо колико као војници у резерви, Срби као и Румуни, и да промовишемо дух традиција чврсте сарадње између народа и снага наших војски.
Истовремено Вас још молим да пренесете
наше честитке Вашим колегама и друговима од
стране чланова Националне асоцијације војних кадрова у резерви и пензији ,,Александру
Јон Куза“.

Из Црне Горе

П

БОРЦУ НА ГОРИЦИ

оводом Дана побједе над фашизмом, делегација Удружења војних пензионера коју је предводио потпредсједник Удружења Жељко Вукић, пуковник у пензији, положила је вијенац на
споменику Партизану борцу на Горици.
Вијенац су положили и поклонили се сјенима јунака у знак поштовања и сјећања на све родољубе
који су дали животе за слободу домовине и будућег нараштаја.
То је генерација која је крвљу, животима и својим
младошћу извојевала величанствену побједу над
фашизмом - највећим злом човјечанства.
Војни пензионери – ветерани не заборављају
своју професију, униформу и свечану обавезу а већина од њих учесници су ратова, храбро командовали јединицама и гинули за слободу – највећу вриједност свог народа.
Још има оних који се при сусрету поздрављају са
Смрт фашизму и слиједи отпоздрав, слобода народу.
Р. Здравковић

Делегација војних пензионера
приликом полагања венца

АКТУЕЛНО

Седница годишње изборне Скупштине
новобеоградских војних пензионера

НА ПРАВОМ ПУТУ
Жива активност дужа од једне године, у којој су анализиране
организационе трасе и доприноси сваке појединачне месне
организације и активиста, крунисана је скупом уз манифестовање
јединства и спремности да се настави борба за враћање закинутих
права војних пензионера

У

Великој сали општине Нови Београд у
присуству многобројних гостију и делегата 24. априла одржана је седница најмногољудније организације УВПС, на којој
је анализиран рад у претходној години, назначени циљеви и задаци за наредну годину и изабрано ново руководство. Годишњем
скупу присуствовао је и председник УВПС
Љубомир Драгањац.
Извештај о раду у минулом периоду поднео је председник Општинског одбора
УВПС Божидар Бабић.
Много се значајних догађаја збило у протеклих 12 месеци, који су имали позитиван
а неки и неповољан утицај на УВПС, односно на решавање проблема који су настављени из претходног периода или су настајали нови.
Општинска организација УВПС Нови Београд, значајни је део УВПС, по бројности
чланства и по свему што се очекује од тако
бројне, и по многим параметрима, институције која треба да буде кључни ослонац
УВПС у многим акцијама и задацима које
предузима руководство удружења.
Основно опредељење органа УВПС, како
је констатовано у извештају, било је и остало, да се проблеми статусних права војних
пензионера морају решавати преко институција система, у чему су највиши органи
УВПС добили од базе неподељену подршку. Настављена је упорна борба органа
УВПС, у чему се општинска организација
увек ангажовала и давала пуну подршку да
се бројне активности у захтевима и предлозима према државним органима остваре.
Пажљивом пратиоцу догађања у УВПС
неће промаћи залагања органа ОпОр и
председника УВПС, ГлОд и ИзОд, у упорном настојању да се решавају нагомилани
проблеми војних пензионера, а да истовремено, и проблеми унутар УВПС нису били у
другом плану. Чланство УВПС редовно је,
путем сајта удружења и листа „Војни ветеран“, углавном редовно обавештавано о
свим тим бројним активностима, а на изборним скупштинама месних организација, људи су изражавали велику захвалност председнику и органима УВПС.

Незадовољни брзином
решавања проблема

Бројне представке, захтеви и разговори
са представницима државних органа и поднесци судовима то најбоље потврђују. Започети процеси за укидања закона о привременом умањењу пензија обиловао је
бројним иницијативама УВПС према носиоцима власти. Ништа мање залагања органа
УВПС није било у односу на повољније решавање здравствених проблема на које наилазе војни осигураници, предлозима за

И у наредне четири године општинску
организацију ће предводити
Божидар Бабић
укидање фамозног пореза на оружје, повољније решавање стамбеног питања за
неколико хиљада војних пензионера, покушајима да се обезбеде просторије за рад
органа и чланова ОпОр и др.
Живот је показао да државни органи уважавају удружење, да разговарају са најодговорнијим људима, али се проблеми споро
решавају, па неки чланови УВПС сматрају
да треба предузимати и много радикалније
мере, као што су улични протести. Не одбацујући ни тај начин покушаја да се проблеми решавају, руководство УВПС се определило се за протесте и захтеве преко институција система што је показало пуну оправданост.
‒Нисмо задовољни брзином решавања
проблема, али не смемо довести у питање
све оно што је изграђивано у дужем низу година на угледу нашег УВПС. Да подсетим,
то је време у коме су ескалирали проблеми
у остваривању права војних пензионера, првенствено на три најважнија проблема: наплати дуга 2008.‒2015; усложавању последица неоправданог измештања права пензијског и инвалидског осигурања војних пензионера из Фонда за СОВО у Републички
фонд ПИО, а последица свих тих грубих насртаја на права војних пензионера је дуг и
мукотрпан ход по мукама пензионера од
Фонда ПИО до адвоката и судова, да би
остварили права која су им по закону загарантована. Управо због тога, мислим да ћете прихватити став да не описујемо проблеме и да се не враћамо на све оне у реализацији задатака ОпОр УВПС Нови Београд,
већ да констатујемо да је у том периоду учињено оно што је било могуће. Најважније је
да је, уз бројне проблеме, општинска организација сачувана као целина, подвукао је
Бабић.
Војни ветеран
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На годишњем скупу новобеоградских војних пензионера речено је и то да се никада
неће заборавити Коста Арсеновића и његов
лични допринос решавању веома значајних
питања и проблема. Као потпредседник
Скупштине Републике Србије, за разлику од
неких других чланова УВПС а посланика у
Скупштини, увек је указивао на проблеме
које имају војни пензионери и залагао се,
колико је то било могуће, да се они решавају. Пленио је својим људским односом.
Без обзира на доста евидентних пропуста
који су се негативно одражавали на унутрашњу кохезију и пуно јединство ОпОр, у
УВПС као целини, дигнитет организације
никада није доведен у питање.
У 2017. годину општинска организација је
ушла са унутрашњом организацијом усвојеном много година пре 2017. године, са 15
месних организација.
На седници годишње Скупштине 2017. године истакнуто је неколико важних непосредник задатака органа ОпОр УВПС Нови
Београд, а међу њима и доградња организације ОпОр УВПС на свим нивоима организовања, проналажење могућности за окупљање војних пензионера у просторијама
које би уступило Министарство одбране;
учлањење нових чланова; помоћ болесним
и изнемоглим... Дата је снажна подршка залагању да се укине Закон о привременом
умањењу пензија из 2014. године.

Успешна доградња
организације

Требало је остварити пуно јединство
ОпОд, односно да се сваки члан ОпОд
истински бори за остварење циљева и задатака Удружења. Постепено и стрпљиво
изграђивани су јединство у месним одборима и општинском одбору као целини.
‒ Када смо се суочили са реалним стањем анализом ситуације у нашој организацији, лоцирањем проблема и људима који
су допринели нарушавању те организације
закључили смо да се морамо најпре ослонити на људе који су годинама радили на
изградњи те организације и стварати атмосферу максималног поверења и јединственог схватања свих акција које треба предузети. Доградња организованости наше општинске организације захтевала је потпуно
упознавање са радом сваке месне организације и месног одбора појединачно, да би
се спознали проблеми, способност и одлучност људи који руководе организацијама.
Резултат тог вишемесечног рада је усвојени
предлог за доградњу организованости
ОпОр УВПС Нови Београд, у коме је на врло аналитичан и уверљив начин приказано
стање организованости ОпОр и предлог како то треба уредити. У анализи се дошло до
закључка да је неопходно извршити организационе промене које би на изборима у месним организацијама у 2018. години довеле
и до функционалних промена, што би онда
заокружило тај процес, рекао је Бабић.
Данас је општински одбор организован у
10 месних организација, којима руководе
врло одговорни људи. Само једна месна организација, због субјективних разлога, није
одржала изборе.
У месним одборима и другим органима,
изабрани су људи који хоће да раде, па је
напуштена пракса формалног чланства у
одборима УВПС. Они могу са високим степеном поверења да се обраћају руководству за савете и помоћ у остваривању права.

АКТУЕЛНО
Најављено је побољшање стамбене ситуације за лица која немају стан или решено стамбено питање. Истрајаће се у захтевима да се војни пензионери коначно ослободе плаћања пореза на оружје. Просто је
невероватна упорност органа у чијој је то
надлежности, да и поред бројних захтева и
предлога УВПС још увек то питање није решено за људе који су најзаслужнији да буду
ослобођени тог неоправданог намета.

Резултати који охрабрују

Седницом изборне Скупштине завршен је вишемесечни циклус у раду
новобеоградске организације УВПС
‒Поклањана је велика пажња пријему нових чланова. Ово је изузетно
важан задатак сваког члана УВПС.
Предлажем да се данас сви чланови
Скупштине обавежу да у свом окружењу дају лични допринос тиме што ће
учланити неколико чланова који то до
сада нису учинили. Чудно је да војни
пензионер дође у наш одбор, тражи
помоћ, а неће да буде члан УВПС!
Мислим да у овој години треба сваки
војни пензионер да се учлани у УВПС
и да буде поносан на своје удружење,
јер оно постоји и ради у корист и за интересе свога чланства. И поред великог природног одлива, наша ОпОр је
остала бројно најјача у УВПС. У овом
периоду по разним основама из ОпОр
отишло 132, а учланило се 168 нових
чланова.
Учинили смо прве кораке на тражењу начина да се окупљамо и дружимо. То је сада задатак и МОр па вас
молим да будете и ви иницијатори та‒Друго питање које је заокупљало нашу
квих активности. Даћемо подршку иницијапажњу јесте оно које се тиче просторија за
тивама које потекну из месних организацирад и боравак пензионера. Покренули смо
ја, подвукао је Бабић.
акцију према Министарству одбране преко
Како је истакнуто на скупу, најзначајније
нашег удружења захтевајући пет просторије да се органи УВПС ангажују на помоћи
ја за рад које би министарство уступило орчланству у побољшању укупног статуса у
ганизацији. Министар одбране дао је саглаобласти пензијског и инвалидског осигурасност, али како то обично бива, стручни орња. У том смислу наставиће се започети
гани и у овом, као и другим питањима, одусудски спорове и поравнање са ПИО Србиговлаче. Ипак, сматрам да смо кренули у
је, како би сви чланови остварили своја прарешавање овог питања на задовољство нава. Појачаће се напори за укидање крајње
ших људи. Очекујем да ће наши чланови
нехуманог закона о умањењу пензија уз
добити неколико лепих просторија, где ћеистовремено пружање једнократне помоћи
као и до сада свим лицима који су у изузетмо се дружити.
но тешкој материјалној ситуацији.
Све више се реализују и захтеви за једУдружење ће се залагати за доношење
нократну новчану помоћ лицима која имају
Закона о пензијском и инвалидском осигуправо по правилнику. Навешћу само некорању војних осигураника, дакле за враћање
лико података. Са задовољством можемо
у систем одбране. Велики проблем је сада
рећи да је ОпОр веома успешно решавала
постојање неколико категорија војних осигупитања помоћи социјално угроженим члараника са великим диспропорцијама у рановима. Тако, на пример, новчану помоћ за
спону пензија истог чина и платне групе, на
овај период тражио је 201 члан ОпОр и сви
чему ће УВПС истрајавати према државним
су решени. Просечан износ додељене поорганима да се то отклони.
моћи је 18.000,00 динара, а за ту сврху изУскоро ће Закон о здравственом осигурадвојено је 3.569.000,00 динара, навео је
њу војних осигураника бити на дневном репредседник новобеоградских војних пензиду Скупштине Србије. Уважени су неки
онера.
предлози нашег удружења, па очекујемо повољније решавање многих питања из облаАкција за повећање броја
сти здравственог осигурања, попут отварачланова
ња Геронтолошког центра на Карабурми,
Општинска организација је испољила пубоље снабдевање лековима, побољшање
ну солидарност и у одређеним кризним сиуслуга у здравственим установама и Фонду
туацијама (поплава у Обреновцу), помоћ
за СОВО. Коначно од 1. јануара здравствеСУБНОР-у и неким мањим ОпОр УВПС кони фонд није више у обавези да финансира
јима је била неопходна помоћ у одређеним
боловања до 30 дана професионалних војситуацијама, у укупној вредности око
ника, па ће се то повољније одразити на
1.000.000,00 динара, укључујући и скромну
укупно здравствено осигурање војних осипомоћ за обнову Хиландара.
гураника, нагласио је Бабић.
Војни ветеран
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МАЈ 2018.

‒Ове године навршава се јубиларна 25.
година од оснивања УВПС. То је за све чланове и војне пензионере велики догађај. Наша организација уклопиће се у бројне активности УВПС, а и сами ћемо бити организатори и реализатори многих активности, о
чему ће те бити обавештени преко МОд.
Можемо бити поносни што имамо удружење које поштују државни органи као репрезентативно, са којим се разговара и договара. Многа питања се не решавају оним темпом и обимом како очекујемо, али да немамо удружење, да немамо општинске организације, шта би било са нама, поставио је
питање Божидар Бабић.
И поред свих проблема који су знатно
утицали на рад општинске организације, на
годишњем скупу је изражено задовољство
због постигнутих резултата, посебно због
тога што је после стихијског рада у минулом
периоду, дошло до пуног замаха одлучности у раду организације на решавању проблема. Новом организацијом, пуним јединством, избором правих људи у органима
УВПС, створени су услов за још бољи и квалитетнији рад, а све у функцији пружања помоћи чланству.
Речима чувајмо наше Удружење, председник Бабић, завршио је излагање.
Као и увек до сада, окупљени делегати с
посебном пажњом очекивали су обраћање
председника УВПС Љубомира Драгањца
јер је реч о информацијама из прве руке и
важним чињеницама које су се до дата стекле. Када је реч о нарушеним правима,
председник Драгањац је изнео шта се може
реално очекивати, на чему посебно инсистира удружење, шта је до сада предузето
и шта ће се још учинити. Разуме се све то
омеђено је правним оквирима, а није реткост да се државни органи не придржавају
параграфа. Постављено је и неколико питања, на која је Драгањац пружио одговоре.
На седници Скупштине усвојени су и задаци те организације за наредни период.
Реч је о задацима чијим решавањем, или
учешћем у решавању, се ради искључиво у
интересу чланства, а то је својеврсна борба
за статус и статусна права која су војни пензионери давно записали у својим програмским документима. У првом плану је пружање помоћи појединачно сваком члану општинске организације у решавању личних
проблема, колико је то могуће.
За председника организације у Новом Београду изабран је Божидар Бабић, а за
потпредседника Симеон Туманов.
Живот и дешавања у друштву и држави
наметаће потребу да се Удружење, а тиме
и новобеоградска општинска организација
УВПС и убудуће бави и многим другим новим проблемима која се односе на статус
војних пензионера. Стварност намеће праћење, процењивање и одговарајуће реаговање на све нове проблеме. Речју, борба непрестана за коју не недостају искуства.
Приредио: З. Пешић

С

едма редовна изборна
Скупштина раковичких војних пензионера одржана је
15. априла у просторијама МЗ
,,Видиковац“. Том скупу су присуствовали и председник УВПС
Љубомир Драгањац, као и
председник ИО ГО УВПС Зоран
Вучковић.
Извештај о досадашњем раду поднео је председник ОпОд
Милорад Колашинац. Метод рада ОпОд, како је навео, углавном се одвијао кроз одржавање
редовних седница, а по потреби и ванредних. Чланови УВПС
су сваког уторка и четвртка од
10 до 12 часова могли да дођу у
просторије удружења, где су
могли да се обавесте о свему
значајном из домена рада организације. У те дане у просеку је
примано око 20 чланова.
-Ништа нећу рећи посебно
нити ново да се у претходном
мандатном периоду живот и рад
одвијао у веома сложеним и тешким политичким и економским
условима који су погађали све
наше грађане. Највише негативног одраза на чланство имала је
чињеница да је, на основу Закона о привременом начину исплате пензија, конфискован део
пензије, затим да је минули период карактерисало нефункционисање правне државе, све
лошији стандард итд. Наш општински одбор редовно је пратио ситуацију, и имао доста добру комуникацију са чланством
и у целини познаје проблеме,
настојао је да их објективно сагледава и о томе редовно обавештавао органе УВПС.
Но, и у тако сложеним и тешким временима, изналазили
смо методе и начине да што
успешније реализујемо постављене циљеве и задатке, нагласио је Колашинац.
Чланству је редовно пружана
помоћ у остваривању права из
области пензијског здравственог и социјалног осигурања.
‒Није било дилеме да закинута права ни усклађивања пензија неће бити вршена по службеној дужности, па смо све чланове који су нам се обраћали, а и
нечланове упућивали на правне
кораке које треба чинити. Захваљујући помоћи ИзОд ГлОд и
„Војног ветерана“ добијали смо
подробне информације, упућивали на покретање тужбених
захтева основним судовима и
захтева Републичком фонду
ПИО. У почетку је било неверице, што је разумљиво, а како је
време одмицало стварала се
све већа сигурност у оправданост подношења тужбених захтева као јединог могућег пута за
остваривања закинутих права
КВП. Држава и дан-данас још
не признаје дуговања и поред
стотина уставних одлука и правоснажних пресуда основних
судова као и пресуде Управног
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Седница Скупштине организације
у Раковици
МНОГЕ НЕВОЉЕ ТИШТЕ
ПЕНЗИОНЕРЕ

Да ли су пензионери грађани другог реда
суда по одлуци Уставног суда,
напомиње Колашинац.
Поднето је више од 400 тужбених захтева основном суду
и сви су војни пензионери су наплатили досуђене износе, али
не 11,06% већ 6,57%, па је фактички укинуто друго редовно
усклађивање за 2007. годину у
износу од 4,21%.
Фамозни закон о привременом смањењу пензија је практично прерастао у трајни закон
иако није системски закон из
области ПИО. Забрињава чињеница да држава захвата пензионерске паре из фонда, да
финансира одређене буџетске
ставке. Још се не види крај агоније.
Пензије ће се морати исплаћивати у оквиру Фонда ПИО, по
правоснажним решењима о
признавању права на пензију
која се не могу мењати у ОУП,
јер су стечена имовина на основу уплата доприноса из радног
односа. Садашња повећања врше се по одлуци владе, што је
противзаконито и противуставно јер је за ове три и по године
закон о ПИО фактички суспендован.
‒Наслушали смо се последњих година прича о успешном
спровођењу финансијске консолидације државе, а пензионерима се и даље одузима део пензије који је, приликом сваког повећања пензије, све већи и већи, што је апсурдна ситуација а
држава је тобоже стабилизовала финансије пензионерским
парама. Главне реформе које је
требало спровести у државној
управи ‒ сређивање (не)прилика и смањење броја запослених
у јавним предузећима и укидање дотација губиташима није ни
започето, категоричан је Колашинац.
Решење проблема крњих
Војни ветеран
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пензија једино се може остварити судским путем, пред основним судовима у парничном поступку, па све до Стразбура, ако
буде требало, јер је реч о повреди стеченог имовинског права од стране државе.
Најзначајније хуманитарне
активности које су спровођене у
извештајном периоду огледале
су се у посетама тешко болесним и непокретним члановима,
у њиховим становима и у болницама, присуство сахранама
изјављивањем саучешћа породицама умрлих, као и упућивањем на остваривање права на
породичну пензију, посмртну помоћ и спровођења оставинске
расправе. Од чланарине је редовно додељивана новчана помоћ материјално угроженима, у
складу са правилником Фонда
солидарне и хуманитарне помоћи.
Информисање
чланства
углавном је вршено путем гласила ,,Војни ветеран“ који је све
читанији и популарнији. Свако
окупљање у просторијама Оп
Од коришћено је да се чланови
информишу о актуелним догађајима и темама.
Што се омасовљења чланства тиче, у извештајном периоду учлањено је 156 војних пензионера, а организација броји
око 700 чланова, што у односу
на регистрованих 1360 војних
пензионера, представља добру
основу за организован рад и деловање.
‒Обележавању значајних датума и посете местима из наше
славне историјске прошлости,
као и споменицима на територији општине, спроводили смо
према могућностима и углавном у сарадњи са ОпОд СУБНОР-а Раковица, с којим и имамо изузетну сарадњу. У току
протеклог периода ОпОд, у саМАЈ 2018.

радњи са руководством УВПС,
водио је бригу о заслужним и
најстаријим члановима који су
својим дугогодишњим радом
остали верни и предано радили
када је било најтеже, да се организација сачува од фракцијског деловања појединаца због
њихових личних амбиција. Додељено су четири повеље, седам плакета, шест новчаних награда, 25 захвалница и више од
30 књига, рекао је Колашинац.
На плану сарадње са јединицама
ВС
остварује
се
традиционалнa сарадња са истуреном амбулантом Церак. Успостављена је сарадња са цивилним удружењем пензионера
у циљу изналажења бољих просторија за рад једног и другог
удружења, али локалне власти
нису показале довољно кооперативности да се створе неки
бољи услови за рад удружења
из редова пензионера као да
они неће никад постати пензионери.
За наредни период одређени
су тежишни задаци, а то су омасовљење чланства, сарадња са
цивилним удружењем пензионера и наставак пружања помоћи сваком члану у остваривању
права из области ПИО а нарочито враћање закинутог дела
пензија.
Председник Драгањац и
председник Извршног одбора
ГО УВПС Зоран Вучковић обавестили су окупљене војне пензионере о свему што предузима
удружење на заштити њихових
права.
Изабрано је и ново руководство које ће и даље предводити
Милорад Колашинац.
З. П.

Н

а Васкршњи уторак 10.
априла, у великој Сали
Фонда ПИО, филијала Ћуприја, одржана је седница изборне Скупштине Општинске
организације војних пензионера
Ћуприја са тежиштем на избору
новог руководства организације
војних пензионера. Испоштовани су сви услови и окупио се довољан број чланова да се седница одржи.
Уводну и поздравну реч одржао је досадашњи председник
ОО УВПС Ћуприја Никола Милковић који је поздравио присутне и госте и представнике локалне Телевизије Ћуприја, што
је снимила и емитовала веома
информативан прилог о седници.
Након поздравних речи, минутом ћутања одата је пошта
преминулим члановима организације.
Током трајања седнице поднет је осврт на претходни пери-

ДОГАЂАЈИ

Изборни скуп зајечарских војних пензионера

У

СТАЗОМ УСПОНА И ПАДОВА

Зајечару је недавно одржана седница
Скупштине градске организације УВПС
којој су уз делегате присуствовали
председник удружења Љубомир Драгањац,
представник Комаде гарнизона мајор Срђан Јовановић и председник организације
резервних војних старешина Стаменко Стаменковић.
Пошто је одата пошта преминулим члановима Удружења, председник градске организације Љубомир Рељановић поздравио
је присутне и поднео извештај о раду Удружења у протеклом четворогодишњем мандату. Како је нагласио било је падова и
успона у раду удружења, али се може оценити да су ГрОд и организација у целини радили добро и то у прилично тешким условима.
Рељановић се детаљније осврнуо на проблеме здравственог обезбеђења, које је нај-

више оптерећено проблемима. Највише
проблема се јавља код стоматолошких интервенција јер здравствени осигураници, да
би извадили или пломбирали зуб, морају да
путују у Ниш, а то је 100 км у једном смеру.
Ако се узме у обзир поодмакло животно доба војних пензионера, велики напор им причињава то непотребно путовање.
Председник је захвалио Команди гарнизона на одличној сарадњи, нарочито команданту пуковнику Владици Вучковићу.
У име НзОд извештај је поднео председик Слободан Цокић, који је истакао да је
НзОд у протеклом периоду веома добро радио, плански и организовано контролисао
законитост статутарних одлука и материјлно-финансијско пословање Удружења.
После усвајања извештаја, изгласани су
план рада, финансијски план и план сарадње са организацијама војних пензионера

Румуније и Бугарске (Турн Северин, Крајова и Видин.
У обраћању члановима председник
УВПС Љубомир Драгањац навео је најважније активности које је удружење преузело у решавању статусних и животних проблема КВП. Нагласио је да још има чланова који нису наплатили тзв. мали дуг од
2004. године и да је то и даље могуће
остварити. Такође је подсетио пензионере
да до краја 2018. године могу вансудски да
се поравнју са РФ ПИО у погледу закинутог
дела пензије од 2008. године.
Уставни суд, како је речено, ни после више од две године не узима у разматрање
уставну иницијативу да се оцени уставност
закона о смањењу пензија.
Председник Драгањац, се осврнуо на нови Нацрт правилника о стамбеном обезбеђењу и нагласио да у њему има доста пропуста и нелогичности и да је удружење Министарству одбране доставило своје ставове и предлоге. Потом се похвално изразио
о раду ГрОд и зајечарске организацијеа у
целини, са нагласком на сарадњи са асоцијацијама војних пензионера Румуније и Бугарске, што је јединствено на овим просторима.
За председника УВПС у Зајечару изабран
је Жарко Петровић, а његовог заменик у новом мандату биће Миодраг Митровић. У
Надзорни одбор изабрани су Љубомир Рељановић, Слободан Ранђеловић и Горан
Поповић. За председника месне организације у Неготину изабран је Мухамед Дургут,
а за председника организације у Кладову ‒
Владимир Стефановић. За члана Скупштине УВПС изабран је Јован Симоновић а
члан ГлОд УВПС у наредном четворогодишњем мандату биће Жарко Петровић.
Новоизабрани председник обратио се
присутнима, захваљујући им на указаном
поверењу, уз обећање да ће оквиру својих
овлашћења учинити све да унапреди рад
ГрОд и организације у целини. Тежиште у
активностима биће на здравственом збрињавању КВП, и на бризи и помоћи болесним и непокретним члановима удружења.
Драган Дабетић

Учесници сусрета војних пензионера Бугарске, Румуније и Србије у Зајечару

Седница изборне Скупштине ОО УВПС Ћуприја
ВРАЋАЊЕ ДОСТОЈАНСТВА ВОЈНИМ ПЕНЗИОНЕРИМА
од, у коме је било позитивних
помака И видело се да борба
УВПС није узалудна, те да је до-

ста тога урађено за кориснике
војних пензија, али остаје још
много тога да се уради и тако

корисницима војне пензије побољшају услови живота. Дотакнуте су све сфере проблема по
свим основама и у много чему
се назиру решења.
У претходном периоду остварено је неколико хуманих акција. Свако је приложио онолико
колико је могао. Пословање општинског одбора, како је констатовано, има позитивни салдо.
Председник УВПС Љубомир
Драгањац и председник ИО ГО
УВПС Зоран Вучковић обавестили су присутне о свему значајном што се на враћању урушених права војних пензионера
ради у УВПС.
Изабрано је ново општинско
руководство. Председник ОО

Усмерени на нове задатке
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УВП Ћуприје је досадашњи
председник Никола Милковић,
његов заменик је Радомир Вигњевић а чланови општинског
одбора су Драган Лаловић, Драган Стошић и Ранко Младеновић. За председника Надзорног
одбора изабран је Станиша Николић, а за чланове Драган Рајковић и Радица Марјановић.
Седница је протекла у пријатној атмосфери и са надом да се
проблеми војних пензионера
полако решавају са тежиштем
да се укине закон којим су смањене пензије. Потребно је још
да војне пензионере у војноздравственим установама боље третирају, са краћим роковима чекања на заказане прегледе, да се побољша стамбено
збрињавање, те да се полако
врати и друштвено достојанство војника трећег доба.
Текст и фотографија
Света Вучковић

ДОГАЂАЈИ

Информисање војних пензионера Ниша

У

О СВЕМУ ПО МАЛО

великој сали Дома Војске у
Нишу, у присуству више од
триста корисника војне пензије, 8. маја одржано је информисање војних пензионера које је
организовало руководство Градске организације УВПС Ниш.
Информисање је имало велики одјек међу војним пензионерима, па многи који нису могли да
присуствују том догађају, редом
долазе у просторије удружење
да питају о чему је било речи.
У уводном делу информисања, председник Гр.Орг. УВПС
Ниш Милутин Пантелић поздравио је војне пензионере и заменика Војне болнице Ниш др Горана Милојковића и рекао да ће
пензионери бити информисани о
свему што се здравственог обезбеђења тиче, стамбене проблематике, статусних питања ВП, о
излетима у јуну месецу. Обавестио је присутне да након информисања заменика управника Војне болнице Ниш, због краткоће
времена, неће моћи да постављају питања, него им је препоручено да их писаној форми доставе удружењу, па ће им Управа болнице одговорити.

Заменик управника Војне болнице Ниш др Горан Милојковић
информисао је КВП о свему шта
се предузима зарад унапређења
здравственог обезбеђење осигураника ослоњених на ту здравствену установу. Говорио је о
проблемима везаним за заказивање терапијских процедура, недостатку кадра јер је приличан
број лекара ангажован на специјализацијама и у мировним мисијама. Такође је било речи о проблемима у снабдевању лековима, као и о издавању терапије
пацијентима за један месец, чиме се стварају беспотребне гужве. Окупљенима је заменик
управника рекао да би већина
објеката Војне болнице Ниш требало да се реновира, али за те
потребе нису опредељена новчана средстава.
Потпредседник градске организације Зоран Јашовић информисао је војне пензионере о
стамбеној проблематици, о дугу
за период од 2004. г. до 2007. г, о
вођењу управног поступка везаног за повећање пензија од 20
одсто по основу бенифицираног
радног стажа, а и о Закону о при-

Информисање војних пензионера увек је добро
посећена активност
временом уређењу начина ис- Није добро у нацрту што је предплате пензија.
ложено да старосна граница за
Што се стамбене проблемати- отплату последње рате зајма буке тиче, Јашовић је тежиште ста- де 70 година живота корисника
вио на предлог нацрта Правил- зајма, јер је војнопензионерска
ника о стамбеном збрињавању. популација стара, те је предлоРекао је да има добрих и лоших жено да се помери на 80 година.
ствари у нацрту тог документа, а Такође није добро што је предлои да се удружење изјаснило о жено да војни пензионери који се
њему, дајући конкретне примед- изјасне за размену власништва,
бе и предлоге.
приликом примопредаје стана
Оцењује се повољним то што морају да уреде стан тако да
се враћа зајам као начин реша- електроинсталација и унутравања коначног стамбеног пита- шња и спољна столарија не могу
ња. Између осталог предложено бити старији од 10 година, паркет
је да се разлика између имајућег треба да буде друге класе, улаи припадајућег стана, за мању зна врата ‒ од метала, керамичповршину, исплати у одређеном ке плочице друге класе итд.
износу по квадрату, попут непо- Предложено је да се брише тај
вратног кредита од 20.000 евра. члан и да примопредаја стана

Седница Скупштине војних
пензионера Звездаре

Остоја Поповић се у
име Главног одбора
УВПС обратио делегатима изборне Скупштине, пожелевши општинској организацији
И ДАЉЕ ПРЕД ТЕШКИМ
УВПС Звездара пуно
ИЗАЗОВИМА
успеха у раду. Потом
је изнео кратак пресек
просторијама Општинске ор- статовано да
активности УВПС, уз
ганизације УВПС Звездара у изборна Скупоцену да нема простоулици Душка Радовића 9А, штина има квора и времена за опу26. априла одржана је седница 6. рум и да може
штање, већ да војне
редовне изборне Скупштине. пуноправно да
пензионере и даље
Дневни ред је био у складу са одлучује.
Организација коју одликује непомућено другарство
очекује тешка борба
сврхом изборне скупштине. СаПредседник
за остваривање закигледан је четворогодишњи рад Милован Лалић је потом поднео да се пронађе најбољи пут за нутих права.
његово
решавање.
Општинске организације, који је извештај о раду општинске оргаПосле тога, након изношења
Председник Надзорног одбора листе кандидата од стране предоцењен успешним. Као гост из- низације УВПС Звездара. У том
борној скупштини присуствовао документу аналитички су побро- поднео је извештај о финансиј- седника Кандидационе комисије,
је члан Извршног одбора ГО јани резултати које је општинска ском пословању, за период приступило се гласању за избор
УВПС Остоја Поповић.
организација постигла у проте- април 2014. године - април 2018. кандидата предложених за предгодине. Изнето је да су са скром- седника, потпредседника, чланоГлавна тачка дневног реда је клом периоду.
била избор новог руководства
Међу најзначајније резултате ним финансијским средствима ве ОпОд, Надзорног одбора, за
општинске организације, одно- убраја се ангажовање ОпОд на (од којих чак око 97% „одлази“ на делегате за изборну Скупштину
сно члана Главног одбора УВПС остваривању права у вези са плаћање комуналија, закупа, и УВПС и за члана Главног Одбои делегата за изборну Скупшти- увећањем неправедно закинутих других режијских трошкова) ипак ра.
ну УВПС.
пензија, као и остваривања пра- остварени сви планирани циљеЗа председника је изабран МиНа почетку рада изабрано је ва из домена социјалне заштите, ви. У таквим околностима дома- лован Лалић, а за потпредседнићинско
и
скромно
пословање
се
радно председништво које су са- тј. добијања једнократне новчацу Милка Шолаја.
чињавали Милован Лалић, Мар- не помоћи. Други значајан сег- просто намеће као неопходност.
Приликом предлагања кандиДискусија по наведеним изве- дата за Општински одбор водијан Матошевић и Милка Шолаја мент ангажовања је био на
и усвојен Пословник о раду Скуп- остваривању права из стамбене штајима је била, војнички рече- ло се рачуна о својеврсном освештине. Поред чланова радног проблематике и борби за укида- но, кратка, прецизна и конструк- жавању кадра, па је састав Оппредседништва, у складу са Ста- ње Закона о привременом начи- тивна. Дата је пуна подршка под- штинског одбора Звездара веотутом УВПС, изабрани су и оста- ну исплате пензија. Председник нетим извештајима и закључено ма успела комбинација старих,
ли органи.
Лалић је посебно истакао да сва- је да су они осликали праву сли- искусних и доказаних чланова и
Председник верификационе ки члан Удружења може увек до- ку стања у Општинској организа- млађих снага, од којих се очекује
комисије Јагода Димић поднела ћи да изнесе свој проблем, било цији УВПС Звездара у протеклом да у неким срединама оживе
је извештај, према којем је кон- какав, после чега следи акција периоду.
функционисање и рад. Сви пред-
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ДОГАЂАЈИ
обавља као и раније.
Након тога је војним пензионерима је сугерисано да не
подносе тужбе за 4,21 одсто,
јер су Уставни суд РС, као и Врховни касациони суд признали
дуг по вредности бода од 9,02
динара и застарелост од три године од датума подношења тужбе.
Пензионери су обавештени о
вођењу управног поступка, везаног за повећање пензија од
20 одсто по основу бенефицираног радног стажа.
Након тога је председник
Пантелић говорио о могућностима да се вансудско поравнање за 2008 и 2009. годину
обави са РФ ПИО до краја
2108. године.
Када је о смањењу пензија
од 2014. године реч, изнети су
подаци који говоре о томе да је
државна каса у суфициту, те да
је потребно да се по хитном поступку укине неправедан закон.
Секретар Гр.Орг. УВПС Ниш
Топлица Илијић обавестио је
војне пензионере да ће се у јуну организовати два излета. Један у Ђавољу Варош и Пролом
Бању и други на југ Србије, уз
посету манастиру Прохор
пчињски, бази Југ и Спомен-соби 4. бригаде КоВ.
З. Јашовић
ложени кандидати изабрани су
једногласно, што потврђује правилност оријентације.
Новоизабрани председник
Милован Лалић је потом предложио да се усвоји предложени
план рада за наредни период,
који је једногласно и усвојен.
План је, између осталог, предвидео неколико тежишних задатака који су преовладавали и
у претходном периоду, а то су:
помагање члановима удружења у остваривању својих законских права, везаних за неправедно смањене пензије и стамбену проблематику и обилазак
старих и немоћних чланова.
Имајући у виду тешку материјалну ситуацију, један од приоритета би свакако био и домаћински однос и крајња штедљивост у односу на расположива,
а недовољна финансијска
средства.
За постигнуте резултате у јачању општинске организације
Звездара књигом су награђени
Чедомир Савић и Божидар Ненадовић.
На крају седнице изборне
скупштине дата је једногласна
позитивна оцена рада и подршка досадашњем руководства
УВПС Србије, са председником
Љубомиром Драгањцем на челу.
Дружење је настављено уз
скроман коктел.
Марјан Матошевић

Седница изборне Скупштине
УВПС Чукарица

К

НЕОПХОДНО ОМАСОВЉЕЊЕ
ЧЛАНСТВА

ао и увек до сада делегати
Скупштине општинске организације УВПС Чукарица
били су на окупу, готово у пуном
саставу, јер им је и те како стало
да организација испуни обавезе,
али и да се чланови обавесте о
свему што је ново. И овога пута
било је оних који су без обавезе
дошли на годишњи скуп. Седница изборне Скупштине одржана
је 23. априла у просторијама
Месне заједнице Церак-Виногради.
Већ на самом почетку скупа
констатовано је да су се веома
сложена друштвено-економска
и политичка ситуација у земљи
неповољно одразила на активности УВПС, а посебно на стандард, здравствену заштиту КВП
и чланства у целини и на њихове породичне прилике.

теријалном стању за набавку
лекова, помагала, за медицинску рехабилитацију и стоматолошку помоћ. За ову сврху издваја се 40 одсто чланарине. У
2017.години из општинске организације УВПС Чукарица поднето је 14 захтева, 13 су позитивно
решени а један је одбијен.
‒Здравствена заштита КВП
није била, нити је сада и поред
извесног напретка, на потребном нивоу. Недостатак кадра,
превремено пензионисање, годишњи буџет за лекове и медицински потрошни материјал је
све мањи дуго чекање на специјалистичке и функционалне прегледе у пракси је да на ВМА цивили имају предност а не КВП.
Има наговештаја да ће се у ИА
„Церак“ ће се поново отворити
педијатрија и гинекологија, иста-

Новоизабрано руководство општинске организације Чукарице
Посебно је одато признање
руководству УВПС што је испословало могућност поравнавања за војне пензионера и током
2018. године.
Извештај о раду поднео је
председник општинске организације УВПС Зоран Јанковић.
Он је нагласио да је примена Закона о умањењу пензија и плата
за већину КВП је постала неподношљива, тим више што надлежни органи не саопштавају докле ће то да траје.
‒Постоји апсолутна потреба
да се ПИО војних осигураника
врати у јединствени систем социјалног осигурања и поново
стави у надлежност Фонда за
СОВО. На томе ће се интензивно радити. Удружење се захтевом обратило Министарству одбране, Министарству унутрашњих послова и Министарству
финансија, захтевајући да се системски реши плаћање пореза
на оружје, казао је Јанковић
Социјална и хуманитарна помоћ удружења усмерена је на
чланове удружења у тежем маВојни ветеран
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као је Јанковић и наставио:
‒У протеком периоду радили
смо на подизању активности на
јачању организације, утврђивању социјалне и здравствене
евиденције о члановима, развоју сарадње са сродним организацијама и органима власти као
и на организовању активности
на окупљању пензионера. Упркос бројним проблемима војнопензионерска популација ипак
опстаје, јача бројно и организовано, полако и мукотрпно открива нове правце и методе у свом
раду.
На скупу се чуло и то да војни
пензионери, као родољуби, свесни да морају да деле судбину
народа, не траже било какве
привилегије, али не могу се помирити са чињеницом да им се
укидају уставом загарантована
права. Све што траже своди се
на поштовање Устава и закона.
Од укупно 2267 КВП у општини Чукарица, само њих 778 чланови су удружења, што не одговара снази организације. Посебан проблем код учлањивања
МАЈ 2018.

јавља се код нових пензионисаних старешина како због тога
што не знају да постоји организација, тако и због необавештености организације да је неко од
официра или подофицира постао пензионер.
‒Садржаје и облике деловања наметнуо је сам живот. Уз
усклађивање са новонасталом
ситуацијом, решавано је у мери
могућег и виђења проблема, односно спремности појединаца
да се ангажују у томе. Као најзначајнији садржаји у деловању
наше организације у извештајном периоду издвојили смо: рад
на омасовљењу чланства који је
оцењен недовољним; информисање о свим актуелним питањима; организовано покретање тужби за ванрендо усклађивање
пензија од 11,06% преко адвоката и захтева републичком Фонду за ПИО за доношења решења о смањењу пензија од новембра 2014. године; сарадња
са сродним организацијама и
органима власти у општини Чукарица; посете и помоћ оболелим, тешко покретним КВП и
члановима удружења обављене
су неколико пута годишње уз
пригодне поклоне, али више ради информисања, разговора и
подршка тим људима; изјављивање саучешћа и присуство на
сахранама наших чланова, напоменуо је Јанковић.
Општински одбор и МОд су у
више наврата достављали вишим органима удружења иницијативе и предлоге за решавање
или покретања решавања појединих важних организацијских
питања КВП. Када је о унапређењу рада реч, потребно је ангажовање што већег броја чланова на разноврсним активностима. Уведена је и пракса да
део чланова ОпОд и МОд сваког
понедељка у просторији месне
заједнице од 10,30 до 12,00 часова и дуже, раде у корист КВП.
На седници Скупштине речено је да гласило „Војни ветеран“
испуњава очекивања војних
пензионера, да је 60 чланова
претплаћено на тај лист, али и
да треба учинити све да се број
претплатника повећа.
Брига за КВП је једно од питања које је стално присутно у раду чукаричког удружења, посебно у области лечења, где има
примедби на дуга чекања прегледа код специјалиста и дијагностике прегледа.
Признања Главног одбора
Скупштине уВПС стекло је десет чланова, док је општинска
организација доделила стимулативне мере четрнаесторици
чланова.
За председника општинске
организације поново је изабран
Зоран Јанковић.
З. П.

ИСТРАЖИВАЊА
Храна произведена по принципима органске пољопривреде не садржи вештачки синтетизоване материје, пестициде и
сл. У њој су уграђене веће нутритивне
вредности од оне која је произведена конвенционалним начином производње. Истраживања немачких лабораторија показују да производи органске хране имају
значајно виши садржај олигоминерала и
то посебно калијума и гвожђа, а, такође и
виши ниво магнезијума, фосфора и витамина Ц. Слични резултати добијени су и у
америчким лабораторијама. Тамо је утврђено да ови поизводи имају 63% више калијума, 73% више гвожђа и 125% више
калцијума, него производи добијени конвенционалним поступком производње у
пољопривреди.
Органска храна се, дакле, темељи на
биолошкој контроли и сузбијању употребе
било каквих хемијских средстава. То значи, даље, здраву земљу, хемијски нетретирано семе, као и забрану употребе било
каквих средстава за опрскавање. Због веома великих захтева према фармеру, очекује се да тек мањи део произвођача може
задовољити постављене услове. Циљ органске пољопривреде је да ојача везу између града и села помоћу рециркулације
хранљиве супстанце и хумуса.
Две су основне карактеристике еколошке пољопривреде, а то су брига за основне функције природе и идеја глобалне солидарности.
У Србији се шири мрежа еколошких задруга. То су произвођачи који су се определили за једну доста сигурну производњу, с једне стране, а и извесности пласмана, са друге. Примера ради, укупна тражња за органским воћем је прошле године
на београдском тржишту била већа од понуде. То је добар знак да су потрошачи направили велики искорак у определењу за
ову врсту производа, тако да прољопривредници из ове сфере производње, могу
рачунати, поред извозне, и на јаку домаћу
тражњу.

Веома тражена органска соја

У понуди органских производа и њихове
производње за тржиште и профитом као
циљном категоријом, трошкови производње се своде на толерантну величину. Наиме, њиве на којима је први пут код нас засађена органска соја, биле су далеко од
индустријских постројења, чисте од хемикалија, и скоро зарасле у коров. Просечни
резултати приноса на таквим парцелама
били су 10 т по ха, а цена око 30 динара за
кг, док је за килограм конвенционалне соје, цена била 12 динара. Потражња за органском сојом, која је сертификована као
здрав производ без хемикалија и загађења, бележи веома висок раст, што делује
стабилизујеће и оправдава улагања. Произвођачи малине који имају сертификате
органске производње, нису имали проблема са извозом и ценом на европском и
светском тржишту.
У прошлогодишњем извештају Worldwatch института, посебно је посвећена
пажња расипању обрадиве земље и расипању житарица нерационалном потрошњом. Наиме, за прехрану становништва
у свету била би довољна око четвртина
обрадиве земље. На једном хектару земље може се произвести 50 кг говеђег меса или 4.000 кг јабука, 8.000 кромпира,
10.000 парадајза или 12.000 кг целера.

Производње органске хране као брана од
генетски модификоване хране

НЕ ЗАОСТАЈЕМО
ЗА СВЕТОМ
Од 4,2 милиона хктара у Србији, на располагању је око 610
хиљада хектара који могу, у краћем временском интервалу, бити
усмерени на производњу органске хране. Сада се органска храна
у Србији производи на око 15.000 хектара, што представља само
0,3% од укупних обрадивих површина.

Пише: проф. др Божидар
Михајловић
Према подацима специјализоване агенција УН за храну – ФАО, половина светске
жетве потроши се као сточна храна. У индустријским земљама удео за сточну исхрану износи веома високе две трећине
производње. Око 60% целокупног увоза
сточне хране долази из земаља у развоју.
У тим земљама од глади свакодневно умире око 40.000 деце, 1,3 милијарде људи
пати од неухрањености, 50 милиона људи
умира годишње од глади, или од болести
која проузрокована од глади.
Око 90 милиона хектара светског земљишта мораће да буде претворено у пољопривредна добра, да би се постигла
глобална обезбеђеност храном. Половина
тих површина добиће се крчењем шума,
што ће имати негативне последице по глобалну климу и биодиверзитет. У садашњим условима, опасност за свет представља губитак агро-биодиверзитета и то,
поред осталих фактора, због употребе пестицида и конвенционалних ђубрива која
у себи садрже отровне супстанце (Извор:
ФАО).

Производња
органске хране у свету

У свету органска храна се производи у
свежем или прерађеном стању, у зависности од начина вођења процеса производње.
Свежа непрерађена органска
храна, као што је воће и поврће, могуће је
купити директно од произвођача, на пијаВојни ветеран
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цама, супермаркетима, маркетима здраве
хране, продавницама здраве хране... Непрерађени производи као што су производи анималног порекла, месо, јаја, млеко и
сл, ређе се налазе у свежем стању.
Под прерађеном органском храном подразумева се већина производа која се могу наћи у супермаркетима. Често се догађа да се органска храна налази заједно са
конвенционалном храном, али се разликује по висини цене, јер је скупља. Већи део
органске хране потиче од великих произвођача хране који производе и продају и
конзервисану храну, смрзнуто воће као и
другу конвенционалну храну.
У свету, прерађена органска храна најчешће садржи само органске састојке без
додатка вештачких адитива и произведена је применом неколико метода, посебних материјала и под посебним условима.
Ово подразумева да се не користе хемијске и конвенционалне методе обраде. Такви производи су чипсеви, колачићи и разне грицкалице, брашно од овса и хељде и
сл.
На светском тржишту органске хране из
године у годину расте тражња за њом.
Иако заузимају само око 1% укупног светског тржишта, у многим сегментима њене
потрошње, бележи се велики пораст. У
свету се годишње обрне око 45 милијарди
долара органске хране. На органску храну
у свету је усмерено око 31 милион хeктара. Водеће земље са високом техничком, технолошком и здравственом културом, већи део свог кредитног потенцијала
усмеравају на стварање малих и већих
фарми. Према подацима ФАО, тренутно
се у свету се око 120 земаља бави производњом органских производа. То чини
0,7% обрадивих површина, односно на
том земљишту делује око 634.000 фарми.
У свету су јасно дефинисани правци
развоја органске производње хране. То је
и разумљиво, истичу стручњаци, с обзиром да мере и поступке који се користе у
конвнционалној производњи (интензивна
обрада земљишта, гајење само једне врсте на већим површинама (непоштовање
плодореда), примена минералних ђубрива, хемијска контрола корова, штеточина
и болести и генетичка манипулација гајеним биљкама), имају за циљ повећање
продуктивности. Али, таквим поступцима
доводи се у питање одржавање услова који ће допринети дугорочном одржавању
плодности земљишта.
Што се српских показатеља тиче, вели-
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Органска храна доноси значајан профит, али доприноси и здрављу људи
чина од 6.000 хектара и припрема за још
око 3.000, и 6000 хектара који се истражују и прате, нису задовољавајући. У односу
на укупну површину од 4,2 милина ха обрадивих површина, то је свега 0,3%.
Уз подршку државе, природног потенцијала, традиције и културе, развијене земље воде развој производње органске
хране. Уз 31 милион хектара обрадиве површине, на 62 милиона необрађеног земљишта, сакупљају се дивљи плодови.
Највећи део чине бамбусови изданци
(36% укупних плодова), дивље и јагодичасто воће (21%) и различите врсте ораха
(19%).
Србија би потенцијално могла бити
светски вођа у сакупљању органске клеке,
али и еколошког грожђа, соје, и још неких
ратарских култура (купус, паприка).

Органска пољопривреда
у Европи

Почетком деведесетих година почео је
нагли развој производње органске хране у
европским земљама. Од 2005. године, па
надаље тај је проценат стално растао. На
6,9 милиона ха у Европи, органском храном се бавило око 190.000 фарми. У
Европској унији се обрађивало 6,3 милиона хектара на 160.000 фарми. То чини
3,9% укупног пољопривредног земљишта.
Земља са највећим бројем фарми и највећим површинама под органском храном је
Италија.
Подршка органској пољопривреди у
Европској унији укључује грантове у оквиру програма за развој руралног подручја,
законску заштиту коју пружа ревидирани
Правилник о органској пољопривреди и

реализација Европског акционог плана за
органску храну и пољопривреду из 2004.
године. Земље које нису кооптиране у
Евопску унију, имале су сличну подршку.
Највећи удео органске хране на тржишту бележи Швајцарска. Највећи потрошачи у свету су Немци, Италијани и Французи. Швајцарци троше 100 евра по глави
становника на органску храну. Развој
европског тржишта иде стопом 10-15% годишње. Вредност тржишта органске хране у Европи процењује се на 15-16 милијарди евра.

Производња и тржиште
органске хране у Србији

Пројекти производње органске хране у
Србији су новијег датума. Укупан фонд обрадивог земљишта у Србији износи око 4,2
милиона хектара. Од тога око 6.000 се већ
обрађује у производњи органске хране, а
на 9.000 хелтара приводе се радови на
припреми земљишта за такву производњу,
тако да ћемо у најскоријем времену добити око 15.000 хектара. То није нека велика
бројка, међутим, битно је да је почетак и
да се креће таквом оријентацијом. Ако
упоређујемо са европским просеком, то је
13 пута мање.
Органско сертификовано земљиште је
обављено на 2.400 хектара. Под конверзијом (приводи се на органске стандарде)
налази се 2.155 ха. Ако се узме у обзир да
Србија има великог искуства у ратарској
производњи, да има добре климатске
услове и земљишне потенцијале за органску производњу хране, све то представља
добру основу за динамичан развој производње.
Војни ветеран
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Да би земљиште добило сертификат за
производњу органске хране, потребно је
да најмање три године не буде третирано
хемикалијама. Оно треба да буде третирано и припремано са стајским ђубривом,
односно биолошким и течним, а у последње време велики се резултати постижу
третманом земљишта зеолитима. То су
минерали који, као добри адсорбери,
скраћују време очишћења земљишта. Србија је богата зеолитима, који су међу најквалитетнијим у свету. У том погледу, одмах су или са једнаким вредностима као
што су то аустралијски.
У извештају Министарства за науку и заштиту животне средине Србије из 2002. године, констатује се да је 651.000 ха погодно за органску производњу. На узорку од
868 ха испитиваног земљишта, добијени
су задовољавајући резултати, у смислу да
нема тешких метала, пестицида, као ни
остаци минералних ђубрива класичне
производње. Земљишта, дакле нису закисељена ни загађена. Нарочито се то односи на брдско-планинска подручја, а може
се створити робна марка типа „ивањички
кромпир“, златиборска пршута“, „вино са
рајачких пивница“, „футошки купус“ „лесковчака паприка“ и сл.
Ако погледамо развојни концепт органске производње, можемо констатовати да
се оваквим приступом може смањити разлика између наших неразвијених или мање развијених подручја и оних подручја која имају високо развијену конвенционалну,
а сада и органску производњу хране. Дисперзија производње органске хране знатно би утицала на извозне перформансе
производа, што би довело до тога да се
преко сталног усавршавања производње
(едукације произвођача) могло утицати и
на повећање свести потрошача и могућим
навикама у потрошњи ове врсте атрактивне пољопривредне производње.
Србији перманентно недостаје знање из
система организације рада. И то не само у
овој делатности. Наиме, органска производња захтева тачну поделу рада, од производње до потрошње. Истраживаче овог
пројекта пријатно је изненадило сазнање
да постоји велико интересовање за удруживање на интересној основи. Чак ни
средства за почетак производње нису била проблем. Произвођачи или будући произвођачи само инсистирају на обезбеђењу пласмана. За набавку машина имају
сопствена средства, а за стручњаке који
ће пратити годишњу производњу по свим
нивоима (могуће су и три бербе годишње
на појединим производним подручјима),
спремни су да плате такав стручни рад.
Као што виноградари плаћају енологе напр. тако они могу да плате стручњаке за
ратарске и повртарске културе. На овим
се пројектима, од примарне производње
до тржишта и потрошње, могу запослити
од 20 000 – 40.000 људи различитих профила.
Највећи проценат површина под органском храном у Србији је поврће (око 70%).
Њиме се баве газдинства која нису уско
специјализована, а представљају величину малих газдинстава. Потребе за повртарским производима у Србији су значајне. Нормална употреба ових производа
износи око 500 грама по човеку. У Србији
се та количина креће од 150 - 200 грама.
Због недостатка основних витамина, поја-
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вљују се болести метаболизма. Јасно
је да од правилне исхране зависи
здравље људи. Иначе, локацијски наша повртарска производња одвија се
у долинама већих река и низијама, као
и у близини градова. Ту су и тржни
центри који абсорбују већу количину
те робе. Брдско-планинско подручје
смањује врсте повртарских култура које се могу гајити, али зато микроклима
на тим подручјима редукује појаву неких болести и штеточина које у низији
изазивају велике проблеме.

Стандарди, сертификације
и акредитације

Институционални оквири у свету су
у 2006. години имали веома значајну
активност у оквиру развоја правних
регулатива за органску пољопривреду. Наиме, процес ревизије у ЕУ Правилника 2092/91 о органској пољопривреди привукао је највећу пажњу
стручњака и међународних институција. Усвајањем тог документа омогућило је да више од 60 земаља у свету
имају Законе о органској производњи,
укључујући и нашу земљу.
У оквиру садашњих активности, 395
организација широм света нуди услуге
за сертификацију органске производње хране. Већина тих тела налази се у
Европи (160), затим у Азији (93) и Северној Америци (80). Земље које имају највећи број сертификационих тела
су САД, Јапан, Кина и Немачка. Већи
број сертификационих тела делују изван матичне земље, 40% њих су потврђене од стране Европске уније,
32% поседују 180 85 (шифра) акредитацију, док је 28% акредитовано на
основу УС националног органског програма.
Савремена светска кретања у погледу здраве усхране и производњу
таквих производа, све више добијају
на значају. У том контексту, Србија је
предузела одговарајуће мере и први
пут се догађа да не заостајемо за светом. У Србији постоје услови за бављењем производњом органске хране
и то најразличитијег обима и врсте
производа. Од 4,2 милиона ха, на располагању стоји око 610 хиљада хектара који могу, у краћем временском интервалу, бити усмерени на производњу органске хране. Сада се органска
храна у Србији производи на 15-ак хиљада ха, што представља само ,0,3%
од укупних обрадивих површина.
Одговарајућом доградњом системских услова привређивања од стране
државе и, евентуалним, успостављањем партнерских триангуларних односа (произвођач, држава), може се
остварити висок извоз и девизни прилив. Цене органских производа су на
домаћем и светском тржишту више у
просеку за 30-40%, у односу на конвенционалне производе. Кадровски
потенцијал за такву производњу постоји. Постоје, такође, и све врсте садног материјала. Потребно је извршити
регионализацију производње појединих ратарских култура, као што је то
урађено са виноградарством, малином, шљивом и сл.

Да ли ће бити укинут
привремени закон о пензијама

УМАЊЕНЕ ПЕНЗИЈЕ
ОСТАЛЕ,
А КРИЗА ПРОШЛА
Нова иницијатива за оцену уставности Закона о смањењу пензија
поднета с образложењем да више не постоји оправданост за
његово даље важење јер су јавне финансије здраве

Чекајући повећање пензија (Фото А. Васиљевић)

Т

о што је Уставни суд у септембру 2014.
године једини пут разматрао иницијативу за оцену уставности Закона о
привременом умањењу пензија и одбио
захтеве пензионера не значи да су њима
заувек затворена врата на овој правној инстанци. Другим речима, препрека за подношење нових иницијатива нема. Управо
су то потврдили редовни професори
Уставног права Универзитета у Београду и
Нишу др Оливера Вучић и др Драган М.
Стојановић, који су недавно поднели нову
иницијативу сматрајући да је економска
криза, која је довела до увођења овог закона – престала.
Оливера Вучић каже да суштински, оваквим поступањем Уставног суда, није донета одлука којом се мериторно утврђује
да је оспорени закон супротан Уставу, већ
све указује да је остала отворена могућност за поновно обраћање суду. Одлука
Уставног суда била би дефинитивна да је
он већ утврдио да је закон противуставан.
– Иако ова привременост није утврђена
прописивањем прецизног датума важења,
него је условљена престанком околности
које су провоцирале његово доношење
(економска криза у земљи, буџетски дефицит, велико учешће пензија у БДП-у), јасно
је да са садашњом буџетском стабилношћу (коју су више пута потврдили и премиВојни ветеран
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Одлука Уставног суда,
која би укинула
привремени закон, не
би значила да он
преузима од владе
вођење економске
политике земље

Извор: Политика

јерка и председник државе) више не постоји никакав уставни разлог, нити легитимни циљ, који би оправдавао његово даље опстајање – каже професорка Вучић.
Зато би било сврсисходно, сматра она,
да након доношења решења о покретању
поступка и евентуалног одговора Народне
скупштине, Уставни суд организује јавну
расправу, где би се рекло да ли је спорним
законом у потпуности остварен циљ његовог доношења или не.
Уставни суд се изјашњавао о легитимности и сразмерности мера којима се умањују пензије, прихватајући а приори тврдњу законодавца да је ова мера оправдана, нужна и привремена. Одлука Уставног
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суда, која би укинула привремени закон,
не би значила да он преузима од владе
(иницијатора овог закона) вођење економске политике земље, него би потврдила приоритет владавине уставног права, која би грубо била нарушена даљим
ограничењем, умањењем, основних
људских права стотине хиљада пензионера једном законском мером за чије даље важење више не постоји никакво разумно оправдање.
– Уколико суд прихвати ову иницијативу и утврди несагласност Закона о привременом обрачуну начина исплате пензије са Уставом, предлажемо да исти
суд, ради отклањања последица насталих применом овог закона, у складу са
одредбама Закона о Уставном суду, одреди начин отклањања тих последица.
Оно што је посебно важно јесте да се по
основу претходно угрожених државних
финансија не могу убудуће умањивати
пензије, односно да лоша економска ситуација буде аргумент за смањење пензија, наводи се у овој иницијативи.
Укидање привременог закона јуче су
затражили представници Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) и
Удружење синдиката пензионера, додајући да траже и укидање казнених поена
за пензионере са пуним радним стажом,
али који немају 65 година живота.
Председник програмског савета Синдиката пензионера Србије, Живомир Тешић, затражио је јуче „потпуну ликвидацију” Закона о смањењу пензија, јер је то
једино правно одрживо. Пензије су стечено право сваког појединца и не могу
бити одузете.
Душан Вуковић, потпредседник СССС,
каже да су се стекли економски и материјални услови да се неправда укине, да
сви они који имају привремена решења
са смањеним пензијама почну да примају пун износ пензија, онолико колико су
уплаћивали у ПИО фонд.
Удружење синдиката пензионера Србије сумња, како кажу, да ће влада укинути привремени закон, као и да није
тачно да би се његовим повлачењем
умањиле пензије за око 80.000 најсиромашнијих, како тврди премијерка. Влада
врло добро зна да висина пензије зависи од година радног стажа и висине уплате доприноса. Те да онај ко је радио 15
година и уплаћивао минималне доприносе не може да има исту пензију као неко
с пуним стажом и високим доприносима.
Све личи на то да влада хоће да уведе
систем уравниловке, поручују из овог
пензионерског синдиката.
Удружење сматра да су овим неуставним законом влада и скупштина упропастили системски закон о ПИО фонду,
претходно су укинули законска усклађивања пензија са трошковима живота два
пута годишње. Без обзира да ли ће се
ова прича завршити у Србији или Стразбуру, захвални смо мисији ММФ-а на
„предлогу” који је дала влади да се поништи овај срамни и неуставни закон.
Оно чега се прибојавамо је да ће влада
покушати да претходни закон замени још
горим по пензионере, закључују у
удружењу.
Јасна Петровић-Стојановић

Бура после интервенције Међународног
монетарног фонда

ТРИ СЦЕНАРИЈА
ЗА ВЕЋЕ ПЕНЗИЈЕ
Најстарији сложни да привремени закон треба укинути, али нису
јединствени око тога која је рачуница за њих најповољнија
али један од најбољих,
где ће бити новца за
плате и пензије. То ће се
знати крајем јула, почетком августа, након што
се буду видели параметри раста – рекао је Вучић.
Шта то конкретно значи на примеру пензије
од 25.000 динара? Повишица од осам одсто,
на месечном нивоу, значи додатних 2.000 динара, што на годишњем
нивоу значи за 24.000
динара веће приходе.
Председник Вучић је
пре два дана вероватно
грешком навео да та повишица од осам одсто
пензионерима који приВелике рачунице за повећање (Фото Р. Крстинић)
мају 25.000 доноси
4.200 динара месечно,
рбија нема министра финансија, али
односно, 12 пута толико – 50.000 годишње.
има три сценарија по којима ће се пенДруги сценарио подразумевао би да се
зије повећавати до краја године, о којиЗакон о привременом умањењу пензија укима се увелико прича. Први, по којем ће сви
не фазно. Он подразумева да се током прпензионери до краја године добити повишиве године укидања онима чија је пензија веце од осам одсто, изнео је председник Алекћа од 25.000 динара врати половина одузесандар Вучић. Уколико се тај сценарио обитог износа из пензионог решења. Уз то, постини, расходи у буџету ће трајно бити повишица од 5,5 одсто следовала би и њима
већани за 40 милијарди динара. По овом
и свим осталим пензионерима.
рачуну без крчмара, то представља трошак
Трећи сценарио значио би потпуно укидаод око један одсто бруто домаћег произвоње закона, а у том случају све пензије би
да (БДП).
могле да се повећају линеарно за три одсто.
Могуће је и да ће нови министар финанМилојко Арсић, професор Економског
сија, баш због пензија, морати да ради и рефакултета, каже да је у сва три сценарија
баланс буџета и ту могућност председник
реч о великом износу (40 милијарди динаВучић је већ најавио. Како је изјавио пре нера) и да би, уколико се раст пензија веже за
колико дана, он већ разговара са премијерреалан раст привреде, буџет могао да подком Аном Брнабић о томе да се те ствари
несе повећање пензија од највише шест до
десе од октобра.
седам одсто. У том случају, фискални про– Да се тада спроведе ребаланс буџета,
стор био би од 30 до највише 35 милијарди
динара, па би самим тим и у остала два сценарија линеарна повећања морала да буду
КО ХОЋЕ ДА СУСПЕНДУЈЕ
мања. У другом сценарију пензије би свима
ЗАКОН О ПИО
могле да се повећају за 4,5 одсто, а у треВасилије Белобрковић, председник
ћем свега за два одсто.
Градске организације пензионера Бео– Први сценарио, по којем би пензије биграда, каже да је услов свих услова
ле
линеарно повећане свима, био би полиукидање привременог закона.
тички добро, али правно и економски лоше
– Држава каже да тражи начин да
решење. Јер, тиме се не би отклонио правфазно у наредне две године пређе на
ни проблем који Србија сада има – каже Арпретходни систем. Закон о привремесић и додаје да је други сценарио, по коме
ном умањењу није системски, већ исби се ишло на фазно укидање закона, најкључиво привремена мера. Уколико
прихватљивији. Ипак, мора да се води рабуду наставили да инсистирају на фачуна и о социјалном и политичком фактору
зном укидању, то значи да хоће да
и да се не доводи у питање одрживост јавтрајно суспендују Закон о ПИО, што
них финансија.
није био део договора када се кризна
Без обзира на предлоге који се ових дана
мера доносила – каже он.
помињу као могућа решења за будуће
усклађивање пензија, пензионерске органи-
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ДРУГИ ПИШУ
зације и синдикати једногласни су да
прво мора да се укине Закон о привременом умањењу пензија, јер нема ниједног оправданог разлога да остане
на снази. Истичу да нису тачне тврдње да би се враћањем на старо и његовим укидањем додатно погоршао
положај најугроженијих пензионера,
односно оних чије пензије нису смањиване.
Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине, каже да би
најгори сценарио био да се пензије по-

ПУПС ТРАЖИ
РЕФОРМУ
ПЕНЗИЈСКОГ
СИСТЕМА
Партија уједињених пензионера Србије оценила је да су пензионери жртвовањем због смањених примања од пре три и по
године допринели да државна
каса буде пуна и затражила реформу пензијског система, преноси Бета. ,,Стабилне јавне финансије и видљив економски
раст показали су да је велика
пензионерска жртва имала смисла да је подршка ПУПС-а мерама фискалне консолидације била исправна, и поред свих напада и оспоравања“, наведено је у
саопштењу.
ПУПС очекује од Владе Србије да ,,предложи одрживо решење, најприхватљивије и најправичније за све пензионере Србије и државу Србију“. Актуелни догађаји потврђују да је ПУПС са
разлогом још пре пола године
указао на неопходност хитне реформе пензионог система у Србији и позвао на општедруштвени дијалог ради решавања тог
’питања над питањима’, наведено је у саопштењу те партије.

већају за осам одсто до краја године,
а да Закон остане на снази, јер би се
направила далеко већа дискриминација међу пензионерима.
– Приче о повећању пензија 2016. и
2017. године нису тачне, јер повећања није ни било. Напротив. Пензије су
усклађене за 1,25 одсто, а инфлација
је 2016. износила 1,6 процената, што
значи да су пензије реално умањене
за 0,5 одсто. Наредне, 2017. године
усклађивање од 1,5 одсто било је упола мање од годишње инфлације од
три одсто. Дакле, о којем се повећању
прича све време. Тек би ове године, с
јануарским усклађивањем од пет одсто, могло да се каже да би пензије
могле да буду повећане, и то под
условом да се инфлација задржи на
планираном годишњем нивоу од три
одсто. У супротном, ни ове године неће бити реалног раста пензија – каже
Ненадић.
По Уставу, држава мора да врати
оно што је узела. Ако то не врати сада, мораће када почну да стижу прве
пресуде из Стразбура, само ће тада
дуг бити с каматом – категоричан је

Ненадић, за кога је трећи сценарио
најприхватљивији.
Ђуро Перић, председник Савеза
пензионера Србије, каже да му није јасно како нико из државе још није позвао представнике пензионера, који
више знају о ПИО систему, да им добронамерно сугерише како је најбоље
да се проблем реши.
– Још чекамо састанак код министра рада и нема наговештаја када би
могао да нас саслуша. Да нас позове
рекли бисмо му да је најбољи други
сценарио (односно враћање половине одузетог за оне чија је пензија већа
од 25.000 динара фазно, плус линеарно повећање свима од 5,5 одсто). Више пута смо у разним дописима премијерки предлагали да, ако Закон о
привремености већ не може да се укине преко ноћи, да се укида постепено,
али да коначно почне да се укида после четири године. С тим што надлежни морају да кажу за који би период
закон био потпуно укинут – годину,
две, након чега треба да се пређе на
усклађивање два пута годишње с растом инфлације или БДП-а, шта одлуче – објашњава овај члан ПУПС-а, који је 2014. године подржао ове кризне
мере.

РАЧУНИЦЕ
ЗА ПОВЕЋАЊЕ
ПЕНЗИЈА
Први сценарио
Линеарно повећање пензија
од 8 одсто свим пензионерима
(Трошак за буџет – 40 милијарди динара)
Други сценарио
Враћање половине одузетог
пензионерима чија је пензија
већа од 25.000 динара
(Трошак за буџет – 12,5 милијарди динара)
Плус
Линеарно повећање свим
пензионерима од 5,5 одсто
(Трошак за буџет – 27,5 милијарди динара)
Трећи сценарио
Враћање комплетног износа
пензионерима чија је пензија
већа од 25.000 динара
(Трошак за буџет – 25 милијарди динара)
Плус
Линеарно повећање пензија –
три одсто
(Трошак за буџет – 15 милијарди динара)
– Уколико се прихвати предлог од
осам одсто, то значи да држава дефинитивно иде на систем уравниловке,
односно да хоће да казни све пензионере који су радили цео радни век и
уплаћивали велике доприносе, што је
кршење Устава и закона и отимање
имовине најстаријима – каже Перић.
Аница Телесковић,
Јасна Петровић-Стојановић
Извор: Политика
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Наша осматрачница

Н

ЗДРАВСТВО
У ШКРИПЦУ

иједан проблем не траје толико дуго колико је
то случај са војним здравством. Таман се реши
један случај, кад оно искрсне нови, чак тежи и
дугорочнији. Да је реч о нечем другом, не би било
толико проблема, али здравство је основа свега,
многи животи зависе од лекара и лекова. То се често мери секундама. Тешко је описати с колико усхићења је примљена вест да се из здравственог
фонда од ове године неће више исплаћивати боловања професионалних припадника до 30 дана.
Претходне три-четири године то је редовно чињено,
а параграфи указују да је таква бахатост уједно и
кривично дело. Око три и по милијарде динара отишло је у неповрат из токова војног здравства. Удружење војних пензионера Србије захтевало је да Министарство одбране врати тај новац у Фонд здравственог осигурања. За сада то није учињено, али би
то, по логици ствари, требало да се догоди.
Због ненаменског трошења новца било је великих
несташица лекова. Решење је проналажено у овери
рецепата, па су лекови узимани из цивилних апотека. Али је то додатно оптеретило здравствени фонд,
јер тако обезбеђен лек је скупљи за 10 до 25 одсто.
Пред крај 2017. године, због несташице лекова, војним лекарима је наређено да издају рецепте само
за 15 дана. Било је то наређење за рубрику ,,веровали нили не“. Замислите кутију која садржи 30 таблета, која је морала да се дели на пола, а није тако
предвиђено. После се усталило писање рецепата на
30 дана, што опет није добро јер нам се поједини корисници здравствених услуга жале да ни по три месеца не могу да дођу до свог изабраног лекара, јер
се термини за преглед брзо попуне. Наше удружење
је захтевало да се рецепти издају на два месеца,
онако како се чини у цивилном здравству, али као да
то нема ко да чује. Не знамо да ли је опет реч о несташици пара за лекове или су средства преусмерена у неке друге намене. Јер ако пара има и ако по
слову уговора могу увек да се ,,повуку” потребне количине, онда нема разлога да се рецепти не издају
на два месеца. А војни пензионери су људи у годинама, па им није лако по врућини да одлазе и чекају
код лекара да би добили рецепт. А многи од њих
проводе време код рођака на селу, итд. Много би
разлога могло да се наведе који подржавају ту насушну потребу. Само да још надлежни у војном здравству то и схвате.
А како је са другим стварима, ево неколико примера који су се збили 15. маја на ВМА, односно у
ВМЦ Нови Београд. Шалтерска сестра на одељењу
рендгена ВМА враћа пацијента који треба да сними
колено кући јер нема довољно техничара који су, како рече, листом отишли на конгрес. Па ваљда је довољно да на конгрес оду један, два или три техничара... Тог истог дана у погону за трансфузију крви тројица младића из хуманих разлога дају крв, али чекају да им надлежна сестра сервира оброк. Ње није
било ни од корова. Узалуд је сестра са шалтера покушавала да је пронађе, дозивала је, прошла кроз
цео Завод за трансфузију, али она као да је у земљу
пропала. Шта ће сестра, до да спаси реноме ВМА,
после двадесетак минута, заменила је колегиницу,
мада јој то није посао. На ВМЦ Нови Београд, на
шалтеру за интерне болести, преглед су пацијенту
заказали у недељу 20 маја. Тог дана, разуме се,
ВМЦ не ради.
Ситнице чине живот, а војно здравство, по свему
судећи, никако да се опорави од хроничних бољки,
па и оних које намеће време. Шта учинити да се
ствари измене, веома је тешко и сложено питање.
Све је у рукама војноздравствене хијерархије!
З. Пешић

КУЛТУРА

Изложба у Дому ВС ,,Дијанина деца“

О ЖЕНИ КОЈА ЈЕ СПАСЛА
7.500 МАЛИШАНА
Прича о Дијани Будисављевић је уједно прича о људима који су
најтежим временима успели да буду људи, који су били оно што је
некада најтеже – бити човек – нагласила је аутор Слађана Зарић,
додајући да је овим пројектом хтела да персонализује причу о
страдалима у Јасеновцу и њиховим судбинама, а да се више не
говори само о броју
РТС-ом одлучила
сам да направимо
један пројекат, а да
то не буде само
филм, већ да то
буде и изложба,
јер смо хтели да
Дијану
Будисављевић приближимо свакој кући,
свакој ђачкој клупи, о Дијани све
више
причамо.
Прича о Дијани Будисављевић
је
уједно прича о људима који су најтежим временима
успели да буду људи, који су били
оно што је некада
најтеже – бити човек – нагласила је
Слађана Зарић,
додајући да је
овим
пројектом
хтела да персонализује причу о
страдалима у Јасеновцу и њиховим судбинама, а
да се више не говори само о броју.

Постоје људи већи од зла

- Ако тражимо
пут ка помирењу,
онда је тај пут, пут
Ауторка изложбе Слађана Зарић објаснила је сваку
Дијане Будисављефотографију и изложбени експонат
вић, а не пут Блајбурга и усташког викара Алојзија СтепинДому ВС у Београду 15. маја отворена
ца – изјавио је министар одбране Алексанје изложба ,,Дијанина деца“ посвећена
дар Вулин отварајући изложбу „Дијанина
највећој акцији спасавања деце из
деца“.
концентрационих логора током Другог
Министар Вулин је, такође, додао да је
светског рата. Захваљујући Дијани Будитешко разумети људе који за свеца хоће
сављевић, од сигурне смрти спасено је вида прогласе викара усташке војске Алојзише од 7.500 српских дечака и девојчица из
ја Степинца, а не Дијану Будисављевић,
концентрационог логора Јасеновац у Нежену која је од усташког ножа спасила
зависној Држави Хрватској.
7.500 дечака и девојчица.
Отварању изложбе присуствовали су и
- Тешко је разумети да се богу препорупредставници Народне скупштине, миничује душа викара усташке војске, а да за
стри у Влади Србије, начелник ГенералДијану Будисављевић нико није затражио
штаба Војске Србије генерал Љубиша Диореол. О Дијани Будисављевић се 70 гоковић, представници дипломатског кора,
дина ћутало, да би викари усташке војске
могли да траже своје место на небу. Да се
Срспке православне цркве, јеврејских и
о њој говорило, викари усташке војске не
ромских удружења, Министарства одбраби смели да говоре и не би се тражило њине и Војске Србије, Удружења војних пенхово парче светости – нагласио је минизионера Србије и бројни грађани.
стар Вулин.
Заједно са Министарством одбране и

У
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Према његовим речима, нема Србина и
нема човека који испред њене слике не би
стао захвално, спустио главу, запалио свећу, пун осећања да постоје и људи већи од
зла.
Вечерас говоримо у име Дијанине деце,
у име 7.500 дечака и девојчица, који су се
поново родили и због којих се неко родио.
Вечерас говорим о онима који су захваљујући Дијани некога родили, вечерас говоримо о 20.000 убијених дечака и девојчица, вечерас за закланих 20.000 дечака и
девојчица тражимо место на небу, вечерас
покушавамо да одужимо дуг према Дијани
Будисављевић, вечерас тражимо небо за
њу – поручио је министар Вулин.

Деца народа осуђена
на истребљење

Обраћајући се окупљенима, министар
Вулин је посебно захвалио на присуству
преживелим логорашима међу којима су и
нека од „Дијанине деце“, истичући да су
они „живи споменици, споменици народа
који је одлучио да не умре упркос мржњи“.
- Прошло је само 73 године од завршетка Другог светског рата, тог најстрашнијег
моралног посрнућа у људској цивилизацији, а почели смо да заборављамо зло које
је створило Аушвиц и Матхаузен и Јадовно и Јасеновац. Само 73 године касније,
како је време пролазило и како је сећање
на страшни ужас почело да бледи, почело
је и да се заборавља шта се у Јасеновцу
збило, па су тако број жртава почели да
смањују, преписују, потцењују, исмевају,
али некако, број убијене деце је код свих и
на свим странама увек био исти. Неком
чудном промисли, 20 хиљада убијених дечака и девојчица, свуда се помињало на
исти начин, 20 хиљада тек рођених душа,
које нису стигле да одрасту, 20 хиљада дечака и девојчица убијених ножем, жицом,
изгладњивањем, метком, ватром, силом,
мржњом. Двадест хиљада дечака и девојчица, читав један мали град у коме је сваки становник дете, дете које није стигло да
порасте, убијено са задовољством, убијено уз благослов, 20 хиљада дечака и девојчица било је у јасеновачком злу – нагласио је министар Вулин.
Према његовим речима, вечерас се говорило о јасеновачкој деци, козарачкој деци, вечерас ће сви бити рањени невероватном снагом зла и постиђени невероватном добротом једне жене о којој знамо тако мало.
- Вечерас ћемо да се загледамо, још једном, у дубоке, предубоке, прерано остареле очи козарачке деце, деце која су видела како им у страшним мукама умиру очеви, мајке, браћа и сестре. Још једном да
се загледамо у предубоке и прерано остареле очи козарачке и јасеновачке деце,
деце коју ће заувек, до последњег дана на
земљи, до последњег удаха на земљи,
препознавати по ужасу у очима, ужасу који никад не нестаје, а и како би могао да
нестане. И немојте се плашити, и немојте
се чудити када на фотографијама давно
убијене деце будете препознали боју очију, осмех, црте лица ваше деце, наше деце, јер сва побијена јасеновачка деца су
наша деца и сва се понављају у деци народа осуђеног на истребљење, али народа који је одбио да умре. Не плашите се
кад им препознате осмех и очи, јасеновачка деца су наша деца, баш сва наша деца
– нагласио је министар Вулин.

СА СВИХ СТРАНА

Kонституисан Градски одбор УВП Ниш

Н

Новоизабрани Општински одбор УВПС Шабац

Рапорт из Шапца
МАНДАТ ПОВЕРЕН
УСПЕШНОМ РУКОВОДСТВУ

Ш

абачки војни пензионери су на седници редовне изборне Скупштине анализирали резултате рада у четворогодишњем периоду. Тај скуп одржан је у просторијама
СПС у Шапцу, којем су, поред чланова, као гости присуствовали представници СУБНОР-а и Зоран Вучковић, председник
Извршног одбора ГО УВПС.
Ђорће Момчиловић, председник УВП Шабац, у извештају
је изнео велики број успешних акција Удружења, али је и указао на неке неизвршене а планиране активности, за које нема оправдања. То је уједно задатак новом руководству да се
такав однос појединаца више не понови.
Поред позитивних резултата у протеклом периоду, председник Надзорног одбора Радослав Таковац обавестио је
чланове Скупштине да су финансијско пословање и рад одбора били у складу са позитивним прописима.
У делу Скупштине у којем су чланови имали реч, јавило се
само неколико њих, који су изнели мишљења и то негативна.
Стављали су примедбе не на рад општинског одбора, већ на
рад Гарнизоне амбуланте, о чему треба да се обавести Команда гарнизона. Изнете су и примедбе на невероватну висину цена грејања и воде, о чему, такође одбор треба да обавести надлежне општинске органе.
Последњи на седници Скупштине реч је узео Зоран Вучковић, председник Извршног одбора УВП Србије, чије се обраћање очекивало са великим интересовањем.
Вучковић је изнео све активности које спроводи Главни одбор на решавању вишегодишњег дуга државе према војним
пензионерима, али је много тога без резултата и увек на штету војних пензионера. Такође, Вучковић је упознао присутне
да у Србији има још гарнизона где се упућују примедбе здравственим органима - издавање рецепата само на месец дана,
често у апотекама нема лекова, оптерећује их скраћено радно време амбуланте, а има примера некоректног односа према пацијентима. И стамбена проблематика, нагласио је Вучковић, врло је неповољна за војне пензионере. Једино решење је да се војни пензионери врате у надлежност Фонда за
СОВО.
Скупштина је завршила рад усвајањем поднетих материјала без примедби. Скупштина је једногласно одлучила да досадашњем одбору продужи мандат и за наредне четири године. Чланови општинског одбора УВП Шабац су: Ћорђе
Момчиловић, председник, Стеван Стојановић, потпредседник, Милан Бркић, секретар, и чланови Драги Крсмановић,
Радмила Косановић, Илија Драгутиновић, Милица Бањац,
Слободан Марковић, и Мита Милошевић. У Надзорни одбор
поново су изабрани Радослав Таковац, Миодраг Перић и
Здравко Докмановић.
За члана скупштине УВПС у име шабачке организације
предложен је Ђорђе Момчиловић.
Стеван Стојановић
Војни ветеран
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ПРВИ ЗАДАЦИ
РУКОВОДЕЋИХ ЧЛАНОВА

а својој првој седници након избора, Градски одбор УВПС Ниш обавио је
конституисање руководства.
Градски одбор чине 17 чланова: председник, потпредседник, 12 председника месних
организација, председник Подружнице Клуба генерала и
адмирала Србије, председник
Подружнице Удружења пензионисаних војних летача и падобранаца и доктор Витомир
Панчић.
Именовани су секретар и
благајник. За секретара је
именован Топлица Илијић, а
за благајника Ненад Тошић,
који је и до сада обављао ту
дужност.
Именоване су и комисије.
Ону по многима и најважнију Комисију за здравство предводиће др Витомир Панчић,
који више од 20 година веома
успешно обавља ту дужност,
мада му је жеља била да га

замени неки млађи пензионер
из здравствене струке.
Изабрана је и Комисија за
културно-забавну, спортску и
рекреативну активност, коју
чине проверени и одабрани
чланови са Мишом Бакрачем
на челу. Чланови су Раде Лазаревић, Зоран Јашовић, Топлица Илијић и Ненад Тошић.
Та комисија ће се, у зависности од потребе, допуњавати и
другим члановима.
На седници је разматрано и
стање новчаних средстава, са
назнаком да се она, због природног одлива пензионера
смањују, па су донете мере
како да се средства повећају,
а и да се предузму мере за повећање броја чланова.
Одлучено је да се Команди
Копнене војске упути захтев
за одређивање термина за колективну посету Спомен-соби.
М. Пантелић

Председник и потпредседник ГрОд Милутин Пантелић
и Зоран Јашовић

Дан победе у Земуну

О

УЗ ДВЕ ХИМНЕ

бележавање Дана победе у организацији СУБНОР-а
Земун проведено је испред споменика палим борцима у НОР-у.
Уз химне Боже правде и Хеј Словени у извођењу хора
ученика ОШ „Светозар Милетић”. После одавања поште
палим борцима минутом ћутања, председник СУБНОР-а
Земун Миодраг Здравковић поздравио је помоћника председника ГО Земун Милоша Милосављевића, борце НОРа, делегације удружења грађана, ученике и наставнике
основне школе.
Венце су положиле делегације ГО Земун, СУБНОР-а Земун, Удружења војних пензионера Земун, Удружења пензионисаних војних пилота и летача, Социјалистичке партије Земун и друге. У име Удружења војних пензионера и
пензионисаних летача и падобранаца венце су положили
Славко Дошеновић, Трајче Митушев и Бошко Војводић.
О значају Дана победе говорио је заменик председника
СУБНОР-а Раша Лазаревић, пуковник у пензији и пилот.
Т. Митушев
МАЈ 2018.

СА СВИХ СТРАНА

Спортске активности црногорских
пензионера
ЗАБЛИСТАЛИ
ВОЈНИ
ВЕТЕРАНИ

У

Обележавање Дана победе у Пироту

П

БОРЦИ МЛАДИМА

олагањем венаца и цвећa на бистe палих бораца из пиротског краја у Народноослободилачком рату 1941-1945. године,
у организацији Градског одбора СУНОР-а Пирот, отпочело је
обележавање Дана победе над фашизмом.
Пред бистом првоборца и организатора устанка у пиротском
крају Предрага Бошковића Павла, након што су бројне делегације, а међу њима и делегација Градске организације УВПС, положили венце и цвеће, о лику тог студенту права говорио је Пецо
Тодоровски, председник Градског одбора СУНОР-а Пирот. Затим
је обележавање настављено у Свечаној сали пиротске гимназије, где је одржана трибина на којој су о значају победе над фашизмом говорили професор историје Владица Тошић и председник
секције за традиције при Градском одбору СУБНОР-а Пирот Градимир Јовановић. О формирању СУБНОР-а говорио је Пецо Тодоровски.
Том несвакидашњем скупу бораца НОР-а и њихових обожавалаца, те представника града и градске организације резервних
војних старешина, присуствовали су и ученици првог разреда
гимназије.
‒Овом трибином о Дану победе, желимо да ученицима првог
разреда наше гимназије на најбољи начин да представимо значај и вредност неговања антифашистичке традиције у нас, поготово данас када неки покушавају да забораве пале жртве у борби против фашизма, казао је професор Владица Тошић.
С. Панакијевски

Војни ветеран
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Подгорици је одржан
спортско-рекреативни сусрет ветерана
Црне Горе, на којем је наступило 120 такмичара у
мушкој и женској конкуренцији. Други пут у овој
години окупили се стари
знанци ветерани да искажу спортске вјештине,
покажу да их жеља за
спортом и дружење није
напустила.

дисциплини пикадо у
старијој категорији окитили златном медаљом Радосав Пешић, сребрном
Зорка Трипковић а бронзаним одличјем Бранислава Јокановић и Радивоје Здравковић. Код
млађих ветерана Ранко
Миљић освојио је златну
а Зорка Петић сребрну
медаљу.
У дисциплини плојка-

Испред
ресторана
„Њујорк“, екипе постројене у лијепој спортској
одећи са ознакама својих
клубова на дресовима,
чекају почетак такмичења. Химна, и домаћин сусрета, предсједник Удружења војних пензионера
Павле Бандовић поздравља такмичаре и истиче
да се диви масовности и
спортској култури ветерана, а затим је позвао
учеснике на фер и спортску борбу и свима зажелио спортску срећу.
На спортским теренима основне школе „Радојица Перовић“ветеране је
чекао припремљен терен
и одговарајући реквизити. Развило се фер и витешко надметање у мушкој и женској конкуренцији у четири дисциплине: пикадо, плојкање, набацивање обручева и скок у даљ.
Медаљама су се из
екипе Војни ветерани у

ње: у старијој категорији
бронзане медаље освојили су Радивоје Здравковић и Љиљана Балетић а од млађих ветерана златне су припале
Динку Шимурини и Милици Нововић, сребрна
Ђорђију Радоњићу и
бронзана Раденку Томовићу. У набацивању
обручева златне медаље
освојиле су Зорка Петић
и Ана Војка Тошић а
бронзане Зорка Трипковић и Ђорђије Радоњић.
У дисциплини скок у даљ
сребрну медаљу освојио
је Ранко Миљић а бронзану Комнен Бајчета.
Војни ветерани су у
укупном пласману били
најуспјешнији, освојили
18 медаља, а у екипном
пласману прво мјесто и
пехар, друго мјесто освојили су Ветерани Цетиња
а треће Ветерани Никшића.
Р. З.

МАЈ 2018.

СА СВИХ СТРАНА

Рапорт из Крушевца

Н

Конституитивна седница
ГрОд УВПС Крушевац

Обележавање Дана победе

ИЗАБРАНИ НАЈБОЉИ

ОДАТА ПОШТА ПАЛИМ
БОРЦИМА

акон усвајања дневног реда, председник Душан Самарџић је анализирао спроведене изборе, констатујући да су спроведени веома
успешно, да је извештај о раду ГрОд и ГрОр одсликао четворогодишњи период, да је тежиште ГрОд било усмерено на реализацију задатака из домена стaтусних, социјалних и здравствених проблема, као и
пружање помоћи КВП, на остваривање права која им по важећим прописима припадају. Затим је похвалио извештај надзорног одбора, као и
рад верификационе, кандидационе и изборне комисије.
Подсетио је да је одзив чланова Скупштине био врло добар и да су
чланови Скупштине једногласно изабрали: за председника ГрОд Душана Самарџића, за потпредседника Ванча Филиповског, а чланове ГрОд
Раданка Вуловића, Горана Мишковића, Милку Јовановић, Ратка Милованкића, Зору Лазић, Титуса Драгића и Зорана Миловановића. И Надзорни одбор изабран једногласно: за председника Ђурђе Радмановац,
а за чланове Бранко Грубић и Бобан Кузмановић.
Предложено је да кандидат за члана ГлОд УВПС буде Александар
Симоновски, а за члана Скупштине УВПС изабран је Душан Самарџић.
Председник Самарџић је поднео предлог да се за секретара ГрОд
именује Горан Мишковић, а за благајника ГрОд Раданка Вуловић. Чланови ГрОд су једногласно усвојили предлог.
За чланове Здравствене комисије изабрани су Милка Јовановић,
Ђурђе Радмановац и Раданка Вуловић, за Комисију за организацију културно- спортских активности ‒ Титус Драгић, Александар Симоновски и
Зоран Миловановић, и за Комисију за сарадњу са сродним организацијама ‒ Ванчо Филиповски, Зоран Миловановић и Зора Лазић.
На крају седнице једногласно је константовано да су избори спроведени веома успешно, да су изабрани чланови који хоће да раде и имају
квалитете који гарантују успехе у раду.
Мр А. Симоновски

П

очаст палим борцима у борби против фашизма,
полагањем венаца у Спомен-парку „Слободиште“,
одали су: градоначелник Крушевца Јасмина Палуровић и председник Скупштине града Живојин Милорадовић. Начелник Расинског управног округа Бранислав Весић, делегација Војске Србије са пуковником
Сретеном Зафировићем на челу, делегација СУБНОРа са председником Илијом Омићем на челу, делегација ОРВС, делегација УВП Крушевац, који је предводио
председник ГрОд Горан Мишковић, Удружење руских
сународника, Удружење РВИ, Слободарски покрет Србије и други, положили су венце на споменик руском
војнику на Расини, где је у организацији крушевачког
Културног центра приређен и пригодан слободарски
програм.
Да се подсетимо, Други светски рат је био највећи и
по обиму страдања најтрагичнији оружани сукоб у
историји човечанства. У рату је учествовала 61 држава са 110 милиона војника. Страдало је 50 милиона
људи, од којих су 30 милиона били цивили. Југославија је у том рату изгубила око 1,7 милиона људи.
Деветог маја 1945. године, нацистичка Немачка је
потписала капитулацију, а истога дана 1950. године,
француски министар Роберт Шуман представио је
предлог организовања Европе, заснован на принципима мира, разумевања, толеранције и сарадње, познат
као Шуманова декларација.
Мр А. Симоновски

Спортско-рекреативне
активности
ДРУЖЕЊЕ СА
ПРИПАДНИЦИМА
БАТАЉОНА АБХО

П

оводом Дана победе, а у складу са
годишњим планом рада, ГрОд УВП
Крушевац у сарадњи и уз велику
помоћ бАБХО организовао је такмичење у брзопотезном шаху и стоном тенису. Такмичење је одржано 9. маја у
просторијама 246. бАБХО на вежбалишту „Равњак“, у изузетно пријатној атмосфери.
Шах се играо на пет табли, а било је
и „кибицера“, који су помно пратили актере и увеличали само такмичење, чиме је спој такмичарског и спортског духа доведен до кулминације.
Стони тенис је организован у сали за
стони тенис, уз масовну подршку припадника бАБХО.
За све време такмичења непрекидно
се служила кафа и сок, као освежење и
подршка такмичарима.
Несебичну помоћ у организовању
овог дружења, пружио је командант
246. бАБХО потпуковник Зоран Вукадиновић, који је обезбедио све услове да
се наведена активност реализује у потпуности: превоз до вежбалишта „Равњак“, просторије за такмичаре и на крају војнички пасуљ.

Велику заслугу за реализацију такмичења у шаху има КВП Радојица Нешић,
који је преко шаховског клуба „Ветеран“
из Крушевца, обезбедио шах табле и
сатове.
На турниру у шаху победило је искуство и године, а на турниру у стоном тенису младост и кондиција.
По завршетку такмичења, председник Душан Самарџић захвалио је потпуковнику Вукадиновићу на изузетно
лепом пријему и свему ономе што је
допринело да ово дружење протекне у
најбољем реду. Договорено је да друВојни ветеран
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жење постане традиционално.
Након заједничког снимка у летњиковцу вежбалишта „Равњак“, дружење
је настављено у војничком ресторану,
где је уз традиционални војнички пасуљ, настављена анализа партија шаха и стоног тениса.
Међу члановима Удружења било је и
неколико КВП који су учествовали у
формирању вежбалишта „Равњак“, па
нису мањкале емоције, а и разне догодовштине из тог периода.
Мр Александар Симоновски

СА СВИХ СТРАНА

У

ништена је најстарија српска касарна, артефакт српске историје и прошлости, спомен на некадашњу историјску, победоносну, херојску српску славу!
Како су иницијативу за заштиту комплекса касарне „Кадињача“ у Ваљеву
потврдили Републички завод и Министарство културе и информисања и наложили територијално надлежном Заводу за заштиту споменика културе у
Ваљеву да заштиту спроведе у дело,
багер који је био паркиран у близини тог
објекта, на Велики петак, кренуо је у акцију рушења. Наравно без решења о рушењу, баш у петак, 20. априла у 15,45
часова, када државни органи престају
са радом!
Не вреди објашњење да то није срушио ни Турчин, ни Аустријанац, ни Немац, већ крштени Србин, Ваљевац, чији
су преци подигли два устанка, где су вођене главне битке у Првом светском рату, где је центар збивања Великог рата
управо било Ваљево. Управо ова касарна, највећа резервна војна болница, седиште 17. пука Дринске дивизије који је
први пробио Солунски фронт, био најпознатији пук чувене Дринске дивизије,
место где су столовали чувене војводе
Степа Степановић, Живојин Мишић, Павле Јуришић Штурм, Душан ПурићV
Нико од локалних челника се није јављао на телефон, а да ли је нешто
предузео о томе говоре дела.
Не нађе се у Општини ни један Степа
Степановић, Живојин Мишић, па ни онај
мали, а велики у делу Милоје Николић,
који даде своју кожу за изгорелог саборца, а требали су само да изађу надлежни и зауставе незаконите радове, а мученици у касарни дадоше животе за државу, за ово што ми сада имамо.
Без имало људског осећаја за припадност нацији, лојалност према општини,
љубав према отачеству.
Тог јутра, у петак у Ваљеву је завршено и тродневно снимање филма Чарапе
краља Петра.
Ниједан ваљевски медиј није известио у току викенда да се незаконито руши најстарији комплекс касарни у Србији, а нестаје препознатљив део града са
душом.
Напоменимо и то да је Заводу за заштиту споменика културе у Ваљеву, допис Министарства културе и информисања послат 1. априла, упозоравајући их да одлагање стављања под заштиту може довести до катастрофалних последица по српско национално биће и српско државно право. Остали су неумољиви, тачније директорка ваљевског завода одуговлачила је да наложено потпише и спроведе у дело.
Ваљевском Заводу за заштиту споменика културе, није било довољно ни то што је за заштиту овог комплекса стајала
Српска академија наука и уметности - Одељење за историју,
Министарство културе, Републички завод за заштиту споменика културе, које је образложење изнело на три густо куцане стране, и то од најреспектабилнијег њиховог стручњака,
затим Удружења Савеза потомака ратника Србије 1912.1920., као и низ писама подршке родољубивих и патриотских организација и удружења, као на пример Српски меморијал на чијем је челу академик др Василије Крестић, Друштво историчара, Меморијал битке на Дрини, Српски светионик... писма подршке и стручна образложења генерала, писаца, архивиста...
Да ли је случајно и то да је купац „Публик“, Ваљево, уговор потписао 22. новембра 2017, управо кад је Републички
завод добио улаз у комплекс ради заштите, а онда ушао, и
без Решења о рушењу са багером у комплекс, опет пред вра-

Вандализам над српском историјом

СРУШЕНА КАСАРНА
СЛАВНОГ 17. ПУКА

Војни ветеран

тима заштите, у петак 20. априла 2018. поподне када државни органи не раде?
Доживесмо да за један викенд изгубимо објекте од изузетног историјског значаја, за Србију и српски народ, обележје
града Ваљева, доживимо велику срамоту, и без и мало стида и срама, бахато уклонише део наше славне и победоносне историје.
Није дозвољено ни да се испита у ком од објеката је са сигурношћу била црква-капела, као и гробови наших ратника и
тифусара. Како су се овде лечили и ратни заробљеници, солидарност незабележена нигде у свету, велика је вероватноћа да и њихових гробова има у овом комплексу.
Србине, брате, горили још кандило вере у твојој души?
У понедељак, 23. априла, на Дан војске Србије (обележавање Другог српског устанка), у години када славимо стогодишњицу победе у Првом светском рату, Ваљево је освануло без сведока победоносне српске историје ‒ комплекса
касарне чувеног 17. пука у Ваљеву.
И како се не сетисмо одговора оног српског сељака на Крфу кад га је Степа Степановић кушао да прода коња са којим је прошао све ратове и голготе: „Није све за продају“!
Нестало је 4.600 м2 под кровом, (грађене од 1885. год),
смештених на 2,4 хектара атрактивног простора.
Мила Параментић
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У

лето и јесен 1944. године Народноослободилачка војска Југославије спровела
је прву етапу завршних операција које
су резултирале дефинитивним ослобођењем Србије, Војводине, Далмације, Македоније, Црне Горе, Рашке области и дела
Срема, Херцеговине и дела Босне. На тај
начин успостављен је стратегијски фронт
између Дунава и Јадранског мора. У току
операција за ослобођење Србије први пут у
народноослободилачком рату дошло је до
сусрета и садејства Народноослободилачке војске Југославије са снагама Црвене армије. Заједничка борба с јединицама 3.
украјинског фронта била је договорена са
највишим совјетским руководством приликом боравка врховног команданта Народноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије Јосипа Броза Тита у Москви
у септембру 1944. године, а детаљније разматрано са маршалом Толбухином 6. априла у Крајови. Тада су утврђени услови за ангажовање 1. бугарске армије Отечественог
фронта у саставу снага 3. украјинског фронта на делу југословенске територије. С друге стране, током сусрета Јосипа Броза са
фелдмаршалом Херолдом Александером,
командантом савезничких снага на Средоземљу, 21. и 24. фебруара 1945. у Београду,
договорено је и садејство са западним савезницима. На тај начин југословенске снаге повезале су источни и западни фронт у
општој савезничкој офанзиви, чији је циљ
био формирање стратегијског обруча око
хитлеровске Немачке ради потпуног разбијања њене војне силе и присиљавања на
безусловну капитулацију.
Успостављањем чврстог фронта према
непријатељу, који се углавном налазио у западном делу земље, било је омогућено да
се у источном делу Југославије консолидује
пространа слободна територија и спроведе
реорганизација Народноослободилачке војске Југославије. Први значајнији корак у њеном реорганизовању било је формирање 1,
2. и 3. армије 1. јануара 1945. године. Одлуком Повереништва народне одбране од 1.
марта 1945. Народноослободилачка војска
Југославије преименована је у Југословенску армију, Морнарица НОВЈ у Југословенску морнарицу, а Врховни штаб НОВ и ПОЈ
реорганизован је у Генералштаб Југословенске армије. Наредбом Врховног команданта од 2. марта формирана је и 4. армија.
На југословенском фронту у завршним операцијама Народноослободилачка војска Југославије ангажовала је око 700.000 бораца, а укупно их је било око 800.000.

Снажна југословенска војска

Почетком марта 1945. године Југославенска армија имала је четири армије под командом генерал-лајтнанта Пека Дапчевића
(1. армија), генерал-лајтнанта Коче Поповића (2. армија), генерал-лајтнанта Косте Нађа (3. армија) и генерал-мајора Петра Драпшина (4. армија), једанаест корпуса, Корпус
народне одбране и једну Оперативну зону
(Четврту) са укупно 52 пешадијске, седам
дивизија Корпуса народне одбране Југославије и две ваздухопловне дивизије, јединице Ратне морнарице, самосталне јединице
нижих штабова и војнотериторијалне команде. Поред тих крупних оперативних и
тактичких састава, у позадини непријатеља
дејствовало је и 36 партизанских одреда уз
бројне друге војнотериторијалне и партизанске снаге. Свим тим снагама командовао је врховни командант Јосип Броз Тито,

Завршне борбе на подручју Југославије
1945. године

СЛОБОДА НА ПРАГУ
Војне и политичке припреме за ослобођење Југославије обављене
су од 26. фебруара до 2. марта 1945. на саветовању одржаном у
Београду. Тада је врховни командант JA Јосип Броз Тито са
командантима армија разрадио план офанзиве за коначно
ослобођење Југославије. Утврђени су основни елементи плана
пробоја фронта у Лици, ангажовања снага у источној Босни и за
ослобођење Сарајева, а било је говора и о дејствима 1. и 3.
армије у пробоју Сремског фронта и форсирању Драве, што је
детаљније разрађено на другом састанку крајем марта, када је
прихваћен план за вођење сремско-славонске операције.

СРЕМСКИ ФРОНТ

После артиљеријске и авио припреме, у зору 12. априла 1945. почео је пробој Сремског фронта. Сутрадан је пробијена и последња непријатељска линија одбране и ослобођени су Винковци и Жупања. Фронт је формиран на простору омеђеном рекама Дунавом и Савом, а по дубини од Земуна до линије Винковци – Жупања. Током 175 дана
жестоких борби на Сремском фронту погинуло је више од 13.000 бораца Народноослободилачке војске и 163 војника партизанске бригаде „Италија”, која је била у саставу Прве пролетерске дивизије. Погинуло је и 1.100 војника и официра Црвене армије, као и 630 војника и официра отачественофронтовске бугарске Народне армије.

који је преко Генералштаба Југославенске
армије непосредно припремао операције и
њима руководио. Југословенска армија је у
свом наоружању имала 1.152 топа, 3.634
минобацача, 103 тенка, 19.974 пушкомитраљеза, 222 авиона, 251 брод.
На саветовању одржаном у Београду, од
26. фебруара до 2. марта 1945, Јосип Броз
је са командантима армија разрадио план
офанзиве за коначно ослобођење Југославије. Тада су утврђени основни елементи
плана пробоја фронта у Лици, ангажовања
снага у источној Босни и за ослобођење Сарајева, а било је говора и о дејствима 1. и 3.
армије у пробоју Сремског фронта и форсирању Драве, што је детаљније разрађено на
другом састанку крајем марта, када је прихваћен план за вођење сремско-славонске
операције. Основна идеја стратегијског маневра била је да се пробије фронт у Лици и
Срему, а затим да се, надирањем левог крила (4. армија) уз Јадранску обалу ка Трсту,
Сочи и горњем току Драве и десног крила
(1. и 3. армија) Славонијом и Загорјем ка КоВојни ветеран
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рушкој, уз истовремено снажне продоре
снага на централном делу фронта (ка линији Загреб – Карловац и даље ка Словенији)
и уз максимално ангажовање снага у позадини непријатеља, затвори обруч око окупаторских и квислиншких трупа у области
Јулијских Алпа и Караванки и тако присиле
на капитулацију. Међутим, јако утврђену непријатељеву одбрану у Срему било је тешко
пробити само фронталним нападом. Зато је
ради заобилажења утврђеног сремског појаса требало најпре ликвидирати бочне положаје у источној Босни и долини реке Босне, који су спречавали маневар, и тиме
створити услове да се маневром на крилима – јужно од Саве и на Драви – и ударом
са фронта разбије утврђени појас непријатеља у Срему, а затим да се приступи
остварењу маневра за окружење читаве немачке групације.

Незадржива општа офанзива

Југословенска армија је од 20. марта до
15. маја 1945. извела општу офанзиву са

ИСТОРИЈА

КРАЈ

Артиљерци Личке дивизије на Сремском фронту
више међусобно повезаних и усклађених
операција: личко-приморском, сарајевском,
источнобосанском, сремско-славонском,
унском, ријечко-тршћанском и карловачком.
На њих су се надовезивале операције окружења и разоружања немачких и квислиншких трупа код Зиданог Моста, Цеља, Соштања, Словењ Градеца, Дравограда и
Плиберка. У првој етапи пробијен је фронт
у Лици и Срему (личко-приморска, сарајевска, источнобосанска и сремско-славонска
нападна операција) и реализована су одбрамбена дејства 2. армије у источној Босни и 9. корпуса у Словеначком приморју.
Прелазак у општу офанзиву изведен је постепеним увођењем у напад најпре 4. армије 20. марта, затим Оперативне групе корпуса 28. марта, Јужне оперативне групе 1. армије 3. априла, 2. армије 5. априла, те општим нападом свих снага 1. и 3. армије који
је изведен 12. априла. Стратегијско тежиште офанзиве у овој етапи било је на дејствима 1, 3. и 4. армије.
Продирући на запад јединице Југословенске армије избиле су до 17. априла на
линију Доњи Михољац – Нашице – Ђаково
– Босански Шамац – Добој – Бања Лука –
Бихаћ – Слуњ – Огулин – Делнице – Бакар.
Тиме су створени услови за успешно наступање ка Ријеци и Трсту, Карловцу, Загребу и
Вараждину. У следећој етапи настављено је
наступање 1, 2. и 3. армије са жестоким борбама у Подравини, код Плетернице и Славонског Брода. Вођене су борбе на линији
Драва – Билогора – Илова – доњи ток Уне,
а затим унска и карловачка операција и
ослобођење Загреба. За то време 4. армија
извела је ријечко-тршћанску операцију, а јединице под командом Главног штаба Словеније и делови 4. армије предузимају борбена дејства за ослобођење Љубљане и западног дела Словеније. Од 17. априла до 9.
маја вођене су жестоке борбе против немачких и усташких снага, посебно код Плетернице и Славонског Брода, око Вировитице и Бјеловара, на реци Илови и Уни, између Ријеке и Снежника, као и за Карловац.
Генералштаб Југословенске армије наредио је 20. априла да 4. армија, без обзира
на ситуацију код Ријеке, надире ка Трсту, избије на реку Сочу, где су упућене и снаге 9.
корпуса. Такође, 1. армији наређено је да
што пре избије у рејон Загреба, 3. армији да
гони непријатеља кроз Подравину, а 4. ар-

мији да што енергичније надире општим
правцем Карловац – Ново Место.
Снаге Југословенске армије ослободиле
су 1. маја Трст и сутрадан се спојиле на Сочи са западним савезницима. Загреб је
ослобођен 8. маја, а сутрадан Љубљана.
До 9. маја Југословенска армија углавном
је реализовала први део општег задатка завршних операција, а то је коначно ослобођење Југославије и спајање са западним савезницима на северозападним и западним
границама земље. Уследила је затим етапа
окруживања, разбијања, заробљавања и
разоружавања свих непријатељевих снага
у северозападном делу Југославије (од 9.
до 15. маја), тако да је 9. маја био затворен
обруч око Групе армија „Е”, који су држале
јединице 4. оперативне зоне и Моторизовани одред 4. армије у Корушкој, затим са североистока 3. армија са шест дивизија, са
истока 1. армија са четири дивизије, са југа
2. армија са пет дивизија, а на западу јединице 7. корпуса и делови 4. армије (29. дивизија).

Уништавање непријатеља
и капитулација

На насловним страницама дневних листова 16. маја 1945. објављена је вест о дешавањима претходног дана: „Брзим и енергичним надирањем према горњем току реке
Драве, наше трупе пресекле су одступницу
остацима немачких и усташко-четничких
банди и заокруживши их на подручју Словењ Градец – Гуштањ – Плиберк – Дравоград, после тродневних жестоких борби
разбиле их и присилиле на капитулацију.
Овим су ликвидиране последње непријатељске снаге, које су пред нашим трупама
још пружале организовани отпор”.
Седам дана након званичне капитулације
немачких оружаних снага, 15. маја 1945, извојевана је коначна слобода и на југословенском тлу. Спајањем Моторизованог одреда 4. армије и дивизија 3. армије са јединицама 4. оперативне зоне затворен је
стратегијски обруч око немачких и квислиншких снага и сломљен последњи непријатељев отпор на тлу Југославије. У тој великој војној операцији на територији Словеније учествовало је неколико десетина бригада из свих крајева Југославије.
Југословенска армија је у завршној офанзиви нанела велике губитке непријатељВојни ветеран
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У свим југословенским листовима 9.
маја крупним словима објављена је
вест на коју се годинама чекало – капитулација хитлеровске Немачке. Актом о капитулацији све снаге које се
налазе под немачком командом обавезане су да (о)стану тамо где се налазе,
да обуставе ратне операције, да се
потпуно разоружају и предају оружје и
ратну спрему.
Председништво Министарског савета донело је решење „да дана 9. маја
неће радити државна и приватна надлештва, установе и предузећа да би се
радници, службеници и намештеници
могли придружити општем народном
слављу”. Дефилеом и салвама радости пропраћено је ослобођење Љубљане и Загреба. Загреб је ослобођен
8. маја, а Љубљана сутрадан. Ослободиоце је у Јасеновцу чекала стравична слика – неколико, ко зна којим чудом преживелих логораша, спаљене
бараке и мноштво сагорелих људских
тела.
Јосип Броз Тито говорио је у емисији београдског радија, а на улицама су
инсталирани звучници. Маршал је похвалио трупе 1, 2. и 3. армије за успешно ослобођење Загреба и других места у Хрватској, Босни и Херцеговини.
Листови су настојали да дочарају слику величанственог митинга на Јелачићевом тргу, на коме је, према писању
извештача „Борбе”, био читав Загреб.
Први је говорио командант Главног
штаба Хрватске генерал-лајтнант
Иван Гошњак. Весеље на Теразијама
трајало је до дубоко у ноћ.
Дана 15. маја 1945. у ратном извештају Генералштаба Југословенске армије писало је: „Престао је организовани отпор непријатеља пред нашим
трупама. Завршава се разоружавање
и уништавање мањих раштрканих непријатељских група”.
ским снагама, које су имале више од
100.000 погинулих и око 340.000 заробљених. Заробљени су штаб Групе армија „Е” са
командантом генерал-пуковником Александером Лером и начелником штаба генералмајором Ерихом Шмитом; затим штабови
21, 91. и 97. армијског корпуса са корпусним
јединицама; од оперативних јединица, 22,
41, 181. и 237. пешадијска дивизија; 104. ловачка, 188. брдска и 11. пољска ваздухопловна дивизија; 7. СС дивизија „Принц
Еуген”, 369, 373. и мањи делови 392. легионарске дивизије; делови 1. и 2. коњичке козачке дивизије и 438. дивизија, борбене групе „Фишер” и „Гајгер”. Уништен је и заробљен највећи број усташко-домобранских
дивизија, заробљене су знатне четничке,
љотићевске и белогардејске снаге, као и већи број полицијских јединица, самосталних
пукова и батаљона за осигурање који су тактички били потчињени поменутим дивизијама. Запленили су 173.662 пушке, 24.454
аутоматска оруђа, 1.520 топова, 97 тенкова,
40 авиона, 3.751 камион и разноврсног ратног материјала и опреме.
Др Миљан Милкић
Извор: Одбрана

ПОГЛЕДИ

Значај искуства и доприноса
старијих особа

СВЕ НАС ЧЕКА

СТАРОСТ

Очекује се да до 2050. године апсолутни број људи старијих
од 60 година порасте са 605 милиона на две милијарде, док
ће се у истом периоду број особа старијих од 80 година
увећати скоро четири пута и износиће 395 милиона. Број
оних који су старији од 65 година у наредних пет година
премашиће број деце млађе од пет година, а до 2050.
године и број деце млађе од 14 година

У

октобру прошле године
је протекао још један месец солидарности са
старијима, у оквиру кога је
обележен и Међународни
дан старих, посвећен промовисању учешћа старијих
особа у породици, локалној
заједници и друштву, односно афирмацији њиховог
доприноса окружењу у коме
живе.
Кампања Уједињених нација под називом „Корак у
будућност: препознавање
талената, доприноса и учешћа старијих у друштву”
подсетила је свет на значај
искуства и доприноса старијих и подстакла нас да тражимо најбоље начине њиховог учешћа у различитим
аспектима живота, у складу
са њиховим правима, потребама и жељама.
Продужење животног века
представља један од највећих успеха
човечанства, али и једну од највећих
друштвених трансформација. Због
истовременог пада наталитета, свет
ће убрзо имати више старих људи него деце и младих. Из тог разлога старење становништва је и један од највећих јавноздравствених изазова, јер
су старе особе под већим ризиком од
оболевања од хроничних болести и
често имају више здравствених проблема истовремено.

Утростручиће се број
старијих

Очекује се да до 2050. године апсолутни број људи старијих од 60 година
порасте са 605 милиона на две милијарде, док ће се у истом периоду број
особа старијих од 80 година увећати
скоро четири пута и износиће 395 милиона. Број оних који су старији од 65
година у наредних пет година премашиће број деце млађе од пет година,
а до 2050. године и број деце млађе
од 14 година.
Када је Европа у питању, више од

аспекте и подручја друштва и економије, а у великом броју земаља, укључујући и нашу, потенцијалне препреке
за равноправно учешће старијих су
сиромаштво, лоше здравље, низак
ниво образовања, недостатак превоза
- неприступачне услуге, и дискриминација по основу старосног доба.
Многи социолози предвиђају да ће
у наредним деценијама морати да се
успостави неки нови „социјални споразум”, као и радикални заокрет у начину на који старији људи живе. У том
смислу, неке земље већ размишљају
о могућности прилагођавања радних
места старијим радницима, о томе да
им треба омогућити флексибилно
радно време и постепени, фазни одлазак у пензију; друге се оријентишу
на бржи развој сервиса подршке за
старије, а развијеније пак на то да старије особе чине растућу групу потрошача са специфичним потребама, која, с обзиром на њихов број, има значајну куповну моћ.

Потребна институционална
подршка старијима

160 милиона људи је старије од 60 година. Предвиђа се да ће у ЕУ до 2060.
године очекивани животни век мушкараца бити продужен на 84,5 година, а
животни век жена на чак 89 година.
Очекује се да ће се у истом периоду
утростручити број особа старијих од
80 година - са 22 милиона (према процени из 2008. године) на 61 милион.
Предвиђања за Србију кажу да ће у
наредне две и по деценије удео особа
старијих од 65 година достићи 25,2 одсто, односно да ће сваки четврти становник Србије имати више од 65 година. Истовремено, очекује се да се
удео млађих од 15 година у укупној популацији смањи на 11,7 одсто, што
значи да се и даље наставља интензиван процес демографског старења.
То што људи данас живе дуже у бољем здрављу и остају дуже активни
једно је од највећих цивилизацијских
достигнућа, па ипак већина земаља
која се суочава са променом структуре становништва трпи велики демографски притисак. Старење становништва се одражава на различите
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Истовремено, потребно је и мењати
слику о старијим особама, старење се
и даље посматра као проблем јер се
њихов потенцијал превиђа, као што и
старији људи морају да промене сопствену перцепцију. Са старењем друштва постаје важније и улагање у младе генерације јер њихов економски
просперитет омогућава заједници да
подржи оне који зависе од туђе помоћи.
Када је реч о Србији, оно што је потребно урадити одмах јесте бржи развој сервиса подршке старијима у локалним заједницама, посебно у сеоским срединама, као и проширење тих
сервиса увођењем нових услуга - могућношћу да на једном месту могу да
добију кувани оброк, да пријатно проведу време, дају веш на прање, као и
да добију различите здравствене
услуге, на пример. Сврха оваквих центара јесте да старији што дуже могу
да живе независно и да самостално
организују живот у свом дому и окружењу на које су навикли. Поред тога,
посебно треба обратити пажњу и на
бржи развој сервиса за палијативну
негу.
Прогласивши 2017. годином међугенерацијске сарадње, Влада Србије је
отворила тему међугенерацијске солидарности и показала да је свесна
изазова са којима се друштво суочава. Порука је да старији треба да буду
вредновани као продуктивни чланови
друштва који доприносе заједници, а
да солидарност међу генерацијама не
значи само економску помоћ, већ пре
свега међусобни суживот, сарадњу и
разумевање.
Све нас чека старост, па није на одмет да на време размислимо о томе и
већ сада предузмемо неке важне кораке за добробит и појединаца и заједнице.
Д. Грујић
Извор: Глас осигураника

САВЕТИ ЛЕКАРА

Тровање храном

Уређује: мр
сц. др Часлав
Антић

БОЉЕ СПРЕЧИТИ
НЕГО ЛЕЧИТИ
Долазе топли дани, време лета када се
убрзано размножавају многобројни узрочници
тровања храном, што је штетно по здравље, а
некада и погубно по живот

Д

тровања храном долази услед конзумирања хране и напитака који су контаминирани (заражени) разним
микроорганизмима и њиховим токсинима (отровима). Трула храна, осим
непријатног мириса и
укуса, сама по себи не
изазива знаке болести.
Познато је да Ескими
сматрају фокино месо
посластицом ако је труло.
Настајање, клинички
ток, па и исход болести,
Веома често тровање наступа конзумирањем јела
зависни су од узрочника
од загађеног млевеног меса
којим је тровање изазвано. Да би се уочиле те
код нестручног клања и черечења цревни
разлике, покушаћемо да посебно опишемо
садржај разлива и тако инфицира месо. Нетровање салмонелама, посебно тровања
хигијенским поступком, додиривање прљаизазвана стафилококама. И друге бактеривим рукама, алатом, нехигијенским чуваје, као условно патогене и сличне, могу изањем или транспортом, месо се и даље зазвати тровања, али пошто им је ток болести
гађује, а чување у топлим просторијама посличан, нећемо их посебно описивати.
себно омогућава масовно размножавање
клица. Због тога су разни производи живоТровања салмонелама
тињског порекла (млеко, млеко у праху,
Салмонеле су посебни микроорганизми
млечни производи, јаја, јаја у праху, коштакоја могу изазвати многа тешка оболења:
но брашно) најчешћи извор заразе.
трбушни тифус, паратифус, сепсу. Осим тоИнкубација (време од. заразе до знакова
га, могу се локализовати у било којем телеболести) најчешће износи 12 до 24, па и 72
сном ткиву и створити апсцес (колекција
сата, мада може бити и краће после уношегноја) или изазвати разна запаљења: упалу
ња заражене хране са мноштвом клица.
зглобова, упалу жучне кесе, срчаног омотаКлиничка слика: обољење почиње нагло
ча и мишића, плућа, мозга, можданице, буса мучнином, боловима у трбуху у виду чубрега. Међутим, најчешћа клиничка манипања, повраћањем, проливом и општом
фестација салмонелозне инфекције јесте
акутни гастроентеритис
(упала желуца и црева) као
облик тровања храном.
До сада је у науци описане више од 800 типова
микроорганизама из групе
салмонела и све оне су у
стању да изазову болест у
човека или животиње, што
значи да нису сапрофити
(клице које живе тако што
се хране мртвим ткивом).
Резервоари салмонела
су неисцрпни, а главни су
животиње: свиње, кокоши,
говеда, ћурке, пловке, ређе овце, дакако и дивље
птице и животиње. Живе
углавном у цревима, мада
се могу наћи и у другим
ткивима и органима.
Ти резервоари су најчешће извор заразе. Пошто
се претежно налазе у
цревном садржају, то се
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слабошћу. Температура је обично повишена (38-39 Ц). Због учесталих пролива и повраћања може доћи до тешке дехидратације. Такво стање траје неколико дана, често
само један. Међутим, мучнина, гађење и
пролив могу потрајати више дана.

Тровање стафилококама

Стафилококе су бактерије које код људи
изазивају гнојна оболења. Луче отров (ентеротоксин) који се у храни максимално
произведе за 36 до 48 часова. Тај токсин издржава температуру кувањем и до пола часа. И код тог тровања болест почиње нагло,
а први знаци су мучнина, гађење, упорно
повраћање праћено јаким боловима у пределу желуца. Затим се надовезује пролив
који је често врло тежак. Може доћи и до колапса са високом температуром и сниженим крвним притиском. То акутно тешко стање ретко траје дуже од 36 часова Инкубација је кратка и износи један до шест часова.
Путеви преношења: без обзира на врсту
клица којом је храна загађена алиментарне
токсикоинфекције се преносе искључиво
преко уста храном или напицима. Најчешће
их изазивају разна јеле од меса, посебно
млевено месо, шунка, разни други сувомеснати и кобасичарски производи; разне врсте недовољно термички обрађеног меса
(ћевапчићи, пљескавице) и недовољно печено месо; јаја и производи од јаја; млеко и
млечни производи ‒ нарочито млеко у праху.
Месо, млеко и јаја могу бити загађени још
у свежем стању, али се много чешће загађују касније при руковању и спремању за конзумирање. Када клице допру до намирница,
ако се оне одмах не утроше, а чувају се на
собној температури, почињу нагло да се
множе и луче токсине. Мишеви, пацови, муве и други инсекти могу да заразе неправилно чуване животињске намирнице.

Како избећи тровање храном

У основне мере заштите и спречавања
тровања хреном су: храну технички обрађену треба појести за један оброк ‒ дан или
чувати у фрижидеру.
Чување од загађења: тешко је рећи и изнети сваку меру коју треба спровести при
чувању животних намирница. Међутим, месо треба куповати само оно које је ветеринарски проверено, свеже и обавезно га чувати у хладњаку, а сушено ‒
окачено.
Уколико се печено месо мора чувати неко време, онда га
треба, чим се охлади, ставити
у фрижидер. Није препоручљиво чувати га у топлим просторијама.
Јела која се спремају од
млевеног меса (ћуфте, сарме,
пуњене паприке пуњени парадајз) ваља утрошити у дану
када су припремљена. Та правила важе и за сваку другу животињску намирницу (јаја, риба, млеко, млечни производи,
кувана тестенина, кувани
кромпир, пиринач и друго) Кувана јела од тестенина, кромпира, пасуља, грашка, пиринча и друга, веома су погодна
за размножавање клица. Због
тога се остаци оброка морају
бацити.
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ул. Балканска бр. 18, локал 93 (ТЦ „Иванијум“), 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; Клијенте
прима: четвртком од 18.00 - 19.00 часова
*ВЕСОВИЋ Н. МИРЈАНА у Београду,
Ул.Шуматовачка бр. 149, суботом од 1115 часова и у Крагујевцу – Ул.Светозара
Марковића бр. 19, средом од 15-18
часова.
За потребе војних пензионера ови адвокати обављаће следеће правне послове:
даваће бесплатне правне савете и пружаће све остале адвокатске услуге уз накнаду
по важећој адвокатској тарифи умањеној за
20 одсто (адвокат Гордана Бучевац Стефановић), односно 30 одсто (адвокат Ивана
Јовановић). Редослед адвоката дат је по
редоследу склапања уговора.
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УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА
САХРАНУ
ПРЕКО УДРУЖЕЊА

Уколико користите услуге у вези сахране преко Удружења војних пензионера 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 термина
за сахрану или кремацију,
- упис у матичну књигу умрлих,
- спроводница за пренос покојника,
- штампање посмртних плаката,
- продаја погребне опреме,
- превоз покојника,
- организација војних почасти,
- помоћ око сређивања докумената
пре и после сахране ради регулисања
права чланова породице после смрти
војног осигураника,
- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.
Све додатне информације могу се добити у месним и општинским организацијама УВПС, или директно на тел. 011/8333142 и 011/6161-769; 064/1660-423 и
011/3181-812.
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Ко ради, тај и греши. Наши
људи воле мало да греше!
Окренуо сам се раду. Нигде
никога.
Пребацио је норму на послу.
Са себе на другога.
Кад не знамо шта да радимо,
оснивамо комисије за рад.
Не виде му се грешке на послу.
Посуо их је новчаницама.
Апетити су нам џиновски, а
радимо као лилипутанци.
Прво је отворио радњу, а онда
је ,,израдио“ државне органе.

Душан Старчевић

ВЕОМА ПОВОЉНЕ
СТОМАТОЛОШКЕ
УСЛУГЕЗА ВОЈНЕ
ПЕНЗИОНЕРЕ
У склопу сарадње са УВПС, Стоматолошка ординација „Президент М“,
Звездара, Михаила Булгакова (бивша
Душана Петровића Шанета) 46, са тимом искусних стручњака, војним пензионерима нуди бројне погодности:
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
стоматолошке услуге брзо, квалитетно и повољно.
Телефони за контакт и информације: 011/342-7481, 063/214-800, 064/1351487.
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Адвокатске услуге за КВП

ПЕНЗИОНЕРСКО ЋОШЕ

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 „Иванијум“), тел. 011/2644384 и 064/1735395;
Клијенте прима: уторком: од 17.00-19.00
часова;
*Љиљана ЈАКОВЉЕВИЋ, из Београда, ул. Чубурска бр.2, Занатски центар
„Пејтон“,
тел.
011/2446977
и
064/1427122; Клијенте прима понедељком, средом и четвртком: зими од 17.00
- 19.00 а лети од 18.00 -19.30;
*Гордана БУЧЕВАЦ СТЕФАНОВИЋ,
из Шапца, ул. Патријарха Павла бр. 10,
тел. 015/314307 и 064/2328165; Клијенте прима: четвртком од 18.00 - 19.00 часова;
*ВЕСОВИЋ Н. МИРЈАНА у Београду,
Ул.Шуматовачка бр. 149, суботом од
11-15 часова и у Крагујевцу –
Ул.Светозара Марковића бр. 19,
средом од 15-18 часова.
За потребе војних пензионера ови адвокати обављаће следеће правне послове: даваће бесплатне правне савете и
пружаће све остале адвокатске услуге уз
накнаду по важећој адвокатској тарифи
умањеној за 20 одсто (адвокати Љиљана Јаковљевић и Гордана Бучевац Стефановић), 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 сахране преко Удружења војних пензионера 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 термина за сахрану или кремацију,
- упис у матичну књигу умрлих,
- спроводница за пренос покојника,
- штампање посмртних плаката,
- продаја погребне опреме,
- превоз покојника,
- организација војних почасти,
- помоћ око сређивања докумената
пре и после сахране ради регулисања
права чланова породице после смрти
војног осигураника,
- бесплатан долазак у стан породице преминулог ради договора.
Све додатне информације могу се
добити у месним и општинским организацијама УВПС, или директно на тел.
011/8333-142 и 011/6161-769; 064/1660423 и 011/3181-812.
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ВЕОМА ПОВОЉНЕ
СТОМАТОЛОШКЕ
УСЛУГЕ
ЗА ВОЈНЕ ПЕНЗИОНЕРЕ
У склопу сарадње са УВПС, Стоматолошка ординација „Президент М“,
Звездара, Михаила Булгакова (бивша
Душана Петровића Шанета) 46, са тимом искусних стручњака, војним пензионерима нуди бројне погодности:
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
стоматолошке услуге брзо, квалитетно и повољно.
Телефони за контакт и информације: 011/342-7481, 063/214-800,
064/135-1487.
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