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У ЖИЖИ

Н
а мно го на чи на мо же да се по сма тра
и из у ча ва агре си ја 19 нај ра зви је ни јих
зе ма ља на ма лу су ве ре ну зе мљу, ко -

јој је сло бо да нај дра го це ни ја све ти ња. Ни -
је пр ви пут у исто ри ји да се на ша зе мља
на шла на уда ру сил ни ка, ни ти је пр ви пут
да се Ср би ја бра ни ла. Као и увек до са да,
мно ге пред но сти би ле су на стра ни агре -
со ра, али то ни јед ног ча са ни је по ко ле ба -
ло на род и ње ну вој ску да се зна лач ки и
од луч но су прот ста ве по ку ша ју оти ма ња
де ла др жав не те ри то ри је и пре кра ја њу ис-
то ри је. За при пре му агре си је на СРЈ, од -
но сно Ср би ју упрег ну те су мно ге ла жи,
без оч на про па ган да, пред у зе та пси хо ло -
шка опе ра ци ја, по ја ча ни при ти сци и прет -
ње... Пре го во ри у Рам бу јеу и Па ри зу би ли
су са мо фар са, то јест оправ да ње за ис -
пра не мо зго ве и нео ба ве ште ни свет да се
од луч но уда ри на на шу зе мљу. Ка да се си -
ту а ци ја по сма тра са дис тан це од 22 го ди -
не, ре ал но де лу је чи ње ни ца да би НА ТО у
сла ма њу Ср би је ве ро ват но упо тре био и
ну кле ар но оруж је, са мо ка да им се оно
деј ством не би вра ти ло као бу ме ранг. 

С
вих ових го ди на део јав но сти упор но
по на вља пи та ње да ли се агре си ја
мо гла из бе ћи. Од го вор је по зи ти ван:

то се мо гло учи ни ти, али са мо чи ном ка -
пи ту ла ци је! Та кво ре ше ње мо гла би да
пот пи ше са мо не ка ба на на др жа ва. Срп -
ски на род ни је ка пи ту ли рао свих ми ну лих
ве ко ва ду ге исто ри је, па то не ће учи ни ти
ни у бу дућ но сти, ма ка кав био од нос сна -
га.

П
ре ма ре чи ма ге не рал-пу ков ни ка Вла -
ди ми ра Ла за ре ви ћа циљ НА ТО-а био
је да уни шти глав не ефек ти ве ВЈ, по -

себ но је ди ни ца 3. ар ми је, од но сно При -
штин ског кор пу са. За пра во, тре ба ло је
уби ти 25.000 вој ни ка тог кор пу са, по ко ри -
ти, по ни зи ти и оку пи ра ти Ср би ју. 

По гре шне су би ле про це не пла не ра НА -
ТО-а да ће уда ри ма то ма хавк ра ке та ма са
дис тан це и бом бар до ва њем ави о ни ма из
ва зду шног про сто ра бр зо не у тра ли са ти
на шу про тив ва зду хо плов ну од бра ну, сло -
ми ти моћ сна га РВ и ПВО и учи ни ти да по -
сле три да на Ср би ја при ста не на дик ти ра -
не усло ве. 

Н
и је се до го ди ло у скла ду са оним ка -
ко су пла ни ра ли стра те зи Али јан се,
на ша вој ска бла го вре ме но је мо би ли -

са ла сна ге и при пре ми ла их за ду го трај ни
рат. На пу ште не су мир но доп ске ло ка ци је,
а ВЈ је по ста ла вој ска у по кре ту, ко јој ни -
шта не мо же ви со ко со фи сти ци ра на тех ни -
ка. За тво ре ни су сви прав ци мо гу ћег коп -
не ног на па да.

П
и ло ти на ави о ни ма МиГ-29 хра бро су
кре ну ли у су срет ави о ни ма НА ТО-а
ко ји су има ли два до три пу та ве ћи

до мет ра да ра и ра ке та ва здух-ва здух. До -
га ђа ло се да не при ја тељ ски пи лот уочи
наш ави он и ис па ли ра ке ту, а да га наш пи -

лот још ни је уочио. Би ла је то не рав но -
прав на бор ба. Због опа сно сти ко ја је ави -
о ни ма НА ТО-а пре ти ла од на ше ПВО, пи -
ло ти су се пе ња ли на ви си не из над 10.000
ме та ра. Упр кос пред у зе тим ме ра ма на ши
про тив а ви он ци обо ри ли су ави он Ф-117 А,
по нос Аме рич ке. Тај до га ђај мно го је зна -
чио за са мо по у зда ње при пад ни ка ВЈ и мо -
рал ста нов ни штва. 

К
а ко је вре ме од ми ца ло, пла не ри НА -
ТО-а су, бе сни због ми ни мал ног учин -
ка, све ма ње су га ђа ли вој не ци ље ве,

а све ви ше ци вил не објек те. Из да на у дан
кр ши ли су ме ђу на род на пра ва ра то ва ња,
из во де ћи екс пе ри мен те у жи во, упо тре -
бља ва ју ћи за бра ње но оруж је. 

У
на па ди ма на те ри то ри ју Ср би је пи ло -
ти НА ТО-а из ба ци ли су 156 кон теј не -
ра са 37.440 ка сет них бом би, углав -

ном на ци вил не објек те. Са мо су аме рич -
ки пи ло ти има ли ,,при ви ле ги ју“ да те ри то -
ри ју Ср би је за спу са 31.000 про јек ти ла са
оси ро ма ше ним ура ни ју мом, зна ју ћи до бро
са ка квим злом кон та ми ни ра ју чи тав ре ги -
он. Мо жда су шти ну екс клу зи ви те та аме -
рич ког деј ства са по је ди ним сред стви ма
по ци вил ним ме та ма тре ба тра жи ти у из ја -
ви глав но ко ман ду ју ћег ва зду хо плов ном
опе ра ци јом над Ју го сла ви јом, аме рич ког
ге не ра ла Мај кла Шор та, ко ји је твр дио:
,,Не мо же се до би ти рат ако не уни шти мо
мо гућ ност нор мал ног жи во та за ве ћи ну
ста нов ни штва. Мо ра мо им од у зе ти во ду,
стру ју, хра ну па чак и здрав ва здух“.

Т
ач но се зна по ко јим ци вил ним објек -
ти ма и ко ли ко пу та је деј ство ва ло ва -
зду хо плов ство САД, а то је бли зу 80

од сто од свих укуп них деј ста ва.  Сра змер -
но то ме је њи хо во уче шће у на но ше њу ци -
вил них гу би та ка и ма те ри јал не ште те.
Оруж је НА ТО-а, из ме ђу оста лог, уни шти ло
је: 38 мо сто ва, 28 ра дио и ТВ ре пе ти то ра,
11 енер гет ских по стро је ња, а оне спо со бе -
но је 470 км пу те ва и 595 км пру га. Уни ште -
но је и оште ће но око 25.000 стам бе них
обје ка та. Са Ко сме та је про те ра но, по сле
за вр шет ка агре си је око 250.000 Ср ба. С
об зи ром ка ко је агре си ја по че ла и на чи -
ње ни цу да ни су по што ва не од ред бе ме ђу -
на род ног ху ма ни тар ног и рат ног пра ва,
НА ТО је агре си јом на Ср би ју (СРЈ) из вр -
шио зло чин про тив ми ра и зло чин про тив
ци вил ног ста нов ни штва.

Н
а ша од бра на по чи ва ла је на оруж ју
дру ге ге не ра ци је, а НА ТО је имао
бор бе не си сте ме тре ће, че твр те, па

и пе те ге не ра ци је. Не у по ре див је био од -
нос еко ном ске мо ћи, бро ја ста нов ни ка,
бро ја вој ни ка, ко ли чи не оруж ја и дру гих
па ра ме та ра...

По се бан под виг пред ста вља тај но пре -
ба ци ва ње и раз ме штај 252. оклоп не бри -
га де из Кра ље ва на про стор Ко со ва и Ме -
то хи је, а да то НА ТО ни је ре ги стро вао. Ма -
ски ра њем и ма не вром је ди ни це Вој ске Ју -
го сла ви је су би ле го то во не ви дљи ве за

агре со ре. Мо рал на ро да, а по себ но бор -
бе ни мо рал при пад ни ка на ше вој ске ни ка -
да до са да ни су би ли то ли ко сна жни. 

П
о себ но па кле но би ло је на Ко со ву и
Ме то хи ји. У ре јо ну ка ра у ле Ко ша ре
на ше гра ни ча ре са те ри то ри је Ал ба -

ни је 9. апри ла (1999) на па ло је 1.500 до
2.000 шип тар ских те ро ри ста, у чи јим ре до -
ва је би ло и спе ци ја ла ца из дру гих зе ма -
ља. Су прот ста ви ло им се са мо сто ти нак
вој ни ка и ста ре ши на ВЈ. Два и по да на, та -
ко ре ћи гру ди ма, бра њен је по ку шај ула ска
на Ко смет и осу је ћен план ра се ца ња на -
ших сна га ра ди про до ра у ду би ну Ср би је.
Иза те ро ри ста ко ји су ки ди са ли на на ше
гра ни ча ре, би ле су у спрем но сти ја ке сна -
ге НА ТО-а, Ре пу бли ке Ал ба ни је и шип тар -
ско-те ро ри стич ке фор ма ци је за екс пло а -
ти са ње њи хо вог про до ра. Два и по да на
гра ни ча ри су одо ле ва ли на па ди ма, док им
у по моћ ни је при сти гао 2. ба та љон из 125.
мо то ри зо ва не бри га де. 

Н
А ТО је у ре јо ну Па штри ка при пад ни -
ке 549. мо то ри зо ва не бри га де на по -
ло жа ји ма за суо те пих-бом ба ма. Из

ави о на А-10 аме рич ки пи ло ти га ђа ли су
про јек ти ли ма са оси ро ма ше ним ура ни ју -
мом, за пад ни вој ни са вез то ком агре си је
упо тре био је и мно га за бра ње на оруж ја.

Ако су Ко ша ре би ле Ви јет нам у ма лом,
опе ра ци ја ,,Стре ла 2“ или Бит ка за Па -
штрик, би ла је Ви јет нам у ве ли ком. За -
што? За то што се НА ТО од лу чио да ко нач -
но ре а ли за ци јом те дру ге ета пе опе ра ци је
из вр ши за да так ко ји ни је ус пео у прет ход -
ном пе ри о ду. 

Зна лач ки, од луч но и хра бро при пад ни -
ци на ше вој ске су се су прот ста ви ли агре -
со ри ма. На хи ља де то на ра ке та и бом би
за вр ши ло је на бу њи шту јер су уме сто да
уда ре у жи ву си лу и тех ни ку, уда ра ли су у
мам це и ма ке те оруж ја ко је им је по ту ри ла
на ша вој ска. 

В
ој ска Ју го сла ви је ни је би ла по ра же на
у аси ме трич ном и све ди мен зи о нал -
ном ра ту. Ка да су се тру пе, пре ма од -

ред ба ма Ку ма нов ског спо ра зу ма из ме сти -
ле са про сто ра Ко сме та, свет ска јав ност, а
на ро чи то стра те зи НА ТО-а, би ли су из не -
на ђе ни да је по сле сил них бом бар до ва ња
вој ска из гле да ла као да је спрем на за па -
ра ду. 

Ф
и на ле се до го ди ло по сле пе то ок то -
бар ских про ме на 2000. го ди не. До -
сов ске вла сти, ве ро ват но по на ло гу

За па да, дра стич но сма њу ју вој не ефек ти -
ве СРЈ, уз ма сов но пен зи о ни са ње нај спо -
соб ни јих ста ре ши на, упра во оних ко ји ни -
су обру ка ли сво је прет ке. До жи ве ли су не -
прав ду без пре се да на. То су да на шњи вој -
ни пен зи о не ри, скром ни, ро до љу би во ори -
јен ти са ни, ода ни про фе си ји и по ро ди ци,
ка дри за нај ве ће под ви ге, али и ра ње ни у
ду ши. 

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

Србија памти агресију 1999. године

ХЕРОЈСКА ВОЈСКА НИЈЕ ОБРУКАЛА ПРЕТКЕ
Готово све што се догађало током одбране права на живот и слободу, заслужује да се нађе у

аналима модерног ратовања. Једино ће лебдети питање зашто они који су напали СРЈ и 
починили на хиљаде злочина нису одговарали за недела, ко их је и зашто амнестирао. 
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АКТУЕЛНО

Саопштење за јавност поводом 
уклањања венаца и букета цвећа са

споменика палој деци у агресији НАТО-а

НЕПОШТОВАЊЕ 
ОСНОВНИХ НОРМИ

В
и ше те ле ви зи ских и ме диј ски ку ћа у Ср би ји об ја ви ло је
ви део-за пис ко ји по ка зу је сце ну укла ња ња ве на ца и цве -
ћа по ло же них пре под не 24. мар та, по ред Спо ме ни ка де -

ци жр тва ма агре си је НА ТО-а, у бе о град ском Пар ку Та шмај дан,
да би на њи хо во ме сто ве нац по ло жи ла го спо ђа Да ри ја Ки -
сић–Tепавчевић, ми ни стар ка за рад, за по шља ва ње, бо рач ка
и со ци јал на пи та ња, у прат њи г. Го ра на Ве си ћа, за ме ни ка гра -
до на чел ни ка Бе о гра да. За пис бе ле жи да слу жбе на ли ца из
прат ње ових зва нич ни ка од но се укло ње не вен це и цве ће на
дру гу стра ну пар ка. Сни мак је, по том, ши ро ко цир ку ли сан на
дру штве ним мре жа ма у Ср би ји, ре ги о ну у срп ској ди ја спо ри.

Са ду бо ком жа ло шћу и огор че њем осу ђу је мо укла ња ње
цве ћа код Спо ме ни ка де ци жр тва ма агре си је НА ТО-а као из -
раз не по што ва ња пре ма спо ме ни ку и па лој де ци, као вре ђа -
ње осе ћа ња њи хо ве род би не, гра ђа на глав ног гра да, Ре пу -
бли ке Ср би је и нај ши ре јав но сти и не по што ва ња основ них
нор ми го сто прим ства ди пло мат ских пред став ни ка при ја тељ -
ских зе ма ља.

Од стра ње не вен це и цве ће по ста ви ле су де ле га ци је ве ли -
ког бро ја не за ви сних, не стра нач ких, бо рач ких, ве те ран ских,
ин ва лид ских и ор га ни за ци је вој них пен зи о не ра, сту дент ских и
из ви ђач ких ор га ни за ци ја, а и ди пло мат ских пред став ни ка ви -
ше при ја тељ ских зе ма ља.

Зах те ва мо да се хит но утвр ди ко су на ло го дав ци, а ко из вр -
ши о ци овог не до пу сти вог и не кул тур ног чи на, да се пре ду зму
од го ва ра ју ће ме ре, из ра зи јав но из ви ње ње и о све му оба ве -
сти јав ност.

Београдски форум за свет равноправних 
Клуб генерала и адмирала Србије

СУБНОР Србије
Удружење војних пензионера Србије

Параћин

ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Д
е ле га ци ја Оп штин ске ор га ни за ци је УВПС Па ра ћин по ло жи ла
је ве нац на Спо ме ник па лим бор ци ма оп шти не Па ра ћин у ра -
то ви ма од 1990. до 1999. го ди не и ода ла по част при пад ни ци -

ма ВЈ и МУП-а по ги ну лим у од бра ни од агре си је НА ТО-а.
У ра ту 1999. го ди не, оп шти на Па ра ћин да ла је че ти ри ју на ка От-

аџ би не. То су пи лот, пот пу ков ник ВЈ Жи во та Ђу рић, Вој ник Бо јан
Ми ле тић, мла ђи вод ник 1. кла се по ли ци је Жар ко Кр стић и вод ник
пр ве кла се по ли ци је Ср ђан Стој ко вић.

Вен це на спо ме ник па лим бор ци ма по ло жи ли су и де ле га ци је
оп шти не Па ра ћин, По ли циј ске ста ни це Па ра ћин, Ко ла срп ских се -
ста ра, Удру же ња бо ра ца отаџ бин ских ра то ва оп шти не Па ра ћин и
Удру же ња по то ма ка рат ни ка Ср би је од 1912. до 1920. го ди не. 

Па ра стос по ги ну лим бор ци ма оба ви ли су све ште ни ци цр кве
„Све та Тро ји ца“. 

К
ао и свих прет ход них го ди -
на, у Ср би ји је 24. мар та,
ода ва њем по ште на спо -

ме ни ци ма жр та ва, обе ле жен
по че так агре си је на на шу зе -
мљу 1999. го ди не. Пан де ми ја
ви ру са ко ро на учи ни ла је да
ово га пу та не бу де ма сов них
ску по ва, па су ко ме мо ра тив не
све ча но сти ор га ни зо ва не
углав ном на отво ре ном про сто -
ру, уз уче шће ма лог бро ја љу -
ди.

Пред сед ник УВПС Љу бо мир
Дра га њац по ло жио је бу ке те
све жег цве ћа на Спо ме ник де -
ци стра да лих то ком агре си је
НА ТО-а 1999. го ди не у Та шмај -
дан ском пар ку и на Спо ме ник
,,Веч на ва тра“ по диг ну тим за
се ћа ње на све жр тве ра та на
бе о град ском ушћу, ода ју ћи по -
шту по стра да ли ма.

Вен це и цве ће на та два спо -
ме ни ка по ло жи ле су и број не
де ле га ци је, ме ђу ко ји ма и Клу -
ба ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би -

је, Бе о град ског фо ру ма за свет
рав но прав них, ам ба са да Ру си -
је и Бе ло ру си је, удру же ња гра -
ђа на и бо рач ких ор га ни за ци ја.
У име Клу ба ге не ра ла и ад ми -
ра ла Ср би је вен це су по ло жи -
ли Ми ло мир Ми ла ди но вић, Ву -
ка ло Ча ђе но вић и Лу ка Ка стра -
то вић. 

Обра ћа ју ћи се оку пље ни ма
пред Спо ме ни ком ,,Веч на ва -
тра“, пред сед ник Из вр шног од -
бо ра Клу ба ге не ра ла и ад ми ра -
ла Ср би је ге не рал-ма јор Лу ка
Ка стра то вић ре као је да има мо
мо рал но пра во и оба ве зу да се
бо ри мо про тив по ку ша ја бри са -
ња на шег пам ће ња, пре кра ја -
ња исто ри је, да све чи ни мо за
су ве ре ни тет и сло бо ду зе мље.
На то нас, ка ко је ка зао, оба ве -
зу ју жр тве агре си је НА ТО-а и
це ло куп на исто ри ја Ср би је.
Све оно што се до го ди ло 1999.
го ди не не сме мо да за бо ра ви -
мо, на гла сио је Ка стра то вић.

З. П.

Дан сећања на почетак агресије НАТО-а
на Србију (СРЈ) 1999. године

1
ОДАТА ПОШТА 

ЖРТВАМА АГРЕСИЈЕ

На Споменик пострадалој деци у Ташмајданском парку букет
цвећа положио је председник УВПС Љубомир Драгањац

Одавање поште пред Спомеником ,,Вечна ватра“
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Крушевац

ОДАТА ПОШТА ЈУНАЦИМА

П
о во дом 24. мар та – Да на се -
ћа ња на по че так агре си је
НА ТО-а на СРЈ 1999. го ди -

не, на Спо мен обе леж ју па лим ју -
на ци ма 125. мо то ри зо ва не бри га -
де по ло же ни су вен ци.

Уз по што ва ње епи де ми о ло -
шких ме ра иза зва них ви ру сом co -
vid-19, ове го ди не це ре мо ни ја је
одр жа на без при су ства по ро ди ца
по ги ну лих и број них удру же ња.
Вен це су по ло жи ли ко ман дант
Гар ни зо на Кру ше вац пу ков ник
Ра де Рња ко вић са са рад ни ци ма,
гра до на чел ник Ја сми на Па лу ро -
вић, пред сед ник Скуп шти не гра -
да Пре драг Ву ки ће вић, се кре тар
Ра син ског управ ног окру га Де јан
Јо вац и пред став ни ци бо ра ца
125. мо то ри зо ва не бри га де. Де -
ле га ци ју Удру же ња вој них пен -
зи о не ра Кру ше вац, чи ни ли су ста ре ши не, бив ши при пад ни ци хе рој ске бри га -
де: пред сед ник НО Ђур ђе Рад ма но вац, члан Град ског од бо ра Ти тус Дра гић и
чла но ви Удру же ња Ми о драг Јев тић и Бо бан Осто јић. 

То ком 78 да на бом бар до ва ња, из Ра син ског окру га по ги ну ле су 52 осо бе,
од ко јих 39 вој них ре зер ви ста, ак тив них вој ни ка и ре зер вних по ли ца ја ца, као
и јед но ци вил но ли це. Две осо бе по ги ну ле су при ли ком бом бар до ва ња мо ста
у Тр сте ни ку, а 10 ци ви ла ‒ на Вар ва рин ском мо сту. Сед ма пе ша диј ска бри га -
да има ла је 22 по ги ну ла вој ни ка и не ко ли ко де се ти на ра ње них. То ком агре -
си је 125. мо то ри зо ва на бри га да има ла је 98 по ги ну лих и 350 ра ње них. Пам -
ти ће се њи хо во хе рој ство од пр вог до по след њег да на у од бра ни гра ни це у
ре јо ну ка ра у ле Ко ша ре.                                                        Мр А. Си мо нов ски

И
ове го ди не Ду шан
Ста јић, отац Са ше
Ста ји ћа, пр ве жр тве

агре си је НА ТО-a до шао је
у Да ни лов град да по ло жи
цви је ће на спо ме ник у ка -
сар ни „Ми ло ван Ша ра но -
вић.“

Ду ша на и ње го вог бли -
ског ро ђа ка до че као је пу -
ков ник у пен зи ји Жељ ко
Же га рац, стар је ши на 386.
ар ти ље риј  ско-ра кет не
бри га де у то ку агре си је и
по вео у ка сар ну. При мио
их је ко ман дант пу ков ник
Жар ко Во ји но вић. Oни су об и шли
мје сто стра да ња мла ђа ног Са ше,
гдје су ра ње на и два ње го ва дру га и
по ло жи ли цви је ће. За тим су на Спо -
ме ни ку па лим бор ци ма да ни лов град -
ског гар ни зо на по ло жи ли ви је нац, ка -
ко ре че Ду шан, у знак па жње свим
по ги ну ли ма. По сли је по ла га ња ви јен -
ца, Же га рац је по сје ти о це до вео у
Под го ри цу, гдје су се су сре ли са
Жељ ком Ву ки ћем, Па влом Бан до ви -
ћем и Ра ди во јем Здрав ко ви ћем, пу -
ков ни ци ма у пен зи ји, стар је ши на ма
те ар ти ље риј ске је ди ни це. 

Ду шан, вид но по тре сен због гу бит -
ка си на је дин ца, го во рио је да он и
су пру га не про ве ду ни је дан дан без
су за, али се бо ре да ду же по жи ве и
на овај дан по ло же цви је ће на вјеч ни

дом је ди ном дје те ту. Из ра зио је за до -
вољ ство што је вој ска уз по ро ди цу и
што их сва ке го ди не ле по при ме у Да -
ни лов град ској ка сар ни. 

У ат мос фе ри ту жног се ћа ња ево -
ци ра не су успо ме не на Са шу Ста ји -
ћа, а спо ми ња ни су стра дал ни ци  на
аеро дро му Го лу бов ци, дје ца у Му ри -
на ма и ма ла Ми ли ца из Бе о гра да.

Вој ни пен зи о не ри има ју трај ну оба -
ве зу да ње гу ју тра ди ци ју Вој ске, ње -
но уче шће у од бра ни до мо ви не, ча -
сти, сло бо де, сво је не ја чи и да мла -
дом на ра шта ју ули ва ју па три о ти зам
и вас пи та ва ју ге не ра ци је ко је ће их
до стој но за мје ни ти. По ча ши цу за по -
кој ду ши па лим дру го ви ма, ка жу ва -
ља се то и за же ле ше го сти ма сре ћан
пут за Бе о град.            Р. Здрав ко вић 

У Нишу обележена годишњица
агресије 

ТУЖНО ПОДСЕЋАЊЕ

П
о ла га њем ве на ца на Спо ме ник жр тва ма агре си је
НА ТО-a, на Уни вер зи тет ском тр гу у Ни шу ода та је
по част не ви но стра да лим жр тва ма. У име гра да

ве нац је по ло жи ла за ме ни ца гра до на чел ни це Ду ши ца
Да ви до вић. ,,На ша је по ру ка, да не сме мо за бо ра ви ти
да мла ди ма пре но си мо све оно што се тих ме се ци де -
си ло на шој зе мљи“, из ме ђу оста лог ре кла је она.

Ниш је, по ред При шти не и Но вог Са да, био град на
ко ји је ба че но нај ви ше бом би. Ниш је бом бар до ван 40

пу та, на град је ис па ље но 324 про јек ти ла, од то га 161
кла сич них бом би, 71 кр ста ре ћих  про јек ти ла, 36 ка сет -
них кон теј не ра и 8 гра фит них бом би.

Ва зду шна опа сност у Ни шу је тра ја ла 52 да на, 5 са ти
и 56 ми ну та. Пр ве бом бе па ле су на ка сар ну ,,Сте ван
Син ђе лић’’ 25. мар та у 20,28 ча со ва, али жр та ва ни је
би ло, из у зев по вре де јед ног вој ни ка. Исте ве че ри два
пу та је га ђа на ка сар на ,,Ми ја Ста ни ми ро вић’’, а жр та ва
ни је би ло. На аеро дром су ба че не че ти ри авио-бом бе.
Ва зду шна лу ка за су та је са Укуп но са 297 авио и 14 ка -
сет них бом би, а га ђа на је и јед ном кр ста ре ћом ра ке -
том.

Нај ве ће стра да ње ста нов ни штва Ни ша де си ло се 7.
ма ја, ка да су агре со ри ка сет ним бом ба ма на па ли ши ри
део гра да, у бли зи ни глав не пи ја це и Кли нич ког цен тра.
Жи вот је из гу би ло 15 љу ди, а ме ђу њи ма и јед на труд -
ни ца. Ви ше де се ти на Ни шли ја је те же и лак ше по вре -
ђе но, а при чи ње на је и ве ли ка ма те ри јал на ште та. 

На се ље ,,Ду ва ни ште,, га ђа но је 12. ма ја ка сет ним
бом ба ма. Ра ње но је ви ше љу ди. Ве ли ка ма те ри јал на
ште та на не та је згра ди Ко ман де 3. ар ми је, скла ди -
шту,,Ћу мур ли ја“, за тим Ду ван ској ин ду стри ји, Ју го пе -
тро лу, Енер го га су, па Елек тро и сто ку, МИН, ,,Ја стре -
бац“,  мо сту пре ко Ни ша ве у цен тру гра да, над во жња ку
код Тру пал ских шу ма, на се љу Ме до ше вац... 

Град је жи вео и ра дио по рат ној ор га ни за ци ји. Скуп -
шти на гра да је рас пу ште на, а Из вр шни од бор је био у
стал ном за се да њу. Штаб Ци вил не за шти те ин фор ми -
сао је гра ђа не  о на чи ну по на ша ња у слу ча ју ва зду шне
опа сно сти, ко ја је огла ша ва на  си ре на ма. Град ски и
при вред ни ор га ни чи ни ли су мак си мал не на по ре да
гра ђа ни ма обез бе де за до во ље ње жи вот них по тре ба. 

Здрав стве не уста но ве, Вој на бол ни ца и Кли нич ки
цен тар, ор га ни зо ва ли су се за рад у рат ним усло ви ма,
збри ња ва ли ра ње ни ке и оба вља ли оста ле ре дов не де -
лат но сти. Жи вот је те као да ље. За вре ме бом бар до ва -
ња скло пљен је 101 брак, ро ђе но 620 де це, 312 де ча ка
и 308 де вој чи ца.        

Мр М. Пан те лић

По шта си ну је дин цу

Де ле га ци ја Ни ша при ли ком по ла га ња вен ца

Ве те ра ни 125. бри га де ода ли по шту 
по ги ну лим са бор ци ма

Подгорица

ПАМТЕ СЕ ЗЛОЧИНИ



М
и ни стар од бра не др Не бој ша Сте -
фа но вић при мио је 23. мар та де ле -
га ци ју Удру же ња вој них пен зи о не ра

ко ју је пред во дио пред сед ник Удру же ња
Љу бо мир Дра га њац. Уз ми ни стра од бра не
ту струч ну ин стан цу у си сте му од бра не
пред ста вља ли су др жав ни се кре тар Алек -
сан дар Жив ко вић, по моћ ник ми ни стра од -
бра не, по моћ ник ми ни стра од бра не за
људ ске ре сур се Ка та ри на То ма ше вић и
на чел ник Оде ље ња за стам бе не по сло ве
у Упра ви за тра ди ци ју, стан дард и ве те ра -
не МО ка пе тан фре га те Сло бо дан Бе љић.
Удру же ње су по ред пред сед ни ка пред ста -
вља ли члан Глав ног од бо ра УВПС, ина че
пред сед ник Оп штин ског од бо ра УВПС Но -
ви Бе о град Бо жи дар Ба бић, и глав ни и од -
го вор ни уред ник гла си ла ,,Вој ни ве те ран“
Зво ни мир Пе шић.

Био је то ве о ма ко ри стан ди ја лог о про -
бле ми ма ко је ти ште вој не пен зи о не ре и о
на чи ни ма да се они раз ре ше. Ми ни стар
од бра не и ње го ви са рад ни ци па жљи во су
са слу ша ли пред сед ни ка Љу бо ми ра Дра -
гањ ца ко ји је на вео мно ге чи ње ни це што
илу стру ју ак ту ел но ста ње и од ра жа ва ју
ста во ве вој но пен зи о нер ске по пу ла ци је. 

На по чет ку раз го во ра пред сед ник Дра га -
њац је из нео нај ва жни је чи ње ни це о УВПС
и нај ва жни јим ак тив но сти ма те ор га ни за ци -
је. Удру же ње по сто ји и де лу је 28 го ди на, ор -
га ни зо ва но је на те ри то ри јал ном прин ци пу
у 47 оп штин ских – град ских ор га ни за ци ја и
са при дру же ним удру же њи ма има око
27.000 чла но ва. Удру же ње је со ци јал но-ху -
ма ни тар на и па три от ска ор га ни за ци ја, опре -
де ље но да пу ним ка па ци те том пру жи по моћ
вој ним пен зи о не ри ма. 

Та ко ђе је оба ве стио ми ни стра Сте фа но -
ви ћа да је ус по ста вље на успе шна и не по -
сред на са рад ња са вој но пен зи о нер ским
ор га ни за ци ја ма Ма ђар ске, Ру му ни је, Тур -
ске, Грч ке, Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Р. Срп -
ске и Ита ли је. Удру же њу се при дру жи ло
пет вој но струч них пен зи о нер ских ор га ни -
за ци ја. 

Бри га о ко ле га ма 
са ни жим при ма њи ма
‒Удру же ње се ис кљу чи во фи нан си ра из

чла на ри не ко ја ме сеч но из но си 0,2 од сто
од из но са пен зи је. За со ци јал но-ху ма ни -
тар ну по моћ од чла на ри не сва ког ме се ца
из два ја се 40 од сто. Од 1. 9. 2012. го ди не
до са да со ци јал но- ху ма ни тар ну по моћ
при ми ло је 2.244 ли ца у из но су од
67.396.000,00 ди на ра. По моћ је до де љи -
ва на и чла но ви ма Удру же ња ко ји су има -
ли ште те од по пла ва, зе мљо тре са и по жа -
ра. И чла но ви ма ко ји су обо ле ли од ви ру -
са ко ро на пру жа се од го ва ра ју ћа фи нан -
сиј ска по моћ. Та ко се по ро ди ци пре ми ну -
лог до де љу је нов ча ни из нос од 30.000 ди -
на ра, ре као је Дра га њац и на ста вио:

‒За до вољ ни смо са рад њом на ших оп -
штин ских – град ских ор га ни за ци је са је ди -
ни ца ма и уста но ва ма Вој ске Ср би је. Ор га -
ни Ми ни стар ства од бра не и ГШ има ју ко -
рек тан од нос пре ма Удру же њу.

До 1. 1. 2008. го ди не со ци јал но оси гу ра -
ње вој них оси гу ра ни ка би ло је у це ло сти
уре ђе но За ко ном о Вој сци Ју го сла ви је и
под за кон ским про пи си ма. Та ре гу ла ти ва је
обез бе ди ла кон сти ту и са ње ускла ђе ног и
функ ци о нал ног си сте ма со ци јал ног оси гу -
ра ња вој них оси гу ра ни ка и то пот пу но

ауто ном ног у од но су на ци вил ну ре гу ла ти -
ву. Од 1. 1. 2008. го ди не за по чет је про цес
уру ша ва ња си сте ма со ци јал ног оси гу ра -
ња, јер ни је бла го вре ме но до не та ре гу ла -
ти ва ко ја би би ла ускла ђе на са од ред ба ма
За ко на о Вој сци Ср би је. На сту пио је про -
цес раз гра ђи ва ња си сте ма кроз ре гу ла ти -
ву че ти ри за ко на и до но ше ње под за кон -
ских про пи са ко ја су мно га до та да шња ре -
ше ња ста ви ла ван сна ге, ус кра ћу ју ћи не ка
зна чај на пра ва вој ним оси гу ра ни ци ма.
Пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње вој них
оси гу ра ни ка је са да у це ли ни пре ба че но
на ци вил ни си стем ПИО. Бит но је про ме -
њен на чин утвр ђи ва ња ви си не по чет ног
из но са пен зи је и на чи на ње ног ускла ђи ва -
ња. Ре зул тат та квог ре ше ња је да су из но -
си пен зи ја за ли ца истог чи на и по ло жа ја,
са мо у раз ли чи то вре ме пен зи о ни са них,
дра стич но ма њи за оне ко ји су ра ни је пен -
зи о ни са ни. 

Са да шњи из но си пен зи ја кре ћу се у ра -
спо ну од 63 до 72 од сто од пла те про фе -
си о нал них при пад ни ка Вој ске Ср би је, а
ве ћи на је оти шла у пен зи ју са 85 од сто од
по след ње пла те. Раз ли ка из ме ђу пла та и
пен зи ја по чи но ви ма је од 19.310  до
65.234 ди на ра. 

‒Ре ше ње овог про бле ма ви ди мо у ауто -
ном ном уре ђе њу пен зиј ско-ин ва лид ског
си сте ма вој них оси гу ра ни ка, та ко што би
се из нос пен зи је утвр ђи вао у од го ва ра ју -
ћем про цен ту од из но са пла те у по след -
њем ме се цу пред пен зи о ни са ње. Пен зи је
би се ускла ђи ва ле са по ра стом пла та у
Вој сци, а по сло ви ПИО вра ти ли у де лат -
ност Фон да за СО ВО, ис та као је пред сед -
ник УВПС.

Освр ћу ћи се на си ту а ци ју у ве зи са пен -
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зиј ским и ин ва лид ским оси гу ра њем вој них
пен зи о не ра, ми ни стар Сте фа но вић је ре -
као да сва ка ко тре ба има ти на уму до са -
да шње ис ку ство и тра ди ци је, али да за
про ме не тре ба има ти чвр сте ар гу мен те.
На по ме нуо је да су не ке обла сти у вре ме
Ју го сла ви је си сте мат ски би ле бо ље ре ше -
не. Та ко су у си сте му од бра не вра ће на не -
ка ре ше ња ко ја су се по ка за ла де ло твор -
ни јим у од но су на по то ња. Да нас се сва ко
ре ше ње су штин ски по сма тра кроз при зму
фи нан си ја. Сва ки учи ње ни ко рак на пред,
зна ча јан је по мак. У сва ком слу ча ју из ме -
на про пи са и прак се ду го тра јан је про цес.

Ми ни стар је по себ но апо стро фи рао
бри гу о стан дар ду при пад ни ка си сте ма од -
бра не, на во де ћи да ће уско ро вој ни ци по
уго во ру има ти ве ћу пла ту и да су ме сеч на
при ма ња офи ци ра и под о фи ци ра та ко ђе
уве ћа на.  

Здрав стве но оси гу ра ње
Дру га област о ко јој је во ђен ди ја лог би -

ло је здрав стве но оси гу ра ње ко је је у по -
след ње вре ме оп те ре ће но мно гим про -
бле ми ма.

‒Здрав стве но оси гу ра ње вој них оси гу -
ра ни ка оства ру је се по За ко ну о ВЈ од
1994. го ди не. При пре ма за до но ше ње но -
вог за ко на пре ду го тра је, што се не га тив но
од ра жа ва на ино ви ра ње и до но ше ње под -
за кон ских ака та, као што су Уред ба о на -
чи ну оства ри ва ња здрав стве ног оси гу ра -
ња, Пра вил ник о здрав стве ној за шти ти
ВО, Од лу ка о уче шћу вој них оси гу ра ни ка у
тро шко ви ма здрав стве не за шти те и дру га.

Вој ни пен зи о не ри и чла но ви њи хо вих
по ро ди ца чи не ве ћи ну вој них оси гу ра ни ка
ко ји здрав стве ну за шти ту оства ру ју по -
сред ством Фон да за СО ВО, али је њи хо ва
за сту пље ност у Управ ном и Над зор ном
од бо ру за не мар љи ва. Нео п ход но је да то
пи та ње бу де нор ма тив но ре гу ли са но, у
скла ду са бро јем оси гу ра ни ка и струч ним
ква ли фи ка ци ја ма за рад у тим од бо ри ма. 

Про пи си ва ње ле ко ва за два и ви ше ме -
се ци ни је ре ше но на нај бо љи на чин. По -
треб но је да ста ри је осо бе, хро нич ни бо -
ле сни ци ко ји ду го има ју исту те ра пи ју, ре -
цеп те и ле ко ве при ме за два ме се ца, али
то још увек ни је оства ре но, под ву као је
Љу бо мир Дра га њац и на ста вио: 

‒Услед све ве ћег бро ја ста рих, уса мље -
них и бо ле сних КВП, из град ња ге рон то ло -
шког цен тра у Бе о гра ду би ла би од ве ли ке
по мо ћи за њи хо во збри ња ва ње. За ефи -
ка сни ју слу жбу хит не по мо ћи у Бе о гра ду
по треб но је за но ви ти во зни парк и обез бе -
ди ти по тре бан број во за ча. Па тро на жна
слу жба на про сто ру Бе о гра да, Но вог Са да
и Ни ша је ве ли ка по тре ба, па је нео п ход но
да се што пре ус по ста ви.

Ле че ње вој них пен зи о не ра у ВМА оства -
ру је се уз зна чај не по по те шко ће због не -
по пу ње но сти ле ка ри ма и упу ћи ва ња
струч них ка дро ва у ко вид бол ни це. На
опе ра ци ју ку ка и ка тарк те че ка се две и ви -
ше го ди на. Сма тра мо да ове и дру ге про -
бле ме тре ба ре ша ва ти упу ћи ва њем вој них
оси гу ра ни ка  у ци вил не здрав стве не уста -
но ве. У по след ње вре ме све ве ћи број вој -
них пен зи о не ра нам се жа ли на не сно сне
гу жве у ла бо ра то ри ји ВМА.

Сва на ша на сто ја ња да се про блем
здрав стве ног збри ња ва ња 38 по ро ди ца
ко је жи ве у Цр ној Го ри, а пен зи ју при ма ју у
Ср би ји, би ла су не у спе шна, па је нео п ход -
но пред у зе ти до дат не ме ре да се овај про -
блем раз ре ши.

Ли ста ин ди ка ци ја за ко ри шће ње ме ди -
цин ске ре ха би ли та ци је у гра ђан ству је
знат но ши ра у од но су на вој не оси гу ра ни -
ке и одо бра ва од 21 до 30 да на, са мо гућ -
но шћу про ду же ња за се дам да на, док се
то за вој не оси гу ра ни ке одо бра ва са мо 14
да на.

По треб но је по но во пре и спи та ти не за ко -
ни то до не те од лу ке о уки да њу пра ва вој -
ним оси гу ра ни ци ма на на кна ду тро шко ва
ис хра не код од ла ска на пре глед ван ме ста
пре би ва ли шта. Та ко ђе тре ба ре гу ли са ти
тро шко ве пре во за пре ми ну лих вој них оси -
гу ра ни ка из вој них бол ни ца и са ВМА до
ме ста са хра не.

Нео п ход но је да се вој ним оси гу ра ни ци -
ма ко ји бо лу ју од ше ћер не бо ле сти, ра ди
опо рав ка и еду ка ци је, омо гу ћи де се то -
днев ни бо ра вак у хо те лу ,,Мер кур“сва ких
пет го ди на, ка ко то чи ни РФЗЗ за сво је
оси гу ра ни ке.

На ста ви ти по хит ном по ступ ку при ме ну
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у вој ном
здрав ству. Ци вил но здрав ство је већ одав -
но пре шло на из да ва ње елек трон ских  ре -
це па та, на гла сио је Дра га њац.

Ми ни стар од бра не је ка зао да је рад на
гру па не дав но за вр ши ла рад на на црт За -
ко на о вој ном здрав ству и да ће он би ти
до ста вљен Удру же њу вој них пен зи о не ра
Ср би је, ка ко би пре ста вља ња у про це ду -
ру усва ја ња мо гле да се про ме не не ке од -
ред бе. Он је из ра зио раз у ме ва ње за про -
бле ме вој них пен зи о не ра и чла но ва по ро -
ди ца ко ји жи ве у Цр ној Го ри, а пен зи је при -
ма ју у Ср би ји, па ће пред ло жи ти ми ни -
стар ки од бра не Цр не Го ре пред ло жи ти ре -
ше ње.

Др жав ни се кре тар Алек сан дар Жив ко -
вић је оба ве стио де ле га ци ју УВПС да се
на цр том за ко на пред ви ђа про ши ре ње
бро ја ко ри сни ка здрав стве них услу га у ок-
ви ри ма вој ног здрав ства. На и ме, пред ла -
же се да си сте мом вој ног здрав ства бу ду
об у хва ће на и ци вил на ли ца (вој ни слу жбе -

ни ци и на ме ште ни ци) ко ја ра де у си сте му
од бра не. Дру го по вољ но ре ше ње у на цр ту
за ко на је да се сви при хо ди ко је оства ре
вој но здрав стве не уста но ве  сли ју у Фонд
за СО ВО

Стам бе но обез бе ђе ње
На стам бе ном обез бе ђе њу код Стам бе -

ног ор га на Ми ни стар ства од бра не на ла зи
се око 8.500 ко ри сни ка вој не пен зи је, без
ко нач но ре ше ног стам бе ног пи та ња. Од
овог бро ја без ика квог ста на је око 4.200
ко ри сни ка, док је њих око 4.300 са де ли -
мич но ре ше ним стам бе ним пи та њем. Про -
сеч на ста ро сна струк ту ра вој них пен зи о -
не ра ко ји ни су ре ши ли стам бе но пи та ње
је из над 75 го ди на. Они на ре ша ва ње
стам бе ног пи та ња у про се ку че ка ју ви ше
од 25 го ди на. У Но вом Са ду (ка сар на ,,Ми -
ле ти ће во“, у Пе тро ва ра ди ну...) и у дру гим
ка сар на ма сме ште но је око 450 по ро ди ца
са ви ше од 900 чла но ва по ро дич ног до ма -
ћин ства.

Рас по де ла ста но ва, до ја вље них за по -
де лу, ка ко је на по ме нуо Љу бо мир Дра га -
њац, вр ши се на осно ву од лу ке ми ни стра
од бра не у про цен ту ал ном од но су 70 пре -
ма 30 од сто у ко рист ак тив ног са ста ва. У
прак си се до га ђа да вој ни пен зи о не ри ко ји
че ка ју на стан ви ше од 20 и ви ше го ди на
са 850 и ви ше бо до ва оста ју без ста на, а
кров над гла вом до би ја ју ли ца ко ја су у
слу жби око 15 го ди на, са ма ње од 650 бо -
до ва. Да би се из бе гао овај не склад, про -
це нат за рас по де лу ста но ва би тре ба ло да
бу де 60 пре ма 40 од сто у ко рист про фе си -
о нал них при пад ни ка Ми ни стар ства од бра -
не и Вој ске Ср би је.

Јав ни по зив за ку по ви ну ста но ва под по -
вољ ни јим усло ви ма за при пад ни ке сна га
без бед но сти ни је ис по што вао де це ни ја ма
гра ђен пра ви чан си стем рас по де ле ста но -
ва у ко јем ре до след на ранг-ли сти за ви си
од ду жи не рад ног ста жа, бро ја чла но ва по -
ро ди це, обра зов ног ни воа, ко ли ко ду го ко
че ка на стан, ко ју ду жност оба вља и на ос-
но ву бо ле сти у по ро ди ци. Вој ни пен зи о не -
ри су у по де ла ма у ко ји ма је нај ва жни је ка -
да ће се ко уло го ва ти на сајт, прак тич но
дис кре ди то ва ни. Због то га је УВПС упу ти -
ло пи смо пред сед ни ку Алек сан дру Ву чи ћу
зах те ва ју ћи да се си стем про ме ни, под ву -
као је Љу бо мир Дра га њац.

Го во ре ћи о ста но град њи ми ни стар од -
бра не Не бој ша Сте фа но вић ка зао је да се
све чи ни у окви ру над ле жних др жав них ор -
га на да се са гра ди зна чај но ве ћи број ста -
но ва по це ни од 500 евра за ква драт ни ме -
тар. У на ред них пет го ди на, ка ко се пла ни -
ра, би ће ре ше но чак 80 од сто стам бе них
по тре ба ак тив них и пен зи о ни са них при -
пад ни ка си сте ма од бра не. У Но вом Са ду
је пред ви ђе но да све сво је гра ђе вин ске
објек те Ми ни стар ство од бра не, од но сно
Вој ска Ср би је усту пе гра ду, а да за уз врат
на јед ном ме сту бу ду све је ди ни це и уста -
но ве си сте ма од бра не. Но ви Сад ће из гра -
ди ти и од го ва ра ју ћи број ста но ва за при -
пад ни ке Ми ни стар ства од бра не и Вој ске
Ср би је.

У за вр шном де лу ди ја ло га још јед ном је
на гла ше но да би вра ћа њем пен зиј ско-ин -
ва лид ског оси гу ра ња у Фонд за СО ВО би -
ли раз ре ши ли мно ги про бле ми. До го во ре -
но је и то да се убу ду ће пред став ни ци Ми -
ни стар ства од бра не че шће су сре ћу са де -
ле га ти ма Удру же ња вој них пен зи о не ра
Ср би је.

З. Пе шић
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-  123.876,00 188.274,00 65.79% 64.398,00 
-

 
114.215,00 179.449,00 63.54% 65.234,00 

   107.820,00 171.490,00 62.87% 63.670,00 
 89.450,00 139.145,00 64.28% 49.695,00 

 72.325,00 115.155,00 62,80% 49.695,00 
 I   54.436,00 80.448,00 67.665 26.012,00 

  50.890,00 70.200,00 72.49% 19.310,00 

Пре глед пла та и пен зи ја по чи но ви ма



П
ри пре ме за епи де ми ју на Вој но ме ди -
цин ској ака де ми ји по че ле су кра јем
фе бру а ра 2020, ка да су се по ја ви ли

пр ви до ка за ни слу ча је ви у Евро пи, од но -
сно у Фран цу ској. Фор ми ра њем кри зног
ти ма, са бри гад ним ге не ра лом проф. др
Дра га ном Дин чи ћем на че лу, за по чео је
ин тен зи ван рад на спре ча ва њу и су зби ја -
њу епи де ми је ме ђу при пад ни ци ма Ми ни -
стар ства од бра не и Вој ске Ср би је, а на ро -
чи то ме ђу осо бљем у вој но здрав стве ним
уста но ва ма. Зна чај ну по моћ у еду ка ци ји
до би ли смо од де ле га ци је ле ка ра из На -
род не Ре пу бли ке Ки не, ко ји су нас по се ти -
ли у апри лу 2020, као и од број не еки пе
Вој ног здрав ства Ру ске Фе де ра ци је, ко ја је
по мо гла и у де кон та ми на ци ји и дез ин фек -
ци ји. 

Свој до при нос од по чет ка да је и Сек тор
за пре вен тив ну ме ди ци ну ВМА, на ро чи то
ин сти ту ти за епи де ми о ло ги ју, ми кро би о ло -
ги ју и хи ги је ну, али укљу чи ли су се и оста -
ли при пад ни ци Сек то ра. До не та су упут -
ства за по сту па ње и рад на ВМА, упут ства
за по сту па ње са за ра же ним и сум њи вим
па ци јен ти ма, са пре ми ну ли ма, као и са
кон так ти ма, упут ства за из во ђе ње на ста -
ве, спорт ских ак тив но сти... Дез ин фи ко ва -
но је ви ше од 5.000 m2 на ВМА, 10.000 m2

у Ге не рал шта бу, те око 5.000 m2 у оста лим
ор га ни за циј ским је ди ни ца ма и уста но ва ма
Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је.
Об и шли смо 13 обје ка та из ма стер пла на
ко ји су раз ма тра ни за при вре ме ни сме -
штај, а на ро чи то је зна чај но уче шће у ре -
ви зи ји про је ка та и да ва ње ми шље ња за
ко вид бол ни це у Ба тај ни ци и Кру шев цу.
Из вр ше но је 13 са ни тар них и епи де ми о ло -
шких над зо ра обје ка та за при вре ме ни
сме штај (Вој на бол ни ца Ка ра бур ма – ВМА,
Вој на ака де ми ја, Вој на гим на зи ја, Са јам
Бе о град, Са јам Но ви Сад, Мо ро вић). За
ко вид бол ни цу „Ка ра бур ма” из ра ђе на су
упут ства за по сту па ње, кон тро ла дез ин -
фек ци је, кон тро ла фе брил но сти осо бља,
стал на кон тро ла епи де ми о ло шких усло ва,
при ја вљи ва ње и ажу ри ра ње ста ту са обо -
ле лих, при су ство епи де ми о ло га и ви шег
са ни тар ног тех ни ча ра, и то сва ко днев но
од 3. апри ла 2020. го ди не. У ко лек ти ви ма
у ко ји ма се по ја ви ла епи де ми ја из вр ше на
су три ван ред на са ни тар на над зо ра. При
по ја ви за ра же них при пад ни ка МО и ВС
сва ко днев но се вр ши епи де ми о ло шко ис -
пи ти ва ње и об ра да кон та ка та, као и оби -
ла зак и кон тро ла у ка ран ти ну Вој не ака де -
ми је. 

Те сти ра ња на ВМА
Узи ма ње узо ра ка на зо фа рин ге ал ног

бри са и аспи ра та, ко ји су сла ти у ла бо ра -
то ри ју Ин сти ту та „Тор лак” и у Ди рек ци ју
на ци о нал не ре фе рент не ла бо ра то ри је у
Ба тај ни ци, по че ло је мар та 2020. го ди не.
До са да је узе то ви ше од 8.000 узо ра ка. Од
ју ла 2020. те сти ра ње бри се ва и аспи ра та
PCR ме то дом вр ши се и у Ин сти ту ту за ми -
кро би о ло ги ју Сек то ра за пре вен тив ну ме -
ди ци ну ВМА (до са да је те сти ра но ви ше од
1.000), а ова ла бо ра то ри ја је у про це су ве -
ри фи ка ци је од Ми ни стар ства здра вља. Од
апри ла 2020. вр ши се се ро ло шко те сти ра -
ње бр зим те сто ви ма, што је зна чај но олак -
ша ло бр зу ори јен та ци ју при при је му па ци -
је на та у ВМА као не ко вид бол ни цу, а по -
мо гло је и при по врат ку ка де та Уни вер зи -

те та од бра не и уче ни ка Вој не гим на зи је и
Сред ње струч не вој не шко ле у ко лек ти ве.
Укуп но је те сти ра но 20.000 осо ба. Ка ко су
се ди јаг но стич ке ме то де у све ту раз ви ја -
ле, та ко су од мах уво ђе не у ру тин ску ди -
јаг но сти ку Вој но ме ди цин ске ака де ми је.
Ан ти ген ски те сто ви ра де се од по чет ка но -
вем бра 2020. и по себ но су зна чај ни у Цен -
тру хит не по мо ћи ВМА, као и у ко вид ам -
бу лан ти у ВМЦ Но ви Бе о град. Они су у пр -
вим да ни ма по ја ве симп то ма јед на ко по у -
зда ни као PCR те сто ви, с тим што су лак -
ши за ана ли зу и ре зул та ти се до би ја ју за
де се так ми ну та. До са да је на ВМА ура ђе -
но ви ше од 6.000 ан ти ген ских те сто ва. 

На ВМА је вак ци на ци ја по при о ри те ти -
ма ко је је до нео ре пу блич ки Кри зни штаб
за по че ла 13. ја ну а ра 2021. го ди не. Нај пре
су вак ци ни са ни здрав стве ни рад ни ци и
оста ли за по сле ни у ко вид бол ни ци „Ка ра -
бур ма”, а за тим у свим уста но ва ма вој ног
здрав ства. Осим то га, по рас по ре ду Упра -
ве за вој но здрав ство вак ци ни са ли су се
ка де ти Уни вер зи те та од бра не и оста ли
при пад ни ци МО и ВС. Вак ци на ци ја на ВМА
и да ље тра је и не ће се пре ки да ти све док
бу де за ин те ре со ва них. На рас по ла га њу су
све до са да одо бре не вак ци не, ко је до би -
ја мо по зах те ву и не дељ ном пла ну. Укуп но
је до са да пр вом до зом вак ци ни са но 1.337
за по сле них на ВМА и 1.586 оста лих при -
пад ни ка МО и ВС, а ре вак ци ни са но је 801
ли це из ВМА и 907 оста лих. 

Пет еки па из Сек то ра за пре вен тив ну
ме ди ци ну ВМА уче ство ва ло је за јед но са
при пад ни ци ма Ми ни стар ства здра вља у
вак ци ни са њу и ре вак ци ни са њу на пунк ту
на Сај му. Си ту а ци јом са вак ци ни са ним
осо бљем на ВМА мо же мо би ти ап со лут но
за до вољ ни по што уку пан збир вак ци ни са -
них и оних ко ји су пре ле жа ли ко вид и сте -
кли иму ност пре ма шу је 70% за по сле них.
Ка да се за вр ши вак ци на ци ја свих за ин те -

ре со ва них, би ће об у хва ћен још ве ћи про -
це нат, па се већ мо же го во ри ти од ко лек -
тив ној иму но сти. 

Ди ле ме и не до у ми це 
У по гле ду тра ја ња за шти те на кон вак ци -

на ци је још увек не ма мо соп стве ног ис ку -
ства, те се осла ња мо на пре по ру ке про из -
во ђа ча и рет ке об ја вље не ре зул та те ис -
тра жи ва ња у ли те ра ту ри. Сма тра се да
сва ка од вак ци на ко је се при ме њу ју у Ре -
пу бли ци Ср би ји обез бе ђу је иму ност у тра -
ја њу од го ди ну да на. На рав но, спо соб ност
вак ци не да за шти ти од бо ле сти за ви си ће
пре све га од евен ту ал них му та ци ја ви ру -
са, од но сно од то га да ли ће до ћи до по ја -
ве но вих со је ва и ко ли ко ће се они раз ли -
ко ва ти од оних пре ма ко ји ма су про из ве -
де не по сто је ће вак ци не. 

За шти та на кон пре ле жа не бо ле сти увек
је пот пу ни ја у од но су на за шти ту по сле
вак ци на ци је. На рав но, и ов де тре ба узе ти
у об зир по ја ву но вих со је ва ви ру са. Та ко -
ђе, мо гу ће је да се по сле вак ци на ци је уоп -
ште не раз ви ју ан ти те ла и то ни је ве за но
са мо за вак ци ну про тив ко ро не већ и за
оста ле вак ци не ко је се при ме њу ју у ху ма -
ној ме ди ци ни.

Пре ле жа на бо лест оста вља ве о ма со -
лид ну за шти ту, а ан ти те ла се за др жа ва ју у
кр ви ме се ци ма. Осим то га, ан ти те ла ни су
је ди ни вид за шти те, ви рус под сти че и
ства ра ње ће лиј ске иму но сти, ко ја је још
ду го трај ни ја. Ме ђу тим, по да ци о ће лиј ској
иму но сти су ја ко оскуд ни. Та ква ис тра жи -
ва ња су ве о ма ску па и до са да су спро ве -
де на са мо у Швед ској, на огра ни че ном
бро ју ис пи та ни ка. У сва ком слу ча ју, код
осо ба ко је су се раз бо ле ле на кон пр ве вак -
ци не не мо ра се жу ри ти са ре вак ци ном. У
то ку бо ле сти за пра во до ла зи до та ко зва не
се ро кон вер зи је, од но сно пр во бит на ан ти -
те ла кла се IgM, ко ја се раз ви ја ју у пр вих
не ко ли ко да на од ула ска ви ру са у ор га ни -
зам, би ва ју за ме ње на ан ти те ли ма кла се
IgG, ко ја свој мак си мум до сти жу око два -
де се тог да на. 

Слич но као на кон при род ног за ра жа ва -
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АКТУЕЛНО

Сектор за превентивну медицину ВМА

ЖИВЕТИ 
СА КОРОНОМ

Вакцинација пружа заштиту вакцинисаној особи. То значи
да се у контакту са вирусом вакцинисана особа неће зара-

зити, или ће болест протећи много блаже. Теоријски је могу-
ће да се у слузници носа и ждрела вакцинисане особе про-
нађе вирус који њој не шкоди, али га може пренети незаш-
тићеној особи, која ће се разболети. Могућност оваквог на-
чина преноса није велика, али ризик постоји. Зато су и вак-
цинисане особе у обавези да се придржавају противепиде-
мијских мера, као што је ношење маске, све док се не по-

стигне колективна имуност, односно док већина становника
не буде заштићена. 

Пише 
Соња МАРЈАНОВИЋ



ња, мак си мал не вред но сти ан ти те ла кла -
се IgG при сут на су од два де се тог да на на -
кон вак ци на ци је, и то је тре ну так ка да се
мо же из вр ши ти се ро ло шко те сти ра ње да
би се утвр ди ло да ли је вак ци на ци ја успе -
шна. 

Вак ци на и ре вак ци на
Вак ци не ко ји ма се тре нут но вр ши вак ци -

на ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји под ра зу ме ва ју
да је за по сти за ње иму но сти по треб но
при ми ти вак ци ну и ре вак ци ну. У све ту је до
са да раз ви је на са мо јед на вак ци на ко ја не
зах те ва ре вак ци на ци ју, али она је још увек
у про це су одо бра ва ња за при ме ну. У јав -
но сти је че сто при сут но пи та ње да ли се
не ко мо же за ра зи ти ви ру сом ко ји је при -
мио вак ци ном (ако је вак ци на са осла бље -
ним ви ру сом). На рав но да то ни је мо гу ће,
нај пре за то што осла бље ни ви рус ни је
спо со бан да се умно жа ва ка ко би иза звао
бо лест, а осим то га пут уно ше ња ви ру са
SARS ко ро на је ис кљу чи во пре ко слу зни -
це но са, уста и кон јук ти ва. Овај ви рус се
не пре но си кр вљу, као ни ди рект ним убри -
зга ва њем у ми шић вак ци ном.

Ан ти те ла, као и ће лиј ска иму ност, сва -
ка ко шти те од по нов ног за ра жа ва ња не ко -
ли ко ме се ци. Ме ђу тим, вак ци на ци ју не
тре ба из бе га ва ти, по што по сто је по да ци
да код осо ба ко је има ју ан ти те ла јед на до -
за вак ци не из ра зи то по ве ћа ва њи хов ти -
тар и до во ди до ап со лут не за шти те у ду -
жем пе ри о ду. Пре по ру чу је се да се вак ци -
на при ми нај ра ни је ме сец да на на кон пре -
ле жа не бо ле сти. 

Вак ци на ци ја пру жа за шти ту вак ци ни са -
ној осо би. То зна чи да се у кон так ту са ви -
ру сом вак ци ни са на осо ба не ће за ра зи ти,
или ће бо лест про те ћи мно го бла же. Те о -
риј ски је мо гу ће да се у слу зни ци но са и
ждре ла вак ци ни са не осо бе про на ђе ви рус
ко ји њој не шко ди, али га мо же пре не ти не -
за шти ће ној осо би, ко ја ће се раз бо ле ти.
Мо гућ ност ова квог на чи на пре но са ни је
ве ли ка, али ри зик по сто ји. За то су и вак -
ци ни са не осо бе у оба ве зи да се при др жа -
ва ју про ти ве пи де миј ских ме ра, као што је
но ше ње ма ске, све док се не по стиг не ко -
лек тив на иму ност, од но сно док не бу де за -
шти ће на ве ћи на ста нов ни ка. 

Кли нич ка сли ка
За што се дра стич но раз ли ку је кли нич ка

сли ка код па ци је на та обо ле лих од ко ви да
пи та ње је ко је нај ви ше му чи кли нич ке ле -
ка ре ко ји су укљу че ни у ле че ње обо ле лих.
Као фак то ри ри зи ка за на ста нак озбиљ ног
об ли ка бо ле сти и по ја ву ком пли ка ци ја нај -
че шће се на во де ста ри је жи вот но до ба, го -
ја зност, ше ћер на бо лест, ви сок крв ни при -
ти сак, ср ча на и плућ на обо ље ња. Ме ђу -
тим, по ка за ло се да је бо лест по свом то ку
не пред ви ди ва и да не ште ди ни ко га. Ге -
нет ска ис тра жи ва ња скло но сти ком пли ка -
ци ја ма за са да ни су да ла ре зул та те на ко -
је би смо мо гли да се осло ни мо.  

Да би ле кар уста но вио да је реч о ин -
фек ци ји ко ви дом нај ва жни ја је кли нич ка
сли ка у ком би на ци ји са ре зул та том ан ти -
ген ског или PCR те ста, а мно го по ма жу и
епи де ми о ло шки по да ци (да ли је па ци јент
био у кон так ту са обо ле лом осо бом). То
зна чи да ће ле кар по сум ња ти на ову бо -
лест ако по сто је симп то ми, ако ра ди о ло -
шка сли ка ука зу је на ви ру сну упа лу плу ћа
и ако ла бо ра то риј ски на ла зи на то ука зу ју.
На рав но, по зи ти ван на лаз те ста на зо фа -
рин ге ал ног бри са не сум њи во по твр ђу је

при су ство ви ру са SARS CoV-2. У вре ме
епи де ми ја нај ве ћи број па ци је на та обо ли
упра во од иза зи ва ча епи де ми је, али је мо -
гу ће и да је узроч ник упа ле плу ћа и не ки
дру ги ре спи ра тор ни ви рус. У Ин сти ту ту за
ми кро би о ло ги ју Сек то ра за пре вен тив ну
ме ди ци ну вр ше се PCR ана ли зе и на ви -
рус гри па, од но сно ин флу ен це А и Б, као и
РСВ, ко ји мо гу иза зи ва ти слич не симп то -
ме. 

Ва лид ност те ста
Тре ба сва ка ко по но ви ти да ни је дан ла -

бо ра то риј ски тест ни је ап со лу тан. У слу -
ча ју PCR ме то де ко јом се до ка зу је при су -
ство ви ру са по у зда ност је ве ли ка, али и ми
смо има ли не ко ли ко слу ча је ва где ни у по -
но вље ном те сти ра њу ни смо до ка за ли ви -
рус, а све је ука зи ва ло на бо лест. Об ја -
шње ња има не ко ли ко: при мар на ре пли ка -
ци ја (умно жа ва ње) ви ру са од ви ја се у слу -
зни ци но са и ждре ла, ко је су до ступ не ка -
да се узи ма брис, ме ђу тим у не ким слу ча -
је ви ма она тра је вр ло крат ко и ви рус убр -
зо за по чи ње се кун дар ну ре пли ка ци ју у
плу ћи ма, ода кле се узо рак мо же до би ти
са мо из аспи ра та (аспи рат се мо же узе ти
са мо па ци јен ти ма ко ји су ин ту би ра ни).
Осим то га, PCR те сто ви су ди зај ни ра ни та -
ко да пре по зна ју спе ци фич не ан ти ге не ви -
ру са, нај че шће два, ре ђе три ан ти ге на.
Мо гу ће је да на кон крет ном ви ру су ни су
ис по ље ни сви ан ти ге ни ко је тест де тек ту -
је, та ко да ви рус оста је не пре по знат. Та ко -
ђе, по не кад до ла зи до ин хи би ци је ре ак ци -
је то ком ана ли зе услед при су ства не ког
кон та ми нан та. Због све га то га од огром ног
је зна ча ја да се кли нич ки ле кар ко ји ле чи

обо ле лог по са ве ту је са ми кро би о ло гом,
по што се та кве си ту а ци је мо гу пре ва зи ћи
про ме ном PCR те ста (на ВМА се он ра ди
на два раз ли чи та апа ра та, ко ји де тек ту ју
раз ли чи те ан ти ге не), за тим ко ри шће њем
ан ти ген ског те ста, а у крај њем слу ча ју и
се ро ло шког те ста на ан ти те ла IgM кла се,
ко ја та ко ђе ука зу ју на све жу ин фек ци ју ви -
ру сом SARS ко ро на. 

Но ви со је ви 
Са епи де ми о ло шке стра не мо же се ре -

ћи да но ви, та ко зва ни „бри тан ски” сој ви -
ру са SARS ко ро на по ка зу је ве ћу за ра -
зност, од но сно знат но се лак ше пре но си
са чо ве ка на чо ве ка, па се и бо лест бр же
ши ри. За са да ни смо у мо гућ но сти да ла -
бо ра то риј ски утвр ди мо уче ста лост овог
со ја у од но су на до са да шњи тип ви ру са,
али сва ка ко при ме ћу је мо по раст обо ле лих
и бр же ши ре ње, што иде у при лог пре до -
ми на ци је упра во тог со ја. 

Че сто је по ста вља но и пи та ње ка ко нам
се до го ди ло дра стич но по ве ћа ње бро ја
обо ле лих у ју лу 2020. го ди не, док је Евро -
па дру ги та лас ре ги стро ва ла тек у ок то бру.
Чи ње ни ца је да за ову по ја ву не ма не дво -
сми сле ног об ја шње ња. Ина че, ни у Евро -
пи си ту а ци ја ни је јед но о бра зна. Од по чет -
ка епи де ми је од европ ског трен да од у да -
ра Швед ска, ко ја има свој па кет ме ра, раз -
ли чит од оста лог де ла Евро пе. На гли ско -
ко ви уче ста ло сти обо ле ва ња у по је ди ним
др жа ва ма и ре ги о ни ма мо гу се об ја сни ти
отва ра њем гра ни ца за ту ри сте (што се де -
си ло у Грч кој сре ди ном 2020, или у Аустри -
ји то ком зим ске ту ри стич ке се зо не), али
не ки не мо гу. На при мер, у Фран цу ској је
по но во по рас тао број обо ле лих и по ред
ме ра „за кљу ча ва ња”. Мо гу ће је да је по -
раст обо ле лих у Ср би ји про шлог ле та по -
сле ди ца ми гра ци је љу ди ко ји су из гу би ли
по сао у др жа ва ма Евро пе упра во због епи -
де ми је, па су се ма сов но вра ти ли у Ср би ју
да би сма њи ли тро шко ве жи во та. 

Би ти нор ма лан
Про ти ве пи де миј ске ме ре на ме ћу зна чај -

не про ме не у по на ша њу љу ди. Иако има
тврд њи да је изо ла ци ја ко ри сна, па чак и
да „до во ди до но вих спо зна ја” и „при ли ке
за лич но мен тал но на пре до ва ње”, ка ко се
по не кад мо же про чи та ти у штам пи, љу ди
су углав ном збу ње ни, дез о ри јен ти са ни, гу -
бе тач ке ослон ца ко је су има ли у по ро ди -
ци и ме ђу при ја те љи ма. Ак тив но сти као
што су спорт и дру же ње на ро чи то се обес -
хра бру ју, а по зна то је да упра во оне чи не
осно ву пре вен тив них ме ра за очу ва ње и
уна пре ђе ње це ло куп ног здра вља. С об зи -
ром на ду жи ну тра ја ња епи де ми је, а са -
мим тим и ду жи ну оба ве зе при др жа ва ња
про ти ве пи де миј ских ме ра, у све ту се све
ви ше раз ма тра од нос ко ри сти и ште те од
ова квих про ме на по на ша ња. Љу ди по ста -
ју за стра ше ни, за не ма ру ју фи зич ки из глед
(по зна те су ка ри ка ту ре осо ба ко је „ра де од
ку ће”), за не ма ру ју здра вље де лом из стра -
ха од кон та ка та чак и са ме ди цин ским осо -
бљем, а де лом и због оте жа не до ступ но -
сти здрав стве не слу жбе ко ја је пре оп те ре -
ће на ко ро ном. У све ту ра сте број са мо у би -
ста ва и по гор ша но је мен тал но ста ње љу -
ди. Ја ко је те шко бо ри ти се про тив све га
ово га а не кр ши ти про ти ве пи де миј ске ме -
ре ко је су оба ве зу ју ће. Нај ва жни је је очу -
ва ти здра вље, фи зич ку спо соб ност и урав -
но те же но мен тал но ста ње.

ИЗ ВОР: Од бра на
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ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ 
КО РО НА РЕЧ НИ КА

D-ди мер – по ка за тељ ак тив но сти си -
сте ма за згру ша ва ње кр ви. Ва жан је за
про це ну по ја ве ком пли ка ци ја ко ро не
ве за не за оште ће ње крв них су до ва.

Ти тар IgG ан ти те ла – по ка за тељ ка -
сног имун ског од го во ра. Ра сте 20 да на
на кон за ра жа ва ња или пот пу не вак ци -
на ци је.

Са ту ра ци ја – за си ће ње кр ви ки се о -
ни ком, по ка за тељ плућ не функ ци је.
Пра ти се код хо спи та ли зо ва них бо ле -
сни ка као смер ни ца за укљу чи ва ње ки -
се о ни ка или ме ха нич ке вен ти ла ци је.

Век тор ска вак ци на – вак ци на где се
као но сач ко ри сти не ки не шко дљи ви
ви рус (ху ма ни у слу ча ју ру ске вак ци не
„Гам ко вид вак”, по зна те као „Спут њик
В”, или жи во тињ ски у слу ча ју бри тан -
ске „Астра-Зе не ка”, где је ко ри шћен
ви рус шим пан зе), на ко ји су „на ле пље -
ни” ан ти ге ни SARS CoV-2. На тај на чин
се ства ра ју ан ти те ла и до ла зи до за -
шти те. 

Вак ци на ци ја осла бље ним ви ру сом –
вак ци на са др жи ви рус SARS CoV-2 ко -
ји ви ше ни је спо со бан да иза зо ве бо -
лест, али је спо со бан да под стак не
син те зу ан ти те ла. На овај на чин функ -
ци о ни ше ки не ска вак ци на „Ве ро сел
Си но фарм”.

Ин фор ма ци о на РНК – ге нет ски ма -
те ри јал ви ру са ко ји се уно си у људ ски
ор га ни зам и под сти че ће ли ју да ства -
ра про те и не ко ји сти му ли шу син те зу
ан ти те ла. Ово је ме ха ни зам за шти те
вак ци ном „Фај зер Би оН Тек”.



П
о те ри то ри ји ко ју по кри ва, Град -
ска ор га ни за ци ја вој них пен зи о -
не ра у Но вом Са ду је ве ро ват но

и нај ра спро стра ње ни ја у Ср би ји. По -
ред гра да Но вог Са да, об у хва та и оп -
шти не Срем ски Кар лов ци, Бе о чин, Те -
ме рин, Ср бо бран, Вр бас, Бе чеј, Жа -
баљ и Ти тел. Тре нут но на те ри то ри ји
ко ју ,,по кри ва“ та ор га ни за ци ја жи ви
2.241 вој ни пен зи о нер, од ко јих је око
1.500 чла но ва Удру же ња. И по ред не -
по вољ не те ри то ри јал не рас про стра -
ње но сти, ру ко вод ство Град ског од бо -
ра стиг не до сва ког вој ног пен зи о не -
ра, ка ко кон так ти ма пред сед ни ка ме -
сних од бо ра, ин фор ми са њем на ви ше
на чи на: пу тем Феј сбук стра ни це, мо -
бил не ви бер мре же, огла сних та бли у
је ди ни ца ма ВС, Вој не бол ни це Но ви
Сад и Удру же ња пен зи о не ра гра да
Но вог Са да, те до ста вља њем пи са них
ин фор ма ци ја на адре се вој них пен зи -
о не ра.

Од осни ва ња до да нас, ор га ни за ци -
ја се све вре ме ба ви ла пи та њи ма од
не по сред ног зна ча ја за вој не пен зи о -
не ре, а пре све га из обла сти пен зиј ко-
ин валд ског оси гу ра ња, здрав стве ног
оси гу ра ња, стам бе ног обез бе ђе ња и
оста лих ег зи стен ци јал них под руч ја.
Те жи ште де ло ва ња би ло је у скла ду
са основ ним смер ни ца ма Глав ног од -
бо ра УВПС.

-Град ска ор га ни за ци ја од 1995. го -
ди не ко ри сти про сто ри је у скло пу Ре -
ги о нал ног цен тра МО Но ви Сад. И по -
ред про бле ма ко ји су се ја вља ли у
про шло сти, са да смо, за хва љу ју ћи на -
чел ни ку РгЦ МО Но ви Сад пу ков ни ку
Ми о ра гу Над лач ком и ње го вим не по -
сред ним са рад ни ци ма у си ту а ци ји да
ко ри сти мо од го ва ра ју ћи про стор (две
кан це ла ри је и клуб пен зи о не ра). Про -
сто ри је ко је су до де ље не удру же њу,
смо соп стве ним сред стви ма и лич ним
ан га жо ва њем уре ди ли да са по но сом
мо же мо при хва ти ти сва ког вој ног пен -
зи о не ра или го ста ко ји нас по се ти, ис -
ти че пред сед ник Град ског од бо ра
УВПС Но ви Сад Ми ло рад Орељ.

Све услу ге за вој не пен зи о не ре и
оста ле пен зи о не ре се пру жа ју без на -
док на де, а ка фа, чај и оста ли на пи ци
у клу бу су бес плат ни, од но сно све је
на сим бо ли чан на чин до на ци ја чла но -
ва. О овом сег мен ту ра да ор га ни за ци -
је бес пре кор но бри не се кре тар Ибра
Ма њи ка.

На услу зи вој ним 
пен зи о не ри ма
За хва љу ју ћи не се бич ном ан га жо ва -

њу ру ко вод ства Град ског од бо ра
УВПС, кан це ла ри ја Град ског од бо ра
по ста ла је пре по зна тљи во ме сто ко је
сва ки вој ни пен зи о нер и члан по ро ди -
це по се ти у ре ша ва њу сво јих про бле -
ма. Ве о ма че сто услу ге кан це ла ри је
ко ри сте и пен зи о ни са на ци вил на ли -
ца и про фе си о нал ни са став. Го ди шње
кроз кан це ла ри ју про ђе ви ше од 2.000
вој них пен зи о не ра, об ра ди се пре ко
1.000 ра зно ра зних до ку ме на та (зах те -
ви, мол бе, из ја ве, при го во ри, ур ген ци -
је и слич но) и ко пи ра ви ше хи ља да
до ку ме на та. До бро је по зна то свим
вој ним пен зи о не ри ма у вој во ђан ској
пре сто ни ци да мо гу све до ку мен те
пре ма др жав ним и вој ним ин сти ту ци -
ја ма об ра ди ти и по сла ти по сред ством
кан це ла ри је Град ског од бо ра, без тро -
шко ва по шта ри не, без тро ше ња но в -
ца на ове ру до ку ме на та код јав них бе -
ле жни ка. Кан це ла ри ја од ове го ди не
вр ши и очи та ва ње лич них до ку ме на та
(лич на кар та, са о бра ћај на до зво ла,
здрав стве на књи жи ца и дру го) за вој -

не пен зи о не ре и чла но ве по ро ди ца.
На кон про гла ше ња ван ред ног ста -

ња од стра не Вла де Ре пу бли ке Ср би -
је и смер ни ца пред сед ни ка УВПС и
Из вр шног од бо ра, Град ски од бор се
при ла го дио на ста лим про ме на ма, и о
на чи ну ра да у то ку ван ред ног ста ња
оба ве стио ко ри сни ке вој них пен зи ја,
са те жи штем на здрав стве ном збри -
ња ва њу, од но сно ле че њу у Вој ној бол -
ни ци у Но вом Са ду. Пре ла ском на рад
од ку ће, те ле фон ски, пред у зе ти су ко -
ра ци ка ко би ру ко вод ство Град ског од -
бо ра би ло на рас по ла га њу свим вој -
ним пен зи о не ри ма. Фор ми ра на је ко -
ми си ја за по моћ вој ним пен зи о не ри ма
ста ри јим од 65 го ди на, ко ја је у то ку
ван ред ног ста ња по ди за ла ле ко ве и
до но си ла жи вот не на мир ни це за све
ко ји су се ја ви ли. Ко ми си ју су са чи ња -
ва ли: Ми лан Ба јић, Бран ко Јо во вић и
Ми ло рад Орељ. Ово је, по ре чи ма
чла но ва ко ми си је, би ло по не кад и на -
пор но, али је при чи ња ва ло и ве ли ко
за до вољ ство ка да се ви де осме си за -
хвал но сти вре ме шних вој них пен зи о -
не ра ко ји ни су има ли мла ђе чла но ве
по ро ди ца или ком ши је да им по мог ну.
И по ред на ве де них ме ра, у до го во ру
са на чел ни ком  РгЦ МО Но ви Сад, по
по зи ву вој них пен зи о не ра, кан це ла ри -
ја је пру жа ла хит не услу ге, до ла ском
јед ног од ли ца ко ја ра де у кан це ла ри -
ји.

За су ка ли ру ка ве
Уки да њем ван ред ног ста ња кан це -

ла ри ја је пре шла на нор ма лан рад уз
пред у зи ма ње свих епи де ми о ло шких
ме ра, и би ла на рас по ла га њу вој ним
пен зи о не ри ма. Због сма ње ног оби ма
по сла, а уз одо бре ње на чел ни ка РгЦ
МО Но ви Сад, из вр ше но је уре ђе ње
са ни тар них про сто ри ја ко је ко ри сте
вој ни пен зи о не ри и за по сле ни, а ко је
су услед ви ше го ди шњег про па да ња
би ле у из у зет но ло шем ста њу. Пот -
пред сед ник Град ског од бо ра Ми лан
Ба јић је оку пио вој не пен зи о не ре ен -
ту зи ја сте ко ји су без на док на де ви ше
од 15 да на ра ди ли на уре ђе њу са ни -
тар них и про сто ри ја удру же ња. У ра -
ду су се ис та кли : Бран ко Јо во вић,
Дра ган Ба ла бан, Ду шан Сто ја нов, Ми -
лан Ба јић и Ибра Ма њи ка. По хва ле на
рад  вој них пен зи о не ра из ра зи ли су и
за по сле ни у Ре ги о нал ном цен тру МО.

У сеп тем бру и ок то бру ми ну ле го ди -
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Градска организација УВПС Нови Сад

ВРЕДНИ ДЕЛАТНИЦИ 
ПАНОНСКЕ РАВНИЦЕ

Организација војних пензионера у Новом Саду позната је по непосредној помоћи
сваком пензионеру, без обзира да ли је члан УВПС, што код пензионисаних 

старешина ствара осећај сигурности и поверења у Удружење. По свему судећи
УВПС је у Војводини најогранизованије удружење што окупља старешине након 

заслуженог завршетка професионалне војне службе.

Пред сед ник но во сад ских 
вој них пен зи о не ра Ми ло рад Орељ



не кан це ла ри ја Град ског од бо ра је
има ла днев но по 10-15 вој них пен зи о -
не ра ко ји су из ра зи ли же љу да стам -
бе но пи та ње ре ша ва ју ку по ви ном ста -
на под по вољ ни јим усло ви ма (500
евра за ква драт стам бе не је ди ни це).
Сва до ку мен та пре ма стам бе ном ор -
га ну МО су об ра ђе на и по сла та пре ко
кан це ла ри је Град ског од бо ра, уз са ве -
то ва ње вој них пен зи о не ра у по гле ду

елек трон ског при ја вљи ва ња. И по ред
пру же не по мо ћи ко ле га ма ко ји су се
обра ти ли, а део њих и ре шио сво је
стам бе но пи та ње, пред сед ник Град -
ског  од бо ра Ми ло рад Орељ са огор -
че њем ис ти че да су вој ни пен зи о не ри
у од но су на оста ле ка те го ри је ко је
има ју пра во на ове ста но ве у дис кри -
ми ни са ном по ло жа ју (на чин при ја -
вљи ва ња „бр зи пр сти“, ста ро сна гра -
ни ца од 70 го ди на за ис пла ту по след -

ње ра те кре ди та, уки да ње НТС по усе -
ље њу, док про фе си о нал на вој на ли ца
има ју у на ред них 20 го ди на пла ћен
УТС са 20% уве ћа ња). Иако је рад у
про те клих го ди ну да на био спе ци фи -
чан, Град ски од бор је на ста вио са
учла ње њем но вих пен зи о не ра у ор га -
ни за ци ју (учла ње но је 37 пен зи о ни са -
них под о фи ци ра и офи ци ра), за шта
по себ не за слу ге при па да ју се кре та ри -
ци Ибри Ма њи ки, ко ја је оства ри ла од -
лич ну са рад њу са од го вор ним ли ци ма
из Фон да ПИО Но ви Сад.

Не за до вољ ство 
здрав стве ним 
збри ња ва њем
Ве ли ки број вој них пен зи о не ра је из -

ра зио не за до вољ ство у ве зи са вој ним
здрав ством и оце њу ју да су здрав -
стве не услу ге у Вој ној бол ни ци Но ви
Сад из го ди не у го ди ну све ло ши је.
Иако су глав ни раз ло зи не по пу ње ност
ле ка ри ма спе ци ја ли сти ма и до тра ја -
ла ди јаг но стич ка опре ма, мно ги из ра -
жа ва ју и не за до вољ ство ор га ни за ци -
јом ра да то ком епи де ми је, ка да су
оси гу ра ни ци че сто че ка ли на ули ци,
уме сто у че ка о ни ци, а под из го во ром
по што ва ња про пи са них епи де ми о ло -
шких ме ра. 

Вој ни пен зи о не ри су не за до вољ ни
од лу ком да се Вој на бол ни ца у Но вом
Са ду у два на вра та ста ви у ста тус ко -
вид бол ни це, јер је не сра зме ран број
по сте ља у ко вид бол ни ци (око 30), у
од но су на број вој них оси гу ра ни ка ко -
ји се осла ња ју на вој ну бол ни цу (око
15.000 оси гу ра ни ка). По себ но је ва -
жно ис та ћи да је у по след њем ме се цу
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У Срп ској пра во слав ној цр кви у Те ми шва ру

Са уну ци ма на Стра жи ло ву при ли ком га ђа ња из ва зду шне пу шке



Пу ну по др шку и ак тив но уче шће не по -
сред но је пру жио пред сед ник УВПС
Љу бо мир Дра га њац. До са да су ре а -
ли зо ва на че ти ри су сре та, по два у
сва ком од гра до ва до ма ћи на. Пре ма
ре чи ма чла на де ле га ци је Бран ка Јо -
во ви ћа из Град ског од бо ра УВПС Но -
ви Сад, ови су сре ти су по ред про то ко -
лар ног де ла омо гу ћи ли да се ме ђу -
соб но упо зна ју кул ту ра и оби ча ји два
при ја тељ ска на ро да, а и ле по те два
гра да у Па нон ској ни зи ји, ко ји по ред
зна чај не слич но сти по ве ли чи ни и
бро ју ста нов ни ка има ју низ спе ци фич -
но сти и бо га ту кул тур ну ба шти ну. 

По се бан део ових су сре та би ло је и
упо зна ва ње са жи во том Ср ба у Те ми -
шва ру, као и ру мун ске на ци о нал не ма -
њи не у Вој во ди ни. Сва ки су срет де ле -
га ци ја вој них пен зи о не ра та два ре ги -
о на био је по се бан, а ни во ор га ни за -
ци је се сва ким но вим су сре том по ди -
зан је на ви ши степен, пре све га кроз
ува жа ва ње же ља го сти ју, у по гле ду
са др жа ја и раз ви ја њу лич них при ја -

тељ ста ва. Су сре ти две при ја тељ ске
ор га ни за ци је су и ме диј ски про пра ће -
не, ка ко од стра не ре дак ци је РТВ на
ру мун ском је зи ку, та ко и од стра не те -
ле ви зи је Те ми швар. По себ на за хвал -
ност се ода је од го вор ном уред ни ку ре -
дак ци је Ђор ђе ти Се ко шан.

Из ле ти, дру же ња и 
спорт ске ак тив но сти
До ла ском мла дих вој них пен зи о не -

ра у Град ски од бор Но ви Сад тра жи ли
су се но ви са др жа ји у ра ду. Од 2011.
го ди не по кре ну те су ра зно вр сне иде је
ве за не за обо га ћи ва ње сва ко днев ног
жи во та вој них пен зи о не ра. Сти дљи ви
а рет ки по че ци у из ле ти ма ре зул ти ра -
ли су са че ти ри до пет из ле та у то ку
ка лен дар ске го ди не. Са да вој ни пен -
зи о не ри до ла зе у про сто ри је удру же -
ња са пи та њем ка да ће би ти ор га ни -
зо ван сле де ћи из лет. У по след њих
осам го ди на вој ни пен зи о не ри су по -
се та ма мно го број них ту ри стич ких де -
сти на ци ја не по сред но спо зна ли ле по -
те Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. 

У скло пу из лет нич ких ак тив но сти
оства ре на је и са рад ња са вој ним пен -
зи о не ри ма из По жа рев ца (два су сре -
та), Но вог Бе о гра да (је дан су срет) и
Ба ња Лу ка ( је дан су срет), са тен ден -
ци јом да се на ста ве за јед нич ка дру же -
ња и ор га ни зу ју из ле ти. Ми лан Ба јић,
пот пред сед ник Град ске ор га ни за ци је
(ујед но и пред сед ник Ко ми си је за из -
ле те), као по себ ну ак тив ност, ко ју вој -
ни пен зи о не ри са оду ше вље њем при -
хва та ју, ис ти че тра ди ци о нал но дру же -
ње у при ро ди на из ле ти шту „Стра жи -
ло во“, ко је се сва ке го ди не ор га ни зу је
у ју ну. На дру же ње до ла зе чла но ви
УВПС са сво јим уну ци ма, ко ји се ак -
тив но укљу чу ју у спорт ске ак тив но сти,
а по себ ну атрак ци ју пред ста вља га ђа -
ње из ва зду шне пу шке. Игра ју се пи -
ка до, од бој ка и на во ди ви се ћа ку гла.
По ред спорт ских так ми че ња, тра ди ци -
о нал но се ку ва ко тлић и ор га ни зу је му -
зич ки про грам.                          О. М.
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у ко вид си сте му би ло по не ко ли ко па -
ци је на та, а ан га жу је се ком пле тан ка -
па ци тет Вој не бол ни це, чи ме тр пе вој -
ни оси гу ра ни ци ко ји за сва ки спе ци ја -
ли стич ки пре глед од ла зе на ВМА. 

И по ред из ра же ног не за до вољ ства,
вој ни пен зи о не ри и да ље сма тра ју да
је Вој на бол ни ца у Но вом Са ду стуб
њи хо ве здрав стве не за шти те и на да ју
се да ће се у овој го ди ни здрав стве на
за шти та по ди ћи на ви ши ни во. Оче ку -
ју се по пу на ка дром, опре мом и про -
на ла же ње ква ли тет них ор га ни за ци о -
них про ме на, а све у ци љу вра ћа ња
по ве ре ња вој ног здрав ства код вој них
оси гу ра ни ка.

Са рад ња са 
ин сти ту ци ја ма и 
ор га ни за ци ја ма
Тра ди ци ја ко ју Град ска ор га ни за ци -

ја Но ви Сад не гу је го ди на ма, је сте из -
у зет но до бра са рад ња са Ко ман дом
гар ни зо на и оста лим уста но ва ма и је -
ди ни ца ма на те ри то ри ји Но вог Са да.
За хва љу ју ћи та квој са рад њи, вој ним
пен зи о не ри ма је омо гу ће но да за по -
тре бе ре кре а ци је ко ри сте спорт ске те -
ре не но во сад ског До ма ВС. То се од -
но си на чла но ве удру же ња и на њи хо -
ве по ро ди це. По сред ством екс пе ди ци -
је Ко ман де гар ни зо на ша ље се сва по -
шта, а у са рад њи са прав ном слу жбом
ре ша ва ју се по греб ни тро шко ви и по -
смрт на по моћ чла но ви ма по ро ди це
пре ми ну лих вој них пен зи о не ра. 

Оства ру је се ве о ма успе шна са рад -
ња са Удру же њем пен зи о не ра гра да
Но вог Са да, Удру же њем ва зду хо пло -
ва ца Вој во ди не, Град ским од бо ром
Удру же ња вој них бес кућ ни ка, СУБ -
НОР-ом Вој во ди не, СУБ НОР-ом гра -
да Но вог Са да, Дру штвом срп ских до -
ма ћи на и Удру же њем „Спорт за све ‒
ре лакс“.

На ини ци ја ти ву ор га ни за ци је вој них
пен зи о не ра из Те ми шва ра од 2015. го -
ди не одр жа ва ју се су сре ти вој них пен -
зи о не ра из Но вог Са да и Те ми шва ра.

За јед нич ки из лет Но во са ђа на, По жа ре вља на и Ба ња лу ча на на Ја хо ри ни

Се кре тар Ибра Ма њи ка



У
19.20 ча со ва по шао сам у Ко -
ман ду При штин ског кор пу са
ка да је  за зво нио мој мо бил ни

те ле фон. По гле дао сам број са ко -
га до ла зи по зив и за па зио нео бич -
но ду га чак број. Не ко ме је звао из
ино стран ства. Ак ти ви рао сам те ле -
фон и, пре не го што сам се ја вио,
чуо сам не по зна ти му шки глас. Не
че ка ју ћи да се ја вим, ре као је: „Ја
сам зва нич ни пред став ник НА ТО-
а“. По ми слио сам да се не ко ша ли.
Глас ми је био по знат, али ни сам
знао ко ми се ја вља. Док сам раз -
ми шљао, не по зна та осо ба је на -
ста ви ла да го во ри: „За не ко ли ко
тре ну та ка по че ће агре си ја на ва шу
зе мљу, мно го ве ћа и ја ча не го што
је би ла у Ира ку у За лив ском ра ту“.
Ни је пре ки дао,  ни ти сам ја сти гао
да од го во рим. „Ва ма се пру жа мо -
гућ ност да спа си те сво ју вој ску и
на род“ ре као је. 

Схва тио сам да то, ипак, ни је
ша ла и да ствар но го во ри не ко из
НА ТО-а. Зна чи да зна ју број мог мо бил ног
те ле фо на. Пре ки нуо сам ве зу. Гро зни ча во
сам раз ми шљао, ода кле ми је по знат тај
глас чо ве ка ко ји ми се ја вио. Схва тио сам
да сам чуо сни мак не чи је по ру ке, ко ја је
еми то ва на у тре нут ку ка да сам укљу чио те -
ле фон. У лиф ту док је си ла зио ка при зе -
мљу, те ле фон је по но во за зво нио. На дис -
пле ју је био исти број ко ји је по чи њао бро -
јем три. Сиг нал је био слаб и ни сам ни шта
чуо. Ис кљу чио сам те ле фон јер ми је би ло
ја сно да ме по ње му мо гу ло ци ра ти. 

У кан це ла ри ји код Ла за ре ви ћа за те као
сам ге не рал-пот пу ков ни ка Сло бо да на Ко -
ва че ви ћа, на чел ни ка Упра ве оклоп но-ме ха -
ни зо ва них је ди ни ца ГШ ВЈ, пу ков ни ка Ве -
ро љу ба Жив ко ви ћа, на чел ни ка Шта ба При -
штин ског кор пу са, пу ков ни ка Мо ми ра Сто -
ја но ви ћа, на чел ни ка без бед но сти При -
штин ског кор пу са, и но ви на ра Ми ло ва на
Дре цу на. Спре ми ли су се да гле да ју Днев -
ник. Ис при чао сам им шта се до го ди ло.
Дре цун је пред ло жио да, ако се по зив по -
но ви, дам те ле фон да се он ја ви. И за и ста,
убр зо те ле фон је по но во за зво нио и он се
ја вио. По сле не ко ли ко тре ну та ка ре као је
„је сте“,  за тим ћу тао, и слу шао по ру ку, а он -
да пре ки нуо ве зу, и ре као: „Ово је про па ган -
да, они зна ју ва ше те ле фо не и ло ка ци је“.

„Ис кљу чи те те ле фо не“, ре као је. Дре цун
је ис при чао да је са го вор ник пи тао „да ли је
то Пав ко вић, а за тим тра жио да се пре да -
мо и да не ра ту је мо и да ће нас све уби ти“.

По ру ка ипак ни је би ла сни мље на, као
што сам ми слио. Ни Дре цун ни је мо гао да
пре по зна ко је био са го вор ник, осим што је
при ме тио да ни је Ср бин, јер је го во рио срп -
ски, с чуд ним на гла ском. Ис кљу чио сам те -
ле фон, из ва дио кар ти цу и те ле фон дао
ађу тан ту. Од лу чио сам да га не ко ри стим. 

У иш че ки ва њу пр вог уда ра
Ни сам ни обра ћао па жњу шта је на ве -

сти ма, јер сам по ку ша вао да се се тим чи ји
је глас осо бе ко ја ме је на зва ла. У тре нут ку
сам по ми слио да је глас ко ји сам чуо на те -
ле фо ну био глас Џо на Брн са, ше фа аме -
рич ког КДОМ-а, са ким сам раз го ва рао
1998. го ди не, у Ко ман ди При штин ског кор -
пу са.

На Днев ни ку је еми то ва на из ја ва пред -
сед ни ка Ми ло ше ви ћа. „Дра ги гра ђа ни, сма -
трам да је На род на скуп шти на ве о ма ис -
прав но по сту пи ла ка да је до не ла од лу ку да
не при хва ти при су ство стра них тру па на на -
шој те ри то ри ји... Ов де ни је би ло у пи та њу
са мо Ко со во, ма да је и Ко со во за нас од ог-
ром не ва жно сти, ов де је у пи та њу сло бо да
чи та ве на ше зе мље...“.

Раз ми шљао сам о оно ме што го во ри
пред сед ник Ми ло ше вић, ка да ме је пре ки -
нуо Дре цун. „Пав ке, хај де да за бе ле жи мо
за исто ри ју и тво ју из ја ву, и да је има мо у
слу ча ју агре си је. Би ће то до бро и за Вој ску
и за на род Ср би је“. По звао је сни ма те ља
Ма го чи ја и пред укљу че ном ка ме ром по ста -
вио пи та ње: „Го спо ди не ге не ра ле, про гла -
ше на је не по сред на рат на опа сност, због
мо гућ но сти ва зду шних уда ра, од но сно
агре си је НА ТО-а“.

„Опа сност од уда ра НА ТО-а из ва зду шног
про сто ра је ре ал на и, мо рам то да ис так -
нем, ни чим иза зва на. Сви они ко ји су до не -
ли, или ће до не ти та кву од лу ку, мо ра ју да
има ју пра ву про це ну шта ће се по сле тих
уда ра из ва зду шног про сто ра до го ди ти.
При пад ни ци Тре ће ар ми је има ју ја сан за да -
так да од бра не ин те гри тет Ср би је и СР Ју -
го сла ви је, да се раз ра чу на ју са пре о ста лим
шип тар ским те ро ри стич ким сна га ма на

про сто ру Ко со ва и Ме то хи је и
да спре че сва ки про дор сна га
НА ТО-а на тај про стор, и ми ће -
мо то ура ди ти. Осим то га, ми
смо спрем ни да пре жи ви мо
уда ре из ва зду шног про сто ра,
да от кло ни мо по сле ди це деј -
ства и да из вр ши мо за дат ке о
ко ји ма сам го во рио“, од го во рио
сам.

„Од лич но, по ку ша ћу да то
од мах по ша љем Бе о гра ду“,
ре као је Дре цун. Тог тре нут ка
ни смо зна ли да нас са мо ми ну -
ти де ле од по чет ка агре си је, и
од па кла.

Не што пре 20.00 ча со ва чу -
ли су се мо то ри ави о на. Још
ни сам знао да пре ма на ма ле -
ти на де се ти не кр ста ре ћих ра -
ке та и про јек ти ла. Све је још
увек из гле да ло не ствар но, као
на фил му. На те ле ви зи ји су
упра во еми то ва ли вест  да су
НА ТО бом бар де ри по ле те ли

пре ма СР Ју го сла ви ји. Са не ве ри цом смо
гле да ли у екран те ле ви зо ра. Ти ши ну је пре -
ки нуо Дре цун: „Е па,  дру го ви не ка нам је са
сре ћом“. Би ло је тач но 20.03 ча са. Оста ли
смо са ми у кан це ла ри ји. Про зо ри су би ли
за мра че ни а „рат на све тла’’ упа ље на. Ни -
смо го во ри ли ни шта. Ослу шки ва ли смо. Те -
ле фо ни су не пре кид но зво ни ли. Је ди ни це
су ја вља ле да ви зу ел но осма трач ке ста ни -
це са гра ни це из ве шта ва ју о пре ле ту ве ћег
бро ја кр ста ре ћих ра ке та и ави ја ци је са про -
сто ра Ал ба ни је и Ма ке до ни је. Не ке сам чуо
јер су пре ле та ле При шти ну и од ла зи ле на
се вер ка По ду је ву и Ни шу. За не ко ли ко тре -
ну та ка ве ћа гру па ави о на по че ла је да кру -
жи из над При шти не. Био сам ми ран и си гу -
ран да „по чи ње па као“ и да то „лу ди ло“ ни -
ко ви ше не мо же да за у ста ви.

Тог тре нут ка ни сам раз ми шљао да не ка
од пр вих ра ке та мо же да по го ди згра ду Ко -
ман де При штин ског кор пу са. Пред ло жио
сам да иза ђе мо на те ра су згра де Ко ман де
Кор пу са, да мо же мо бо ље да ви ди мо шта
се де ша ва. На рав ној те ра си згра де Ко ман -
де би ло је на де се ти не ра зних ан те на и уре -
ђа ја. Пре ко њих су по ста вље не ма скир не
мре же, ко је су „про ме ни ле об лик и кон ту ре“
це ле згра де, да кр ста ре ћи про јек ти ли не
„пре по зна ју“ про гра ми ра ни циљ.

Зе мља је по дрх та ва ла
При шти на је би ла у пот пу ном мра ку и са -

бла сно пу ста. Ни шта се ни је кре та ло. Од -
јед ном, тач но у 20.07 ча со ва, по че ле су да
екс пло ди ра ју кр ста ре ће ра ке те, ра зни про -
јек ти ли и бом бе. Екс пло зи је су се чу ле из
прав ца Аеро дро ма „Сла ти на“, објек та Го -
леш и руд ни ка „Бе ла ће вац“. Нај ја че су се
чу ле из прав ца Гра ча ни це. НА ТО ави о ни
под се ћа ли су на оси це ко је у гру па ма на па -
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Из ратног дневника генерал-пуковника Небојше Павковића

ТАЈАНСТВЕНИ ПОЗИВ НА ДАН АГРЕСИЈЕ
Телефони су непрекидно звонили. Јединице су јављале да визуелно осматрачке станице са границе
извештавају о прелету већег броја крстарећих ракета и авијације са простора Албаније и Македоније.
Неке сам чуо јер су прелетале Приштину и одлазиле на север ка Подујеву и Нишу. За неколико трену-
така већа група авиона почела је да кружи изнад Приштине. Био сам миран и сигуран да „почиње па-

као“ и да то „лудило“ нико више не може да заустави.

Ге не ра ли Пав ко вић и Ла за ре вић пред кар та ма Од лу ке за од бра ну



да ју иза бра не ци ље ве. На ша ПВО отва ра -
ла је ва тру на ави о не и про јек ти ле. Ра фа ли
ра зних бо ја „па ра ли“ су не бо и не ста ја ли у
мра ку. По мо јој про це ни, НА ТО ави о ни су
„си шли“ до ста ни ско, на око 5.000 до 7.000
ме та ра, и у тим тре ну ци ма су би ли у до ма -
ша ју на ших ПВО си сте ма. Не ко ли ко про јек -
ти ла или ра ке та па ло је на ка сар ну „Ко сов -
ски ју на ци“ и по ре зер во а ри ма „Бе о пе тро -
ла“. Од све тло сног бље ска и пла ме на ви -
део се део гра да, од Ка сар не до ком плек са
Филм ског гра да и на се ља Дра го дан. Од де -
то на ци ја и фи ју ка шрап не ла ни шта ни је мо -
гло да се чу је. Зе мља је по дрх та ва ла, а
згра да се тре сла. Ви део сам да су фа бри ка
„Пла сти ка“ и згра да Ца ри нар ни це, у не по -
сред ној бли зи ни Ка сар не, у пла ме ну. Две
кр ста ре ће ра ке те су про ле те ле 80 до 100
ме та ра из над на ших гла ва. Ја сно су се ви -
де ли по гон ски мо то ри и пла мен око њих.
Циљ је био не где у бли зи ни При шти не. Из -
над на ших гла ва во ди ла се не рав но прав на
ва зду шна бит ка. Чим су осе ти ли опа сност
од си сте ма ПВО, ави о ни НА ТО-а „по пе ли“
су се на ве ћу ви си ну, са ко је су без стра ха
на ста ви ли да кру же око гра да и га ђа ју иза -
бра не ци ље ве. На ме ти су им би ли по ло жа -
ји је ди ни ца ПВО на објек ти ма Го ле шу и Ве -
тер ни ку и у ре јо ну Га зи ме ста на. Оно што
сам мо гао да ви дим са те ра се згра де Ко -
ман де При штин ског кор пу са, ави о ни су га -
ђа ли по ло жа је ПВО ба те ри ја из са ста ва
311. сред њег са мо ход ног ра кет ног пу ка
ПВО, око аеро дро ма „Сла ти на“, се ла Бе ла -
ћев ца и Ши ло ва, ис точ но од При шти не.
Осим цев них си сте ма ПВО, ни сам уочио
деј ство ра кет них си сте ма КУБ, што ме је
ма ло за чу ди ло. У јед ном тре нут ку угле да ли
смо ва тре ну лоп ту ко ја се кре та ла из прав -
ца Оби ли ћа ка ју гу и уз сна жну екс пло зи ју
уда ри ла у пла ни ну Чи ча ви цу и рас пр сла се.
Био сам си гу ран да је по го ђен ави он НА ТО-
а. 

За о ку пљен по сма тра њем не сва ки да -
шњег при зо ра, пот пу но сам за бо ра вио на
опа сност ко ја пре ти на те ра си згра де Ко -
ман де При штин ског кор пу са. Пр ви се огла -
сио пу ков ник Сто ја но вић и ре као да мо ра -
мо од мах да на пу сти мо те ра су и оде мо у
скло ни ште. Док смо си ла зи ли у скло ни ште,
При шти ну су по тре сле две сна жне екс пло -
зи је. Тре сла се це ла згра да Ко ман де. Ла за -
ре вић је од мах по го дио да је циљ био Ста -
ци о нар но чво ри ште ве зе „Бу то вач ки брег“
код из ле ти шта Гр ми ја, у не по сред ној бли -
зи ни При шти не. Пре ко тог објек та су ишле
ве зе По ште, Вој ске, и МУП-а.

Деј ство кр ста ре ћих ра ке та
У скло ни шту Ко ман де кор пу са би ле су

нај од го вор ни је ста ре ши не Кор пу са и Ар ми -
је. На чел ник Опе ра тив ног оде ље ња При -
штин ског кор пу са, пу ков ник Ра дој ко Сте фа -
но вић, до че као нас је у са ли са при пре -
мље ним пр вим ин фор ма ци ја ма о по сле ди -
ца ма пр вог уда ра НА ТО-а из ва зду шног
про сто ра. Пре из ла га ња ре као ми је да је
при ку пио ин фор ма ци је и за Тре ћу ар ми ју
од Опе ра тив ног цен тра Тре ће ар ми је из Ни -
ша. Знао сам да су то пр ве и не пот пу не ин -
фор ма ци је, јер ва зду шни уда ри још тра ју и
је ди ни це ни су у мо гућ но сти да од мах при -
ку пе ко нач не по дат ке. Сте фа но вић је ре као
да је агре си ја НА ТО на зо не Тре ће ар ми је и
При штин ског кор пу са по че ла у 20.07 ча со -
ва уда ри ма из ва зду шног про сто ра и са
дис тан це кр ста ре ћим ра ке та ма и ави ја ци -

јом, по ка сар на ма „Ко сов ски ју на ци“ у При -
шти ни, „То плич ки уста нак“ у Кур шу мли ји,
„Рат ко Па вло вић-Ћић ко“ у Про ку пљу, објек -
ти ма 109. Цен тра за елек трон ско из ви ђа ње
и оме та ње у Про ку пљу, Аеро дро му „Сла ти -
на“, по објек ту „Го леш“, по по ло жа ји ма 311.
сред њег са мо ход ног ра кет ног пу ка у се ли -
ма Ши ло во и Бе ла ће вац по по ло жа ји ма 52.
ар ти ље риј ско-ра кет не бри га де ПВО на Ча -
бра ту код Ђа ко ви це, по се лу Ле ба не где се
на ла зи ло ве жбов но ко манд но ме сто При -
штин ског кор пу са, се вер но од При шти не,
Ста ци о нар на чво ри шта ве зе „Бу то вач ки
Брег“ и  „Мо кра Го ра“ код Ко сов ске Ми тро -
ви це.

У Ка сар ни „То плич ки уста нак“, у Кур шу -
мли ји, са три кр ста ре ћа про јек ти ла по го ђе -
но је основ но ко манд но ме сто Тре ће ар ми -
је, а оста ли објек ти са се дам ра зор них про -
јек ти ла. Још ни је би ло по да та ка о гу би ци -
ма.

На при ку пља њу по да та ка о гу би ци ма већ
је ра дио ге не рал-ма јор Ми лан Ђа ко вић.

Стра хо вао сам ка кав ће би ти из ве штај о
гу би ци ма. Знам да сам пред у зео све ме ре
да се мак си мал но са чу ва ју људ ски жи во ти.
Био сам за до во љан што сам у по след њем
тре нут ку до нео од лу ку да из ме стим основ -
но ко манд но ме сто из Кур шу мли је, са чу вам
жи во те мо јих не по сред них са рад ни ка, јер
би то има ло пре су дан ути цај на да љи ток

из во ђе ња од бра не Тре ће ар ми је у то ку
агре си је. 

Ако су ко ман ди ри и ко ман дан ти до след -
но и пре ци зно спро ве ли све на ре ђе не ме -
ре, мно ги жи во ти ће би ти са чу ва ни. Ме ђу -
тим, НА ТО ра чу на да пр вим уда ри ма по -
стиг не из не на ђе ње и на не се ма сов не гу -
бит ке. За сва ког ко ман дан та и ко ман ди ра
нај те жи су ма сов ни гу би ци у је ди ни ци и по -
губ но де лу ју на бор бе ни мо рал је ди ни це и
на по је дин це. По зна то ми је да су нај ве ћи
број при пад ни ка Ар ми је про ве ре ни и бор ци
са ис ку ством, ко ји су се ка ли ли 1998. го ди -
не. Али, рат је рат. А ово ни је био оби чан
рат.

До по чет ка агре си је стра хо вао сам од из -
не на ђе ња у ве зи са на чи ном из вр ше ња
агре си је и мо гу ће упо тре бе не по зна тих
бор бе них си сте ма од ко јих се је ди ни це те -

шко мо гу за шти ти ти и од бра ни ти. Са да, ка -
да је агре си ја по че ла, мо лим се Бо гу да нас
од то га са чу ва.

Из ве штај ге на рал-ма јо ра Ђа ко ви ћа по -
твр дио је да је ави ја ци ја НА ТО-а ме ђу пр -
вим ци ље ви ма по го ди ла Основ но ко манд -
но ме сто Тре ће ар ми је у Кур шу мли ји и да
је до са да утвр ђе но да је жи во те из гу би ло
се дам при пад ни ка Ар ми је, ме ђу ко ји ма пот -
пу ков ни ци Зо ран Пе тро вић и Вла сти мир
Ста но је вић из Ко ман де Ар ми је и још пет
при пад ни ка из са ста ва 354. пе ша диј ске
бри га де, ко ји су се из не по зна тих раз ло га
за те кли на ко манд ном ме сту. Ге не рал Ла -
за ре вић је до пу нио из ве штај да је до био из -
ве штај Ко ман де 354. пе ша диј ске бри га де
да је ка сар на у Кур шу мли ји га ђа на са се -
дам про јек ти ла, и да су пе то ри ца по ги ну лих
при пад ни ка бри га де би ли ан га жо ва ни за
ра се ље ње ма га ци на рат них ма те ри ја них
ре зер ви Са ве зне вла де, а у вре ме бом бар -
до ва ња до шли су на основ но ко манд но ме -
сто Тре ће ар ми је да гле да ју Днев ник и да
су та ко на стра да ли.

Ре фе ри са ње ге не ра лу 
Ој да ни ћу
На звао сам на чел ни ка ГШ ВЈ, ге не рал-

пу ков ни ка Дра го љу ба Ој да ни ћа. Чим сам
до био ве зу, ре као је: „Шта има код те бе Не -
шо, ка ко се др жи те“.

„Од лич но, го -
спо ди не ге не ра -
ле, ови се не
ша ле. Код нас
на Ко со ву је
пра ви па као.
Мо жда и са да
чу је те ави о не у
ва зду ху и екс -
пло зи је“, од го -
во рио сам, а за -
тим ре фе ри сао
да је ави ја ци ја
НА ТО-а из вр ши -
ла удар из ва -
зду шног про сто -
ра кр ста ре ћим
ра ке та ма и на -
во ђе ним про јек -
ти ли ма по је ди -
ни ца ма Ар ми је
и да је на пад из -
вр шен у три та -
ла са: пр ви у
вре ме ну од
20.07 – 20.50 ча -
со ва, дру ги од
21.00 –22.00 ча -
са, а тре ћи та -
лас је у то ку. Ре -

као сам му да у на па ду на је ди ни це Ар ми је
у зо ни од го вор но сти уче ству је, по на шим
са зна њи ма, око 95 – 120 ави о на, и да је до
са да ис па ље но око 45 – 60 кр ста ре ћих ра -
ке та и ве ли ки број  ра зних про јек ти ла. У пр -
вом и дру гом та ла су ави ја ци ја је на ле те ла
из Ал ба ни је, а тре ћи је  из вр шен из Ма ке -
до ни је, и да су пре ма из ве шта ји ма из је ди -
ни ца, по го ђе на два ави о на, је дан из над се -
ла Ми ја лић, код Ву чи тр на, а дру ги на пла -
ни ни Чи ча ви ци, што сам и сам ви део.

За тим сам на чел ни ка ГШ ВЈ из ве стио да
је ави ја ци ја у При шти ни га ђа ла ка сар ну
„Ко сов ски ју на ци“ и ве жбов но ко манд но ме -
сти При штин ског кор пу са у се лу Ле ба не и у
Ка сар ни „То плич ки уста нак’’, Основ но ко -
манд но ме сто „3“ и об ја снио окол но сти под
ко ји ма су по ги ну ла два пот пу ков ни ка из Ко -
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ман де Ар ми је и пет при пад ни ка 354. пе ша -
диј ске бри га де. 

Био је из не не ђен и уз бу ђе но упи тао: „Не -
шо, а шта је са оста ли ма из Ко ман де Ар ми -
је, да ли има ра ње них?“.

Ре као сам да сам без ње го вог одо бре ња
прет ход ног да на пре ме стио Ко ман ду из тог
објек та у Ниш и да су, за хва љу ју ћи то ме,
са чу ва ни жи во ти сто ти нак ста ре ши на. Са -
слу шао ме је па жљи во, а за тим про ко мен -
та ри сао: „То је пра ва сре ћа“.

Ре фе ри сао сам да је у ис тој ка сар ни ра -
ње но 20 вој ни ка из 354. пе ша диј ске бри га -
де и 201. по за дин ске ба зе ко ји су ра се ља -
ва ли ма га ци не Са ве зне вла де. За тим да су
га ђа ни објек ти 109. цен тра за елек трон ско
из ви ђа ње и оме та ње у Ка сар ни „Рат ко Па -
вло вић–Ћић ко“ у Про ку пљу, при че му је по -
ги нуо вој ник Бо јан Не дељ ко вић, а ра ње но
14 ли ца, од ко јих три те же. 

У зо ни од бра не Ар ми је бом бар до ва ни су
објек ти 201. по за дин ске ба зе „Мир нич ка ре -
ка“. Од кр ста ре ће ра ке те ко ја је па ла 150
ме та ра ис точ но од ула зне ка пи је скла ди -
шта, док је ви ше ра ке та па ло у ре јо ну бр да
Са мо ко во, око 900 ме та ра од објек та, по -
сле ди ца по људ ство ни је би ло, а на не та је
ма ња ма те ри јал на ште та по објек ти ма
скла ди шта. По ред то га, на ме ти ави ја ци је
би ли су: скла ди ште 15. оклоп не бри га де
код Гра ча ни це, ко јом при ли ком су из го ре ла
два ис пра жње на објек та; за тим, Ста ци о -
нар но чво ри ште ве за на  објек ту „Мо кра го -
ра“ са две кр ста ре ће ра ке те; по ло жа ји ар -
ти ље риј ских је ди ни ца у ре јо ну се ла Бе ла -
ће вац са два про јек ти ла, при че му је лак ше
по вре ђен је дан ста ре ши на; Аеро дром
„Сла ти на“ са две кр ста ре ће ра ке те, при че -
му су за ру ше ни ула зи у под зем на скло ни -
шта; са три про јек ти ла га ђан је обје кат цен -
тра ВО ЈИН на Ко па о ни ку, уни штен је је дан
ра дар; са јед ним про јек ти лом га ђа на је Ка -
сар на „Кнез Ла зар“ у Гњи ла ну, без по сле -
ди ца; са три про јек ти ла га ђа ни су објек ти
МУП-а у се лу Ај ва ли ја; са јед ним про јек ти -
лом по го ђе но ан тен ско чво ри ште на објек -
ту „Бу ко ва Гла ва“ код Су ве Ре ке.

Из ве стио сам на чел ни ка ГШ ВЈ да је на
осно ву до са да при ку пље них по да та ка по -
ги ну ло 12 при пад ни ка Тре ће ар ми је и 11
дру гих ли ца. Ре фе ри са ње сам за вр шио об -
ја шње њем да је ве ли ки број про јек ти ла пао

на  про стор Ко сме та у „пра зно“ и ни је би ло
по сле ди ца.

„А деј ства ШТС, шта они ра де“, пи тао је
Ој да нић.

„Они ра де по њи хо вом. Ин тен зи ви ра ли
су деј ства на свим ло ка ци ја ма. Пре ма пла -
ну ко ји сам до ста вио, сна ге Тре ће ар ми је и
При штин ског кор пу са су од мах, по сле па да
пр вог про јек ти ла, пред у зе ле ме ре за за тва -
ра ње ли ни је бло ка де. Бор бе се во де на чи -
та вом про сто ру. Из не на ђе ња не ма. О де та -
љи ма ћу вас из ве сти ти ка сни је“, од го во рио
сам.

По же лео ми је сре ћу и ре као да по здра -
вим Ла за ре ви ћа и све оста ле.

„Др жи те се“, ре као је на кра ју и пре ки нуо
ве зу.

Ис прав на од лу ка
Ово ни су би ли ко нач ни по да ци, јер су деј -

ства ави ја ци је још тра ја ла.
И да ље сам раз ми шљао о Кур шу мли ји и

Ко манд ном ме сту „3“, ко је је по го ђе но са
три кр ста ре ће ра ке те. Ни је про шло ни 24
ча са од ка да сам до нео од лу ку о пре ме шта -
њу ко манд ног ме ста из Кур шу мли је, а по -
твр ди ло се да сам до нео ис прав ну од лу ку.
Не мо гу ни да за ми слим шта би се све до -
го ди ло да је ко манд но ме сто би ло по сед ну -
то. За не ко ли ко се кун ди НА ТО ави ја ци ја би
збри са ла Ко ман ду Тре ће ар ми је. Уни ште -
ње Ко ман де Ар ми је си гур но би има ло ути -
ца ја на да љи ток до га ђа ја. На том ме сту је
тре ба ло да се на ла зим и ја. Ни је ми би ло
ја сно ка ко је НА ТО ус пео да пре ци зно ло -
ци ра ко манд но ме сто ко је је би ло до бро
ма ски ра но и ма ли број љу ди је знао за ње -
га. У сва ком слу ча ју, нај ва жни је је да сам
спа сио жи во те мо јих ста ре ши на и вој ни ка. 

На Ко манд ном ме сту При штин ског кор пу -
са све функ ци о ни ше као сат. Сва ко ра ди свој
по сао. Чи та ва згра да по дрх та ва од сва ке
екс пло зи је у При шти ни. Ми смо, не раз ми -
шља ју ћи о по сле ди ца ма, још увек би ли у
скло ни шту Ко ман де При штин ског кор пу са
ко је ни је пру жа ло ни ка кву за шти ту. Ра ди ли
смо као да је у пи та њу так тич ка ве жба, а не
агре си ја нај ве ће вој не си ле на све ту. 

Ге не рал Ла за ре вић да је реч на чел ни ку
Оба ве штај ног оде ље ња,  пу ков ни ку Трај ко -
ви ћу. Слу шам ово га чо ве ка ко га по зна јем
још док је био у Бу ја нов цу. Вр ло спо со бан и
хра бар чо век. Нај ве ћи део вре ме на про вео

је на са мој гра нич ној ли ни ји, при ку пља ју ћи
ин фор ма ци је о не при ја тељ ским сна га ма.

Тре нут но је го во рио о ак тив но сти ма
ШТС. „Од мах са по чет ком бом бар до ва ња,
шип тар ски те ро ри сти син хро ни зо ва но и на
чи та вом про сто ру Ко сме та фрон тал но су
на па ли на ше је ди ни це. Нај ја чи на па ди су у
ре јо ни ма Ко сов ске Ми тро ви це, на пу ту Гло -
го вац–Ср би ца, на Бај го ри, пла ни ни Чи ча -
ви ци, на пу ту При шти на–Ниш код По ду је -
ва, око Ма ли ше ва и Ора хов ца, код Су ве Ре -
ке и Кли не’’.

Пре ки нуо сам ње го во из ла га ње и пи тао
га: „Да ли, го спо ди не пу ков ни че, има не ких
из не на ђе ња у ве зи са на шим про це на ма о
на чи ни ма њи хо вог деј ста ва“? 

„Не ма, го спо ди не ге не ра ле, на ше сна ге
су по сту пи ле по до би је ном сиг на лу“, ре као
је и на ста вио: „ШТС су по ку ша ле да из не -
над ним на па ди ма на ко манд на ме ста, цен -
тре ве зе, по ло жа је ар ти ље риј ских је ди ни ца
и на је ди ни це на по ло жа ји ма, на не су гу бит -
ке, иза зо ву па ни ку ме ђу вој ни ци ма и да кре -
ну у по ди за ње ору жа не по бу не. Ме ђу тим,
до жи ве ли су пот пу но из не на ђе ње. Тек та да
су схва ти ли да су у окру же њу и да им је ма -
не вар пот пу но огра ни чен. Због то га су по -
ку ша ли да гру пи шу сна ге, да би на јед ном
од пра ва ца  про би ли обруч. Ме ђу тим, то је
са да ви ше не мо гу ће. Што се ти че деј ства
НА ТО агре со ра, има ли сте при ли ке да лич -
но чу је те и про чи та те из ве шта је са те ре на“.

За у ста вље ни ци ви ли
„Да, не ма по тре бе да ме ни то по на вља -

те, али  ин фор ми ши те оста ле.“
Док је он го во рио, се тио сам се да ми је

Ла за ре вић пре не ки дан по ка зи вао на кар -
ти сво ју „За ми сао за раз би ја ње ШТС у ре јо -
ни ма Дре ни це, Ора хов ца и Су ве Ре ке“. Све
ак ци је су пла ни ра не у са деј ству са је ди ни -
ца ма МУП-а. Ко ман да При штин ског кор пу -
са из ра ди ла је план ска до ку мен та, а на ос-
но ву њих ко ман дан ти бри га да, бор бе них
гру па и ко ман дан ти од ре да МУП-а из ра ди -
ли су сво је за по ве сти и кар те. Оста вио сам
ге не ра ла Ла за ре ви ћа да ра ди са сво јом Ко -
ман дом, а ја сам оти шао у Опе ра тив ни цен -
тар При штин ског кор пу са да пре гле дам ин -
фор ма ци је ко је су сва ког тре нут ка при сти -
за ле из је ди ни ца, са ис ту ре ног ко манд ног
ме ста Тре ће ар ми је, ко манд ног ме ста Тре -
ће ар ми је у Ни шу и Ни шког кор пу са. 

Ко ман да Ни шког кор пу са из ве сти ла је да
су све је ди ни це из вр ши ле по се да ње по ло -
жа ја и ре јо на за од бра ну у зо ни Кор пу са, да
је из вр ше но за тва ра ње гра нич них пре ла за
из Ма ке до ни је и Бу гар ске, да је ди ви зи он
сма мо ход них ви ше цев них лан се ра ра ке та
128 мм „Огањ“ пре ме штен у ре јон  Вла со -
тин ца и се ла Стај ков це и да су пре о ста ли
де ло ви 211. оклоп не бри га де кре ну ли ка
Ко сме ту. 

Ге не рал Сло бо дан Ни ко лић из ве стио је
о до га ђа ју ко ји се до го дио у по по днев ним
ча со ви ма, уочи по чет ка агре си је код Ка ра у -
ле „Ца ка но вац“. На ши гра нич ни ор га ни на
Ка ра у ли код Пре ше ва за у ста а ви ли су ве ћу
ко ло ну ал бан ских ци ви ла са Ко со ва и Ме -
то хи је ко ја је по ку ша ла да ван гра нич ног
пре ла за пре ђе на те ри то ри ју Ма ке до ни је.
Ко ло на трак то ра и ко ла са ци ви ли ма је вра -
ће на. До га ђај је зна ча јан јер су ци ви ли, пре
не го што је по че ла агре си ја, по ку ша ли да
на пу сте те ри то ри ју Ко со ва и Ме то хи је и Ср -
би је. То по твр ђу је да су ал бан ски ци ви ли
зна ли да ће усле ди ти агре си ја, или су по
на ре ђе њу ОВК на пу сти ли сво ја се ла.

(Наставља се)

Слика је настала у НАТО бази у Авијану, Италија, одакле су полетали авиони
током агресије НАТО-а на Савезну републику Југославију
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В
о де ћи екс перт Ру си је за аеро ко -
смич ке фе но ме не Алек сан дар
Плак син са оп штио је да рас по -

ла же по да ци ма да Аме ри кан ци по се -
ду ју два су пер о руж ја и да се уве ли ко
спре ма ју за ко ри шће ње „су пер ро бо -
та“.

Глав но аме рич ко чу до-оруж је је
дис ло ци ра но на Аља сци и има слу -
жбе ну озна ку ХА АРП. По Плак си ну, то
је моћ на ра дар ска ста ни ца са 180 ан -
те на рас по ре ђе них на три на ест хек та -
ра. То је, по ње му, моћ но ге о фи зич ко
оруж је, мно го моћ ни је и од атом ске
бом бе. То ли ко је моћ но да ни са ми
Аме ри кан ци још не зна ју ка кве би по -
сле ди це би ле од ње го ве упо тре бе.
Су мар на моћ тих 180 ан те на је три и
по ми ли о на ва ти. То је сна га ко ја омо -
гу ћа ва фо ку си ра ње крат ких та ла са на
би ло ко јој тач ки јо нос фе ре и ње но за -
гре ва ње до пре тва ра ња у ви со ко тем -
пе ра тур ну пла зму! То је, ако се та ко
мо же ре ћи, ги гант ска ми кро та ла сна
пећ за гло бал ну упо тре бу. Пла скин
твр ди да су Аме ри кан ци „пот пу но све -
сни да њи хо ва ‘ми кро та ла сна пећ’ мо -
же не са мо да ту ђе ба ли стич ке ра ке -
те пре тво ри у ‘чва рак’, не го и да из ме -
ни пла не тар ну ру жу ве тро ва, па чак и
кли му“. Екс пер ти се, чак, при бо ја ва ју
и про ме не маг нет них по ло ва Зе мље,
гло бал них су ша и исто вре ме ног ак ти -
ви ра ња де се ти не вул ка на. Све би ово
ба ци ло на ко ле на при вре де мно гих
зе ма ља, али угро зи ло и са ме САД.

Ла сер ска ко смич ка 
ар ти ље ри ја
Пла скин твр ди да Аме ри кан ци мо гу

да ко ри сте ово оруж је фор мал но ка да
пре ста не да ва жи со вјет ско-аме рич ки
до го вор о про ти вра кет ној од бра ни.

Исто вре ме но, ка да и Пла скин, и пу -
ков ник Вик тор Ба ра нец из Ми ни стар -
ства од бра не Ру ске Фе де ра ци је, оп ту -
жио је САД да фор си ра но при во де
кра ју из град њу сво је „ла сер ске ко -
смич ке ар ти ље ри је“, као и пр вих бор -
бе них ро бо та „гла ди ја тор“, ко ји има ју
ве ли чи ну ма ши не за веш, кре ћу се по -
мо ћу гу се ни ца и има ју ком пју те ре пре -
ко ко јих при ма ју на ред бе и „отва ра ју
ва тру на ука за не ци ље ве“.

Упра во на Аља сци (у вој ној ба зи) ,
по на ре ђе њу пред сед ни ка САД Џор џа
Бу ша, 17. де цем бра 2002. го ди не, за -

по че та је град ња на ци о нал ног про ти -
вра кет ног си сте ма од бра не. Пла ни ра -
на је из град ња 20 си сте ма за пре сре -
та ње ра ке та. САД су упу ти ле и зах тев
да на ме сту ра дар ске ста ни це на
Грен лан ду из гра де си стем на зван „че -
до ра та зве зда“. Реч је о ве о ма ску пом
раз вој ном про гра му Пен та го на.

Идеј ни отац пла зме ног оруж ја Авра -
мен ко је пре го то во три де сет го ди на
про на шао да „се аеро ди на ми ка те ла,
ко ја ле те у пла зми, раз ли ку је од аеро -
ди на ми ке у ва зду шном про сто ру“. Он
твр ди да се, ство рив ши пла зме ни об-
лак по мо ћу фо ку си ра них екс тра ви со -
ко та ла сних осци ла ци ја пред те лом ко -
је се кре ће, том те лу мо же про ме ни ти
за да та пу та ња. За то је по треб но око
100 џу ла енер ги је. Зна се да пла зма
за гре ва ва здух, а да је за за гре ва ње
ва зду ха по треб но исто то ли ко енер ги -
је ко ли ко и за за гре ва ње ме та ла.

Авра мен ко, да ље, твр ди да се ре -
ше ње тра жи у пра ву да се кон цен три -
са но екс тра ви со ко та ла сно зра че ње
усме ра ва на од ре ђе ни апа рат ко ји са -
др жи огром ну ко ли чи ну елек тро ни ке.
Тај апа рат би био из ба чен из упо тре -
бе. Он на во ди при мер да је за квар
осе тљи во сти тран зи сто ра по треб но
све га 10 на ше сту до 10 на осму џу ла.

Тек тон ско оруж је
По сле ве ли ких зе мљо тре са у Јер -

ме ни ји и Гру зи ји, кра јем 1994. го ди не
у Ба куу, глав ном гра ду Азер беј џа на,
одр жан је на уч ни скуп чи ја је глав на
те ма би ла: мо гу ли се зе мљо тре си
иза зва ти по же љи, од но сно да ли по -
сто ји тзв. тек тон ско оруж је? Гла со ве о
на мер но иза зва ним зе мљо тре си ма
про ши ри ли су Гру зиј ци, на кон два ве -
ли ка зе мљо тре са по сле от це пље ња
од Ру си је.

Пред став ник ру ске ар ми је је ка те го -
рич ки не ги рао да се на том по љу ра -
ди, али је Алек сан дар Ни ко ла ев, шеф
оде ље ња за екс пе ри мен тал ну фи зи ку
Ака де ми је на у ка, по твр дио да је за ис -
тра жи ва ње „у те свр хе“ ви ше го ди на
имао на рас по ла га њу спе ци јал ну је ди -
ни цу ору жа них сна га. Ре зул та ти оз-

биљ ног из у ча ва ња ме ђу за ви сно сти
под зем них ну кле ар них про ба и „дру -
гих ак тив но сти чо ве ка“, на јед ној, и зе -
мљо тре са, на дру гој стра ни, ука зу ју на
то да под зем не ну кле ар не екс пло зи је
ути чу на по ја ву зе мљо тре са. Он је
твр дио да се на кон пет до де сет да на
од сва ке ја че ну кле ар не екс пло зи је
раз ре ђу је тру сно ог њи ште, а зе мљо -
тре си се сме њу ју је дан за дру гим.

За ме ник ди рек то ра Ге о ло шког ин -
сти ту та Ака де ми је ну а ка Азер беј џа на
Икрем Ке ри мов је твр дио на ску пу да
су зе мљо тре си има ли „ве штач ки де то -
на тор“ и да су се ја вља ли углав ном
две не де ље по сле атом ских екс пло зи -
ја на вој ном по ли го ну у Се ми пла тин -
ску или су би ли по сле ди ца ства ра ња
огром них пра зни на под зе мљом, на -
ста лих на глим ис пум па ва њем при род -
ног га са.

Да ру ска ар ми ја зна мно го о тој про -
бле ма ти ци, по твр ђу је док тор ска те за
пу ков ни ка Ни ко ла ја Аста по ва („О пи -
та њи ма за шти те те ри то ри је од зе -
мљо тре са иза зва них под зем ним ну -
кле ар ним екс пло зи ја ма“). Он ни је ре -
као мно го, али је то по твр дио сво јим
за ла га њем да се „ме ђу на род ном кон -
вен ци јом за бра не ис тра жи ва ња у
обла сти зе мљо тре са“, об ја снив ши да
ну кле ар не про бе ипак мо гу да „ди ри -
гу ју зе мљо тре си ма“, а то би мо гле до -
ве сти до ко ри шће ња оруж ја ко је ни је
за бра ње но од Ује ди ње них на ци ја.

Аме ри кан ци на ску пу ни су от кри ли
сво ја са зна ња и би ли су шо ки ра ни на -
го ве шта ји ма Ру са, али ни су опо вр гли
те зе, до дав ши да је зе мљо трес ко ји је
по го дио Лос Ан ђе лес био у „ди рект ној
ве зи са под зем ном екс пло зи јом на вој -
ном по ли го ну уда ље ном 150 ки ло ме -
та ра“.

Ме те о ро ло шки рат
Ка да је Ју го сла ви ју, на кон пре стан -

ка ору жа не агре си је НА ТО-а за де си ло
не у о би ча је но не вре ме, а по том Евро -
пу ду го го ди на по го ди ла екс трем но ни -
ска тем пе ра ту ра с оби љем сне га, по -
ја ви ле су се сум ње да се ра ди о ве -
штач ки иза зва ним по ја ва ма.

Ве ли ке ко ли чи не па да ви на и нео -
бич но ја ка гр мља ви на при сва ком на -
и ла ску ки шних обла ка до ве ли су до
сум ње да ту ни су „чи ста по сла“. Мно -
ги су већ чу ли да је то мо гу ће. А мо гу -
ће је.

На у ка је уве ли ко на пре до ва ла, па
да нас па ра лел но са ис тра жи ва њи ма
мо гућ но сти кон тро ли са ња и усме ра -
ва ња при род них по ја ва у ко ри сне свр -
хе, вр ше се ис тра жи ва ња о мо гућ но -
сти ко ри шће ња ових ути ца ја у рат не
свр хе, што ве о ма мо же не га тив но ути -
ца ти на чо ве ко ву жи вот ну сре ди ну и
угро зи ти ње гов оп ста нак.

Ме ђу под у зе тим ис тра жи ва њи ма
на ла зе се и ат мос фер ске по ја ве ко је
се же ли усме ри ти на иза зи ва ње ка та -
стро фал них па да ви на. Овим се на ру -
ша ва ју од ре ђе ни вод ни ре жи ми од ре -
ђе них ре ги ја. То се чи ни иза зи ва њем
бу ји ца и по пла ва.

Иза зи ва ње бу ји ца оства ру је се у ци -
љу уве ћа ва ња или пот пу ног уни ште -
ња ре сур са во де. У пр вом слу ча ју ве -
штач ке па да ви не се при ме њу ју за по -
ја ча ва ње при ли ва у сли ву и ства ра ња

16Војни ветеран МАРТ  2021.

ИСТРАЖИВАЊА

Пише: 
Бошко Антић,

контраадмирал у пензији

Стварање нових тајних оружја (2)

ЗЛОУПОТРЕБА 
НАУКЕ 

И НАУЧНИКА
Вештачко нарушавање озонског омотача, уз помоћ ракета

са нуклеарним главама, отвара „прозор“ смртоносним 
ултраљубичастим зрацима изнад територије противника и

тако изазивају катастрофалне последице. 
То је данас изводљиво.



бу ји ца ко је мо гу да на не -
су ште ту, иза зи ва ју ћи ош-
те ће ња при род них и ве -
штач ких обје ка та, угро -
жа ва ју ћи во ду за пи ће, па
и оп ста нак це ло куп ног
ста нов ни штва за хва ће -
ног под руч ја.

Иза зи ва ње по пла ва
оства ру је се по ја вом на -
глих па да ви на у сли ву ре -
ка, по го то во на под руч ју
где то ни је уоби ча је но и
где ни су пред у зи ма ни оз-
биљ ни ји ра до ви на ре гу -
ла ци ји те ку ћих во да. По -
пла ве се мо гу ко ри сти ти
за на но ше ње ште те ин ду -
стри ји, по љо при вре ди и са о бра ћа ју.

По пла ве су ства ра не ве штач ким
иза зи ва њем у Ју жном Ви јет на му, кроз
опе ра ци је „Пла ви Нил“ и „По пај“. Про -
бе за ова деј ства вр ше не су у Ла о су
1966. го ди не, а у опе ра ци ја ма све до
ју на 1972. го ди не из ве де но је ви ше од
2.500 опе ра тив них за да та ка спе ци јал -
ним ави о ни ма, ко ји су но си ли 104 пу -
ње ња у јед ном ле ту, са пла ме ни ком са
ре а ген сом ко ји са го ре ва за 36 се кун -
ди и за то вре ме про па да око 900 ме -
та ра кроз облак. На па ди су вр ше ни у
вре ме ки шних мон су на. У опе ра ци ји
„По пај“ иза зва ним по пла ва ма уни ште -
на су чи та ва се ла.

Ави о ни на то ва ре ни „ки шним бом ба -
ма“ ства ра ли су оби ла те па да ви не,
што је оте жа ва ло са о бра ћај на блат -
ња вим пу те ви ма, а ви сок во до стај ре -
ка, ко је су пре пла ви ле мо сто ве, оне -
мо гу ћа вао је снаб де ва ње.

Ми сте ри о зни 
по зив из ЦИА
Про фе сор Алан Ро бок с Уни вер зи -

те та Рот герс у Њу Џер си ју на во ди:
‒Не дав но сам имао ми сте ри о зан

по зив. Кон так ти ра ли су са мном кон -
сул тан ти ко ји ра де за ЦИА и пи та ли
ме да ли је мо гу ће при ме ти ти да не ко
кон тро ли ше кли му. На рав но, пи та ли
су ме да ли би тај не ко мо гао би ти от -

кри вен у слу ча ју да по ку ша да кон тро -
ли шу вре ме.  Про фе сор је је дан од не -
ко ли ко на уч ни ка ко ји по ку ша ва ју да
про ме не вре ме, не би ли за у ста ви ли
ве ли ке кли мат ске про ме не. Тех ни ке
ге о ин же ње рин га кре ћу се од пр ска ња
обла ка, да се по кре ну ки ше, до сла ња
огле да ла у све мир, ка ко би се од би ла
све тлост од Зе мље.

Ро бок твр ди да је сва ки по ку шај ути -
ца ја на вре ме ла ко де тек то ва ти. Ипак,
ка ко до да је, по ку шај да се вре ме ко -
ри сти као оруж је ни је ни шта но во.

‒То ком Ви јет нам ског ра та аме рич ки
на уч ни ци по ку ша ли су да по ја ча ју ки -
ше ка ко би спре чи ли про грес не при ја -
те ља. Слич но, на Ку би, иза зи ва ли су
ки ше, не би ли уни шти ли по љо при -
вре ду. Упра во за то сам се упла шио
по сле тог по зи ва. ЦИА је пре ви ше пу -
та пре кр ши ла пра ви ла, а то ни је на чин
на ко ји же лим да ко ри сте но вац ко ји
им да јем пла ћа ју ћи по рез - ка же про -
фе сор и до да је да та ква ис тра жи ва ња
мо ра ју да бу ду отво ре на за све.

‒Ако јед на зе мља по ку ша да ути че
на кли му на овај на чин, а дру га не, или
чак ути че на дру ги на чин, по сле ди це
мо гу би ти не ве ро ват не, ка же Ро бок.

Слу чај но или не, све ове ма ни фе -
ста ци је су се до го ди ле и на на шем
тлу, па ни је ни чу до да се по сле зло -
чи нач ког бом бар до ва ње по ја ве сум ње

у до га ђа је ко ји су сле ди ли по сле
то га. Све је мо гу ће.

И Ру си су вр ши ли слич на ис -
тра жи ва ња. Још 1960. го ди не
њи хов Ин сти тут је за екс пе ри -
мен тал ну ме те о ро ло ги ју у Ка зах -
ста ну оба вљао рас пр ши ва ње су -
вог ле да на обла ци ма де бљи не
900 ме та ра. Облач ни слој је раз -
би јен на по вр ши ни од 1.000 ква -
драт них ки ло ме та ра, што је опет
до ве ло до ис па ра ва ња и па да
тем пе ра ту ре на том под руч ју за
око 10 сте пе ни Цел зи ју со вих. Та -
ко су ру ски струч ња ци до шли до
за кључ ка да јед ним ави о ном мо -
гу да раз би ју обла ке на по вр ши -
ни до 1.000 ква драт них ки ло ме та -
ра, са два ави о на 3.000, а са три
10.000 ква драт них ки ло ме та ра.

Ве штач ки обла ци
Мо гу ће је де ло ва ње на по лар не гле -

че ре, чи ме би се про у зро ко ва ле по -
пла ве у при мор ским кра је ви ма, али
нај о па сни ји су екс пе ри мен ти са озон -
ским омо та чем. Ве штач ко на ру ша ва -
ње озон ског омо та ча, уз по моћ ра ке та
са ну кле ар ним гла ва ма, отва ра „про -
зор“ смр то но сним ул тра љу би ча стим
зра ци ма из над те ри то ри је про тив ни ка
и та ко иза зи ва ју ка та стро фал не по -
сле ди це. То је да нас из во дљи во.

Ве штач ко ства ра ње обла ка и ма гле
и њи хо во рас те ри ва ње ин те ре сант но
је за све, јер се та ко мо гу от кри ти про -
тив нич ке или са кри ти соп стве не сна -
ге. Ти ме се по ве ћа ва ефи ка сност на -
па да или од бра не. Де ло ва њем од ре -
ђе них хе ми ка ли ја мо гу се спре чи ти
па да ви не на да љи на ма и до 2.000 ки -
ло ме та ра низ ве тар.

Ова кве опе ра ци је мо гу има ти стра -
те гиј ски зна чај и си гур но је да су пер -
си ле из у ча ва ју олуј не обла ке, зе мљо -
тре се, тај фу не и ор ка не, ни ске зим ске
тем пе ра ту ре к вре ла ле та.

Очи то је ла у све ту вла да убе ђе ње
да су пер си ле мо гу да ути чу на кли му.
а ти ме и на људ ски жи вот уоп ште.
Зло у по тре ба кли ме је опа сно оруж је
јер га је те шко от кри ти, а ге о фи зич ка
и ме те о ро ло шка бор бе на деј ства за -
бра ње на су Кон вен ци јом Ује ди ње них
на ци ја још 1977. го ди не.          (Крај)

ИСТРАЖИВАЊА

Зе мљо тре си се до во де у ди рект ну ве зу 
са под зем ним ну кле ар ним екс пло зи ја ма

У на уч ним кру го ви ма се све ви ше
при ча о ме те о ро ло шком ра ту

Си стем Харп је, пре ма
до ступ ним по да ци ма,
ве о ма моћ но 
пла не тар но оруж је
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ве штај не аген ци је ду га 137 го ди на.
Су шти на оба ве штај ног ра да оста ла је
иста, али су се окол но сти то ком тог
вре ме на бит но ме ња ле. Ис ку ства из
ра то ва и кри за кроз ко је је про ла зи ла
на ша зе мља за си гур но су ути ца ла на
спо соб но сти слу жбе и до при не ла ње -
ном про фи ли са њу у окви ру без бед но -
сно-оба ве штај ног си сте ма Ср би је. Као
и 1884. го ди не, ВОА је и да нас је ди на
срп ска спољ на оба ве штај на слу жба,
ко ја сво јим ра дом пру жа оба ве штај ну
по др шку др жав ном вр ху у до но ше њу
нај ва жни јих од лу ка о без бед но сти зе -
мље. Из у зет но је ва жно што је, без об -
зи ра на др жав но уре ђе ње, увек би ла

Н
аш крај њи про из вод су ин фор ма -
ци је вој ног, вој но-по ли тич ког, вој -
но е ко ном ског и на уч но тех но ло -

шког ка рак те ра, ко ји ма на сто ји мо да
ко ри сни ци ма ука же мо на нај зна чај ни -
је по ја ве и про це се од ути ца ја на без -
бед ност Ср би је и по мог не мо ру ко вод -
ству зе мље да до не се што бо ље од -
лу ке – ре као нам је у не дав ном раз го -
во ру за „Од бра ну” у су срет Да ну Вој -
но о ба ве штај не аген ци је њен ди рек тор
бри гад ни ге не рал Зо ран Стој ко вић.
Ко ли ко су пре ци зне и бла го вре ме не
ин фор ма ци је бит не за без бед ност зе -
мље, ко ли ко је прин цип вој не не у трал -
но сти до бар оквир за рад Аген ци је, ко -
ји су то без бед но сни иза зо ви, ри зи ци
и прет ње нај зна чај ни ји за Ср би ју у
овом тре нут ку, ко ја су то два ме ђу соб -
но су прот ста вље на про це са ко ја ути -
чу на гло бал ну без бед ност, шта је под -
ра зу ме вао рад на пра ће њу си ту а ци је
са пан де ми јом ко ро не – са мо су не ка
од пи та ња по кре ну та у раз го во ру ко ји
сле ди, а то ком ко јег са зна је мо и да ће
се мре жа иза слан ста ва од бра не про -
ши ри ти у на ред ном пе ри о ду отва ра -
њем вој но ди пло мат ских пред став ни -
штва у Си ри ји, Ли ба ну и Цр ној Го ри, а
на не ре зи ден ци јал ној осно ви би ће по -
кри ве ни Ма ли и Јер ме ни ја.

Чи ни се да је при род на по тре ба
чо ве ка да по вре ме но, обич но око
бит них да ту ма или го ди шњи ца,
под вла чи цр ту и су ми ра пре ђе ни
пут. Дан Вој но о ба ве штај не аген ци је
обе ле жа ва се 5. мар та, на дан ка да
је 1884. го ди не, у скло пу ре ор га ни -
за ци је и мо дер ни за ци је срп ске вој -
ске, до не та Уред ба о ђе не рал штаб -
ној стру ци, ко јом је фор ми ран
Спољ ни од сек у окви ру Опе ра тив -
ног оде ље ња Глав ног ђе не рал шта -
ба. Ко ли ко је тај до га ђај од ре дио
су шти ну да на шње Вој но о ба ве штај -
не аген ци је и ка ко је, унај кра ће, из -
гле дао тај пре ђе ни пут до да нас? 

– Осни ва њем по ме ну тог Спољ ног
од се ка за по че та је исто ри ја Вој но о ба -

пре по зна та по тре ба да се струч ни и
тех нич ки ка па ци те ти оба ве штај не слу -
жбе кон стант но уна пре ђу ју. Због то га
је она да нас са вре ме на слу жба, чи ји
при пад ни ци по сво јим зна њи ма, спо -
соб но сти ма и ве шти на ма не за о ста ју
за сво јим ко ле га ма из нај ра зви је ни јих
зе ма ља. У то ме нам зна чај ну по др шку
пру жа др жав но и вој но ру ко вод ство,
ко је је има ло раз у ме ва ња за на ше по -
тре бе и пред ло ге за уна пре ђе ње ра -
да. 

Ка ко би сте тим по во дом за „Од -
бра ну” су ми ра ли рад Вој но о ба ве -
штај не аген ци је у 2020. и шта је то је
што као те жи шни за да так че ка у
2021. го ди ни?

– Гло бал на кри за иза зва на пан де -
ми јом чи ји је узрок ко вид 19 по гор ша -
ла је ду бо ке су прот но сти и до ве ла по -
сто је ће гло бал не прет ње на но ви ни -
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во, под стак нув ши ве ли ки број зе ма ља
да по но во про це не на ци о нал не при о -
ри те те у из ме ње ној ме ђу на род ној и
на ци о нал ној ди мен зи ји. Оче ку је мо да
ће еко ном ске по сле ди це пан де ми је
ство ри ти осно ву за сна жни је ри вал -
ство ве ли ких си ла и су ко бља ва ње око
вођ ства, при сту па при род ним ре сур -
си ма, за ус по ста вља ње кон тро ле над
глав ним свет ским ру та ма за тран -
спорт љу ди и до ба ра, као и ко му ни ка -
ци о ним мре жа ма.  

У 2020. го ди ни по ста ви ли смо циљ
да у усло ви ма пан де ми је на ста ви мо
буд но пра ће ње гло бал них без бед но -
сних про це са, али и да бу де мо од го -
вор ни и бри не мо о љу ди ма. У ве ли кој
ме ри ус пе ли смо да са чу ва мо здра -
вље при пад ни ка ВОА и по др жи мо рад
на ших пред став ни ка у ино стран ству у
оте жа ним усло ви ма, по себ но у др жа -
ва ма ко је су у пр вом та ла су би ле нај -
те же по го ђе не ви ру сом ко ро на. Но ве
окол но сти у ко ји ма смо се, као и дру ге
ин сти ту ци је и сви гра ђа ни Ср би је на -
шли, ис ко ри сти ли смо за раз вој ана -
ли тич ких ала та, по ди за ње ква ли те та
на ших ин фор ма ци ја и њи хов ре ди -
зајн, ка ко би би ле пре глед ни је и ја сни -
је. У том про це су по тре бе ко ри сни ка
би ле су наш при о ри тет. Ове и на ред -
не го ди не има мо дру га чи је ам би ци је –
же ли мо да про ши ри мо мре жу иза -
слан ста ва од бра не и вој но ди пло мат -
ска пред став ни штва отво ри мо у Си ри -
ји, Ли ба ну и Цр ној Го ри и да на не ре -
зи ден ци јал ној осно ви по кри је мо Ма ли
и Јер ме ни ју. То ће до при не ти из град -
њи бо љих од но са, уна пре ђе њу би ла -
те рал не вој не, вој но е ко ном ске и вој -
но тех нич ке са рад ње са тим зе мља ма.
Ја ча ње на ших ка па ци те та до при не ће
пра во вре ме ном ин фор ми са њу и из ра -
ди ква ли тет ни јих про це на раз во ја вој -
но бе збед но сне си ту а ци је у ре ги о ну и
кри зним жа ри шти ма, а све је на рав но
усме ре но ка спре ча ва њу стра те гиј ског
из не на ђе ња по без бед ност на ше зе -
мље. 

Шта је под ра зу ме вао рад Вој но о -
ба ве штај не аген ци је на пра ће њу си -
ту а ци је са ко ви дом 19? 

– Аген ци ја је не пре кид но пра ти ла
раз вој до га ђа ја у ве зи са пан де ми јом
од по чет ка ње ног из би ја ња. И по ред
ну жно сти да се огра ни че ди рект на ко -
му ни ка ци ја и кре та ње, ин тен зив но
смо при ку пља ли, ана ли зи ра ли и до -
ста вља ли сва са зна ња и ис ку ства до
ко јих смо мо гли да до ђе мо о про це ду -
ра ма и на чи ни ма бор бе про тив пан де -
ми је у стра ним др жа ва ма. То је по мо -
гло у пред у зи ма њу ме ра за спре ча ва -
ње ши ре ња ко ви да 19 у Ми ни стар ству
од бра не и Вој сци Ср би је, као и про ши -
ре њу ба зе са зна ња у обла сти вој ног
здрав ства. Осим то га, од по чет ка пан -
де ми је по је ди на иза слан ства од бра не
ак тив но су уче ство ва ла у ко ор ди на ци -
ји упу ћи ва ња ху ма ни тар не ме ди цин -
ске по мо ћи из ино стран ства у Ср би ју.
Тру ди ли смо се да бу де мо зна чај на
по др шка др жав ном и вој ном ру ко вод -
ству, уз исто вре ме ну бри гу о свим на -
шим при пад ни ци ма.

Вој но о ба ве штај на аген ци ја је но -
си лац вој но о ба ве штај не функ ци је у

МО и ВС. Ко је све по сло ве об у хва -
та та функ ци ја? 

Оба ве штај на, оба ве штај но-из ви ђач -
ка и вој но ди пло мат ска функ ци ја су те -
мељ на шег ра да и из њих про ис ти чу
три за дат ка. То су оба ве штај на по др -
шка др жав ном и вој ном ру ко вод ству у
до но ше њу стра те гиј ских од лу ка, оба -
ве штај но обез бе ђе ње на ше вој ске и
пред ста вља ње и за шти та ин те ре са
МО и ВС у ино стран ству. Наш крај њи
про из вод су ин фор ма ци је вој ног, вој -
но-по ли тич ког, вој но е ко ном ског и на -
уч но тех но ло шког ка рак те ра, ко ји ма
на сто ји мо да ко ри сни ци ма ука же мо
на нај зна чај ни је по ја ве и про це се од
ути ца ја на без бед ност Ср би је и по мог -
не мо ру ко вод ству зе мље да до не се
што бо ље од лу ке. 

Са ће (мре жа ће ли ја) у зна ку Вој -
но о ба ве штај не аген ци је је, из ме ђу
оста лог, и сим бол бе смрт но сти, це -
ло куп но сти, за јед ни штва у деј ству,
ши ре ња у из град њи, а по бо жан -
ском прин ци пу пред ста вља нај чвр -
шћу раз гра на тост у свим прав ци ма.
Ка ко је кон ци пи ра на и ко ли ко се
ши ро ко про сти ре мре жа иза слан -
ста ва од бра не Ре пу бли ке Ср би је?

У овом тре нут ку Ср би ја има 24 иза -
слан ства од бра не, док на не ре зи ден -
ци јал ној осно ви по кри ва мо још де сет
зе ма ља. Вој но ди пло мат ска мре жа се
фор ми ра у за ви сно сти од по тре ба др -
жа ве, ње них ин те ре са и фи нан сиј ских
мо гућ но сти. Оно што је ва жно је сте да
иза сла ни ке има мо у нај у ти цај ни јим
др жа ва ма све та, знат ном бро ју зе ма -
ља ЕУ, као и ве ћи ни др жа ва на ших су -
се да. На ши иза сла ни ци ра де ис кљу -
чи во у скла ду са Беч ком кон вен ци јом
о ди пло мат ским од но си ма и има ју
број на за ду же ња – од пред ста вља ња
на шег си сте ма од бра не до уна пре ђе -
ња вој не са рад ње у свим обла сти ма
од ин те ре са за две зе мље. Као што
сам већ на вео, у на ред ном пе ри о ду
на да мо се про ши ре њу вој но ди пло -
мат ске мре же.

Ко је про ме не у гло бал ном и ре ги -
о нал ном окру же њу нај ви ше ути чу
на рад ВОА?  

– Два ме ђу соб но су ко бље на про це -
са пре суд но ути чу на при ли ке на гло -
бал ном ни воу. Пр ви је по раст ме ђу за -
ви сно сти др жа ва, што је на ро чи то ви -
дљи во у еко ном ској сфе ри и су о ча ва -
њу са по сле ди ца ма кли мат ских про -
ме на, а да нас и у по ку ша ји ма ства ра -
ња гло бал ног од го во ра на пан де ми ју
иза зва ну но вим ви ру сом. Дру ги про -
цес је све ве ћа по ла ри за ци ја ме ђу др -
жа ва ма, ко је се гру пи шу не са мо по
ет нич ким и ре ли гиј ским осно ва ма већ
на сто је да ство ре и за себ не сфе ре
ме диј ске и тех но ло шке до ми на ци је.
Наш ре ги он је по себ но по го ђен тим
трен до ви ма, има ју ћи у ви ду све раз -
ли чи то сти ко је га ка рак те ри шу – од
мно штва на ци ја и ре ли ги ја, пре ко пре -
пли та ња ин те ре са гло бал них и ре ги о -
нал них си ла, до по де ље но сти у кон -
цеп ци ја ма ме ђу на род не са рад ње. У
та квом окру же њу без бед но сни иза зо -
ви, ри зи ци и прет ње по ста ју сло же ни -
ји, а њи хо во пра ће ње зах те ва све спе -
ци фич ни ја зна ња из раз ли чи тих обла -
сти. 

Осим кри зних ре ги о на и раз во ја но -
вих вр ста на о ру жа ња и вој не опре ме,
без бед но сно зна чај не по ста ле су и по -
ја ве по пут иле гал них ми гра ци ја, за тим
кам па ње дез ин фор ма ци ја, али и прет -
ње ко је се ја вља ју у сај бер про сто ру.
То зах те ва од ВОА да има и мо дер ну
и све стра ну ана ли ти ку, ко ја ће при ку -
пље не ин фор ма ци је об ра ди ти и од
њих из ра ди ти ква ли тет не ин фор ма ци -
је за др жав но и вој но ру ко вод ство.

Ко ји су без бед но сти иза зо ви, ри -
зи ци и прет ње нај зна чај ни ји за Ср -
би ју у овом тре нут ку, а спа да ју у де -
ло круг ра да ВОА? Сај бер на па ди,
сај бер те ро ри зам и не вој не прет ње
пред ста вља ју но ви без бед но сни
иза зов...  

– У пра ву сте, нај о збиљ ни је прет ње
да нас има ју не вој ни ка рак тер. Упра во
је пан де ми ја при мер та квог без бед но -
сног иза зо ва ко ји је знат но ути цао на
ско ро све сфе ре дру штве ног жи во та у
Ср би ји. Мо гућ ност да на ша зе мља у
овом тре нут ку бу де за хва ће на кла сич -
ним ору жа ним су ко бим је ма ло ве ро -
ват на, али је при сут на опа сност од ра -
зно вр сних об ли ка без бед но сних прет -
њи. Оне се кре ћу у ра спо ну од те ро ри -
стич ких прет њи, се це си о ни стич ких ак -
тив но сти, ре ли гиј ске ра ди ка ли за ци је,
по ли тич ког екс тре ми зма (на ро чи то ве -
ли ко ал бан ске иде је), иле гал них ми -
гра ци ја, ор га ни зо ва ног кри ми на ла, па
све до ја ча ња ан ти срп ске ре то ри ке у
су сед ним зе мља ма. Не ка ко се као нај -
ве ћи без бед но сни иза зов из два ја ју
све из ве сни је и ин тен зив ни је се па ра -
ти стич ке на ме ре ко сов ских Ал ба на ца
за ује ди ње њем са Ал ба ни јом и ства -
ра њем тзв. Ве ли ке Ал ба ни је, на ко је
ука зу је мо по след њих го ди на и де це -
ни ја. Оче ку је мо да ће пре о вла да ти ра -
зум спон зо ра ових иде ја и да не ће до -
зво ли ти њи хо ву ре а ли за ци ју и са мим
тим до дат но по гор ша ти без бед но сну
си ту а ци ју на Бал ка ну.

Нај но ви ји иза зо ви по без бед ност
Ср би је ти чу се сај бер прет њи и про це -
са убр за не ди ги та ли за ци је, што на ме -
ће по тре бу да пра ти мо и мо гућ ност
угро жа ва ња функ ци о ни са ња ви тал -
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них си сте ма из ди ги тал не сфе ре.
Услед чи ње ни це да та кви на па ди мо гу
да на не су не мер љи ву ште ту за рад
др жав них ор га на, али и си стем од бра -
не, ВОА на сто ји да при ку пи ин фор ма -
ци је ко је мо гу да по мог ну у са гле да ва -
њу на чи на од бра не од та квог угро жа -
ва ња без бед но сти, на ко ји ни су от пор -
не ни нај ра зви је ни је др жа ве све та. 

Ка ко опре де ље ња Стра те ги је
на ци о нал не без бед но сти и Стра -
те ги је од бра не, по пут вој не не у -
трал но сти, ути чу на рад ВОА?

– Вој на не у трал ност омо гу ћа ва Вој -
но о ба ве штај ној аген ци ји да оства ри
са рад њу са парт не ри ма из раз ли чи -
тих де ло ва све та. За хва љу ју ћи тој по -
ли ти ци ВОА у свом ра ду не ма иде о ло -
шких огра ни че ња ни по ли тич ких пре -
пре ка са ко ји ма се су о ча ва ју чла ни це
по је ди них вој них са ве за. Вој на не у -
трал ност не зна чи па си ви за ци ју на
спољ ном пла ну, већ на про тив, зах те -
ва од ВОА да бу де ак тив ни ја у ино -
стран ству на за шти ти ин те ре са Ср би -
је и до ми шља ти ја у на ла же њу ре ле -
вант них парт не ра ван гра ни ца на ше
зе мље. Сто га вој ну не у трал ност са -
гле да ва мо као јед ну од кључ них пред -
но сти ко ју ми као је ди на срп ска спољ -
на оба ве штај на слу жба има мо у свом
ра ду, ко ја нам че сто омо гу ћа ва да бу -
де мо не ко ли ко ко ра ка ис пред на ших
су пар ни ка.    

Ме ђу нај че шћим пи та њи ма на сај -
ту ВОА ис так ну то је и пи та ње: Ка ко
се по ста је при пад ник Вој но о ба ве -
штај не аген ци је? Ка ква је си ту а ци ја
са при је мом ли ца у Вој но о ба ве -
штај ну аген ци ју, под мла ђи ва њем
ка дра? 

– Под мла ђу је мо сво је ре до ве у
скла ду са пла но ви ма и увек сам за до -
во љан ка да мла ди до ђу љу ди. Они
до но се све жу енер ги ју и но ве иде је,
што је по жељ но и до бро до шло за сва -
ки ко лек тив. Ка да је реч о са мој по пу -
ни, про фе си о нал на вој на и ци вил на
ли ца, на кон ви ше го ди шњег пра ће ња
њи хо вог ра да и по на ша ња, пре у зи ма -
мо из дру гих це ли на МО и ВС. По след -
њи јав ни кон курс за при јем из гра ђан -
ства има ли смо 2018. го ди не и та да се
за че ти ри раднa ме ста при ја ви ло ви -
ше од 400 кан ди да та, што ука зу је на
ве ли ко ин те ре со ва ње за рад у Вој но о -
ба ве штај ној аген ци ји. Ци вил на ли ца
мо гу се при ми ти и не по сред ним при -
је мом из еви ден ци је ли ца за ин те ре со -
ва них за за сни ва ње рад ног од но са у
МО и ВС. Ми ни мал ни по чет ни усло ви
ко је не ко ко же ли да ра ди у ВОА тре -
ба да ис пу ни је су од го ва ра ју ће обра -
зо ва ње, аде кват но пси хо фи зич ко ста -
ње, по зна ва ње стра них је зи ка, док се
у са мом про це су се лек ци је кан ди да ти
под вр га ва ју и дру гим спе ци фич ним
про ве ра ма.

Ко је су спе ци фич но сти обу ке у
ВОА?

– Ве ли ку по жњу по све ћу је мо уса вр -
ша ва њу ка дра ка ко би на ши при пад -
ни ци рас по ла га ли ши ро ким оп штим
зна њем и раз ли чи тим ве шти на ма
струч ног и спе ци ја ли стич ког ти па, ко ја
омо гу ћа ва ју раз у ме ва ње и при ла го ђа -

ва ње про це си ма и иза зо ви ма но вог
без бед но сног окру же ња. Про гра ми
обра зо ва ња оства ру ју се та ко што се
иде на уса вр ша ва ња за рад у иза -
слан стви ма од бра не, на опе ра тив ним,
оба ве штај но-штаб ним, из ви ђач ким и
кур се ви ма ана ли ти ке, као и по ха ђа -
њем раз ли чи тих се ми на ра, ра ди о ни -
ца и струч них са ве то ва ња у обла сти
оба ве штај не де лат но сти. У том про це -

су обу ке оства ру је мо од лич ну са рад -
њу са срод ним ин сти ту ци ја ма у Ср би -
ји и стра ним др жа ва ма.  

Цен трал но ме сто у зна ку ВОА за -
у зи ма со ва, као оп ште при хва ће ни
сим бол у ве ћи ни вој но о ба ве штај -
них ин сти ту ци ја ши ром све та. Со ва
је та ко ђе нај ста ри ји и не про мен љи -
ви сим бол зна ња, му дро сти, оба ве -
ште но сти, буд но сти, оштри не ума,
ана ли тич ке ми сли, пре ци зно сти у
бр зи ни деј ства... Ко је осо би не, у
скла ду са сим бо ли ком, али и прак -
сом, тре ба да има не ко ко по же ли
да бу де део Вој но о ба ве штај не аген -
ци је?

– Ис та као бих кре а тив ност, по све ће -
ност и ини ци ја ти ву, бу ду ћи да је за из -
ра ду на ших ин фор ма ци ја ве о ма бит -
на са мо стал ност у ра ду. Са дру ге
стра не, за при ку пља ње ин фор ма ци ја
ва жни су и спо соб ност при ла го ђа ва -
ња, сна ла жљи вост, хра брост, ло јал -
ност и ви со ка мо рал на на че ла. Не из -
мер на љу бав и па три о ти зам пре ма
сво јој зе мљи се под ра зу ме ва ју за не -
ко га ко же ли да ра ди у ВОА. Фа кул тет -
ско обра зо ва ње је сте нео п ход но за
ве ћи ну рад них ме ста, али ни је до вољ -
но да би не ко по стао при пад ник Вој -
но о ба ве штај не аген ци је. 

Би ли сте иза сла ник од бра не у Ру -
ској Фе де ра ци ји, у Аме ри ци сте по -
ха ђа ли Ге не рал штаб но уса вр ша ва -

ње при На ци о нал ном уни вер зи те ту
од бра не САД. Шта је то што је по
Ва шем ис ку ству нај зна чај ни је у ра -
ду вој ног иза сла ни ка?

Нај ве ћи број офи ци ра у ВОА за вр -
ша ва раз ли чи те об ли ке вој ног уса вр -
ша ва ња ши ром све та – од САД, Ру ске
Фе де ра ци је, Ки не, Фран цу ске, Не мач -
ке, Ве ли ке Бри та ни је, Ита ли је, Грч ке,
Есто ни је и Хр ват ске. Имао сам при ли -
ку да 2009–2010. го ди не за вр шим Ге -
не рал штаб но уса вр ша ва ње у САД,
где сам са гле дао на чин обра зо ва ња
аме рич ких офи ци ра за нај ви ше функ -
ци је у окви ру њи хо вог си сте ма од бра -
не, као и ме то до ло ги ју њи хо вог ра да и
на чин во ђе ња ка ри је ре. По том сам од
2012. до 2015. го ди не био иза сла ник
од бра не у Мо скви, акре ди то ван за Бе -
ло ру си ју и Ка зах стан, па иако те др жа -
ве има ју за јед нич ко исто риј ско на сле -
ђе, био је про фе си о на лан иза зов при -
ку пља ти ре ле вант не ин фор ма ци је на
та ко ве ли ком про сто ру и у три раз ли -
чи та по ли тич ка и вој на си сте ма. Сто га
сма трам да су осим до бре струч не
при пре ме и по зна ва ња је зи ка зе мље
до ма ћи на, ко ји су ва жни за оства ре ње
што ква ли тет ни јих кон та ка та у ре ле -
вант ним дру штве ним кру го ви ма, од
из у зет ног зна ча ја ве шти не ко му ни ка -
ци је и со ци јал на ин те ли ген ци ја. Уко -
ли ко за до во љи те пред у сло ве, иза -
сла ник од бра не ће мо ћи да успе шно
од го во ри сво јим за да ци ма. 

Раз го вор смо за по че ли исто ри ја -
том Вој но о ба ве штај не аген ци је. Чи -
ње ни ца је да рад мно гих лич но сти
ко је су обе ле жи ле исто ри ју ВОА че -
сто у свом вре ме ну ни је био при су -
тан у јав но сти. Тек од мо та ва њем
тог клуп ка исто ри је да нас са зна је -
мо ко ли ко су не ки вој ни ата шеи ути -
ца ли, у крај њој ли ни ји, и на суд би -
ну зе мље. Ка ко се но си те са том вр -
стом ано ним но сти?   

– Ано ним ност је са став ни део по сла
при пад ни ка ВОА и они су то га све сни
при ли ком сту па ња у слу жбу. Тај ност у
ра ду је основ ни прин цип, има ју ћи у
ви ду да смо слу жба ко ја сво је ин фор -
ма ци је при ку пља на те ри то ри ја ма
дру гих др жа ва. Ши рој јав но сти је не -
до вољ но по зна то да су Вој но о ба ве -
штај ном аген ци јом у про шло сти ру ко -
во ди ле лич но сти по пут Ра до ми ра Пут -
ни ка, Дра гу ти на Ди ми три је ви ћа Апи -
са, Да ни ла Ка ла фа то ви ћа или Алек -
сан дра Ран ко ви ћа. Та ко ђе, ис так ну ти -
ји при пад ни ци слу жбе би ли су и шеф
Сер ви са тај не вој но о ба ве штај не слу -
жбе Угље ша По по вић, као и иза сла ни -
ци од бра не по пут Кон стан ти на Ми ло -
ва но ви ћа, Вла ди ми ра Ва ух ни ка, Дра -
го љу ба Ми ха и ло ви ћа, Бо жи на Си ми -
ћа и Јо ва на Ми ла но ви ћа. Чи ње ни ца
да рад ма њег де ла при пад ни ка ВОА
по ста је до сту пан јав но сти тек на кон
не ко ли ко де це ни ја, док де лат ност ве -
ћи не оста је тај на и на кон то га, осло -
ба ђа нас его и зма, што нам оста вља
ви ше про сто ра да се по све ти мо на -
шим за да ци ма.

Из вор: Од бра на
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Војна неуутралност не
значи пасивизацију на
спољном плану, већ
напротив, захтева од ВОА
да буде активнија у
иностранству на заштити
интереса Србије и
домишљатија у налажењу
релевантних партнера ван
граница наше земље.
Стога војну неутралност
сагледавамо као једну од
кључних предности коју
ми као једина српска
спољна обавештајна
служба имамо у свом
раду, која нам често
омогућава да будемо
неколико корака испред
наших супарника.
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До де ла со ци јал не и ху ма ни тар не
по мо ћи у фе бру а ру 2021. го ди не

ДА ЖИ ВОТ БУ ДЕ ЛАК ШИ

Н
а осно ву Пра вил ни ка о со ци јал ној и ху ма ни тар ној по мо -
ћи Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је, Из вр ши од бор
је на сед ни ци одр жа ној 3. мар та  2021. го ди не, раз мо -

трио зах те ве до ста вље не у фе бру а ру 2021. го ди не, и на осно -
ву про пи са них кри те ри ју ма и ис пу ње них усло ва, до нео од лу ке
о до де ли јед но крат не со ци јал не и ху ма ни тар не по мо ћи:
А) Ма те ри јал но ста ње
На осно ву чла на 5.а у ве зи са чла ном 4. став 1. тач ка 1. Пра -
вил ни ка
ОпОр Но ви Бе о град ИБ: 35.000,00 – по чла ну 8.795,71 ди на -
ра;
ОпОр Кра ље во ПР: 40.000,00 – по чла ну 6.272,82 ди на ра;
ОпОр Но ви Сад ВЗ: 33.000,00 – по чла ну 1.425,16 ди на ра;
ОпОр Обре но вац ММ: 33.000,00 – по чла ну 8.830,98 ди на ра;
ОпОр Кру ше вац КХ: 33.000,00 – по чла ну 12.795,48 ди на ра;
ОпОр Ниш ЈС: 35.000,00 – по чла ну 10.472,26 ди на ра;
ОпОр Ниш МС: 30.000,00 – по чла ну 15.980,00 ди на ра;
ОпОр Сме де ре во СЉ: 35.000,00 – по чла ну 9.657,68 ди на ра;
ОпОр Ша бац ММ: 35.000,00 – по чла ну 8.585,99 ди на ра;
ОпОр За је чар МД: 40.000,00 – по чла ну 5.496,83 ди на ра;
ОпОр Ста ра Па зо ва ЛМ: 33.000,00 – по чла ну 7.902,00 ди на -
ра;
ОпОр Зе мун ГД: 35.000,00 – по чла ну 11.410,66 ди на ра;
ОпОр Но ви Сад ЕГ: 35.000,00 – по чла ну 5.79,00 ди на ра
ОпОр  Ва ље во ГД: 30.000,00 – по чла ну 9.502,67 ди на ра
ОпОр Ниш ДГ: 33.000,00 – по чла ну 10.668,75 ди на ра
ОпОр Зе мун МЗ: 33.000,00 – по чла ну 6.670,42 ди на ра
ОпОр Пи рот ММ: 30.000,00 – по чла ну 13.505,75 ди на ра
ОпОр Пи рот ПЗ: 33.000,00 – по чла ну 13.996,33 ди на ра
ОпОр Сме де ре во АЗ: 30.000,00 – по чла ну 9.532,94 ди на ра
ОпОр Но ви Бе о град ДМ: 30.000,00 – по чла ну 14.636,49 ди на -
ра;
Б) Здрав стве но збри ња ва ње
На осно ву чла на 5.а у ве зи са чла ном 4.став 1. тач ка 2. Пра -
вил ни ка, без огра ни че ња по из др жа ва ном чла ну:
ОпОр Ниш МО: 30.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град ИЗ: 25.000,00 –
ОпОр Ста ра Па зо ва ЦС: 25.000,00 –
ОпОр Кра ље во ВНД: 15.000,00 –
ОпОр Ле ско вац ИО: 25.000,00 –
ОпОр Ра ко ви ца ЦВ: 15.000,00 –
ОпОр Ниш ИТ: 20.000,00 –
ОпОр Ниш ЋР: 20.000,00 –
Ц) На осно ву чла на 4. став 2. Пра вил ни ка ко ји су  пре ми ну ли
од Co vi da-19;
ОпОр Но ви Сад ЗА: 25.000,00 –
ОпОр Обре но вац ЈГ: 25.000,00 –
ОпОр Ужи це СС: 25.000,00 –
ОпОр Кра гу је вац НР: 25.000,00 –
ОпОр Зе мун БС: 25.000,00 –
ОпОр Гор њи Ми ла но вац РВ: 25.000,00 –
ОпОр Ниш ЈС: 25.000,00 –
ОпОр Кра ље во ПМ: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град ЉМ: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град ТБ: 25.000,00 –
ОпОр Нoви Бе о град ИД: 25.000,00 –
Нов ча на сред ства су упла ће на на те ку ће ра чу не 8. мар та.

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

Из вр шни од бор

П
е тар Мил ко вић вој ни пен зи -
о нер из Вр шца је ве ли ки за -
љу бље ник у га је ње пче ла.

Ушао је у све тај не овог за на та ко -
ји је до бар из вор за ра де и за -
довљство што га сва ко днев но ис -
пу ња ва. У вре ме при ку пља ња
ме да, не ма вре ме на за не ке дру -
га за до вољ ства, по све ћен је бр -
зом при ку пља њу слат ког про из -
во да и ла ге ро ва њу. Око пче ла је
ан га жо ван то ком це ле го ди не. О
пче ла ре њу и ве ли ком за -
довљству ко је га ис пу ња ва он ка -
же:

-Још као де те гле дао сам ка ко
мој отац ра ди око пче ла у та ко -
зва ним трм ка ма. То ни је би ло са -
вре ме но пче ла ре ње, али сам
мно ге ства ри ви део и на у чио. Пр -
ви пут сам по чео да га јим пче ле
1989. го ди не, али сам вр ло бр зо
остао без ро је ва. Та да су се у Ју -
го сла ви ји по ја вљу је пче ли њи кр -
пељ (varoa jakobseni destructor)
ко ји је униш тиo сва мо ја дру штва
у ко шни ца ма. Био сам раз о ча ран
и до нео од лу ку да од у ста нем од
пче ла ре ња.

Кад сам оти шао у пен зи ју по -
чео сам да се ба вим во ћар ством
и пче лар ством. Имао сам око 30
са вре ме них ко шни ца Л.Р.(Lagst
ru to va) тако се зове тип кошнице.
Мој син Миле једном приликом
2012. године ми је рекао да он хо-
ће да се бави пчеларством, али
да то ра ди мо упо тре бља ва ју ћи
но ви тип ко шни це ко ја се зо ве
Род на во ја. Па тен ти рао ју је наш
пче лар из Но вог Ми ло ше ва Во ја
Бр сти на, ка зу је Пе тар.

Ку пи ли су де вет ко шни ца и куб -
ни ме тар ча мо ве да ске. По че ли

су да пра ве са ми де ло ве за ко -
шни це. На ред не го ди не су има ли
не где око 60 ко шни ца и ку пи ли
још два куб на ме тра ча мо ве да -
ске, на пра ви ли још не ко ли ко ко -
шни ца и по ве ћа ли број дру шта ва
на 112. На ста ви ли су са ку по ви -
ном по два куб на ме тра ча мо ве
да ске и по ве ћа ли број дру шта ва
на 180, па на230.

Због ло ше пче ли ње па ше 2019.
го ди не сма њи ли су по сед на 200
дру шта ва. И на ред не го ди не, због
ло ше пче ли ње па ше, оста ју на
истом бро ју дру шта ва. У ме ђу вр -
ме ну је Пе тар обез бе дио трак тор
и при ко ли цу, па је по чео да пче ле
се ли на па шу са мо на уља ну ре -
пи цу и на сун цо крет. Пче ли њак се
на ла зи бли зу ба гре мо ве и ли по ве
шу ме, а има и до ста ли ва да. По -
след ње че ти ри го ди не су би ле
ло ше по пи та њу ба гре мо ве и ли -
по ве па ше, а 2020. ни је би ла до -
бра ни у сун це кре то вој и ли вад -
ској па ши.

-У јед ној при ко ли ци пре во зи мо
40, а дру гој 36 дру шта ва. По ред
ме да са ку пља мо про по лис, по -
лен, а од про шле го ди не и пче ли -
њи отров. То је вр ло те жак и на -
по ран по сао. Про да је мо пче ли ња
дру штва (ро је ве). Ужи вам да ра -
дим све око пче ла. Про чи тао сам
мно го ли те ра ту ре о то ме и до ста
сам на у чио. Во ћар ством се вр ло
ма ло ба вим, воћ ке не пр скам због
пче ла, па су при но си ма ли, али за
ме не до вољ ни.

Од ових две ста ко шни ца, ко ли -
ко имам, при ку пим око три то не
ме да, ка да је  го ди на ло ша, а кад
је до бра он да се ,,на бе ре“ и се -
дам до осам то на ме да. Нај ви ше

при ку пим ба гре мов, ли вад ски
и мед од уља не ре пи це. По ред
ме да при ку пљам и дру ге пче -
ли ње про из во де. Ве о ма сам
сре ћан јер у овом по слу ни сам
сам. По ма же ми це ла фа ми ли -
ја, а нај ви ше ме ра ду је то што
је ово на у чио и мој син. Мед
про да јем на ве ли ко фир ма ма

ко је от ку пљу ју, а не што ма ло
за др жа вам за лич ну про да ју.

Да ка жем и то да уоп ште не
ко ри стим мед и про из во де од
ме да, што је сва ка ко ве о ма ин -
те ре сант но, за раз ли ку од дру -
гих ко ји се ба ве овим за на том,
ка же Пе тар Мил ко вић 

Јо ван Мир че ски

Петар Милковић пензионерске дане
проводи поред пчела  

ПРОИЗВОЂАЧ 
КВАЛИТЕТНОГ МЕДА

Кад је лоша година произведе око три тоне
квалитетног меда. Међутим кад је добра,

онда прикупи од седам до осам тона

Петар Милинковић

Много је посла 
око пчела



О
вих да на, тач ни је 20. мар та, на вр -
ши ло се 40 го ди на од при је ма пр вих
ави о на Г-4 и ујед но пр вог ле та у РВ

и ПВО. За крат ко вре ме, у еска дри лу из
Фа бри ке ,,СО КО“ Мо стар, до ле те ло је свих
шест пр вих школ ско-бор бе них ави о на, са
кла сич ним реп ним по вр ши на ма.

Ко ман да РВ и ПВО од лу чи ла је да све
ави о не из пр ве се ри је рас по ре ди у ва зду -
хо плов ну је ди ни цу на аеро дро му Ба тај ни -
ца. План је био да ти апа ра ти за ме не за -
ста ре ле ави о не аме рич ке про из вод ње ТВ-
2, опре мље них са УВМ (уре ђај за вуч ну
ме ту) ко ји се ко ри стио за обу ку је ди ни ца
про тив а ви он ске ар ти ље ри је у деј стви ма
на ци ље ве у ва зду ху.

За од лу ку Ко ман де РВ и ПВО са зна ло
се по до би ја њу на ре ђе ња о упу ћи ва њу
јед ног бро ја ле тач ког и ВТС (ва зду хо плов -
но тех нич ког са ста ва) на обу ку у Фа бри ку
,,СО КО“. У је ди ни ци је на ста ло ве ли ко оду -
ше вље ње, на ро чи то код ле тач ког са ста ва.
Као за ме ник ко ман ди ра еска дри ле био
сам од ре ђен за ста ре ши ну гру пе и је дан
од два пи ло та на обу ци. Дру ги пи лот био
је ка пе тан Ду шан Ва сић.

У фа бри ци смо има ли при ли ку да мно го
на у чи мо, јер се обу ка (на ста ва) од ви ја ла у
про из вод ним ха ла ма, где је очи глед ност

до при не ла лак шем са вла да ва њу свих кон -
струк тив них и тех нич ких но ви на на ави о ну
Г-4. А би ло их је мно го, у од но су на не моћ -
не ни воа Дру гог свет ског свет ског ра та,
опре мље не Н-60 ,,Га леб“ и Ј-21 ,,Ја стреб“.

Био је то скок од чи та вих 20 го ди на. Кон -
струк ци ја ави о на, са фре зо ва ним стре ла -
кри лом, по ути ску пи ло та, мо гла је са ла -
ко ћом под не ти чи тав ди ја па зон до звуч них
бр зи на. За пра во, бр зи на је огра ни че на на
900 км (880) и то са и без спољ њег оп те -
ре ће ња. До сти же ви си ну (пла фон ле та) од
15.000 ме та ра. 

Ре корд у уво ђе њу 
у на о ру жа ње
Нај ве ћи на пре дак учи њен је у пи лот ској

ка би ни са мо дер ном сиг на ли за ци јом, на -
ви га ци о ним уре ђа ји ма, ра кет ним из ба ци -
вим се ди штем пи ло та ну ла бр зи не и ну ла
ви си не, ко ман да ма за упра вља ње, кли ма -
ти за ци ји и пре су ри за ци ји и ни зу дру гих но -
ви на за осам де се те го ди не. По за вр шет ку
на ста ве у фа бри ци, нас два пи ло та, упу -
ће ни смо на да љу те о риј ску а по том и ле -
тач ку обу ку у Ва зду хо плов ном опит ном
цен тру (ВОЦ), на шу вр хун ску уста но ву за
ис пи ти ва ње ави о на у ле ту. Тре ба ис та ћи
да је пр ви про то тип Г-4 по ле тео 1978 го ди -

не, да су пи ло ти ВОЦ-а до 1981. го ди не
има ли до вољ но на ле та, та ко да су као на -
став ни ци има ли шта да нам по ка жу о по -
на ша њу ави о на у ва зду ху.

У ВОЦ-у смо нас два пи ло та оба ви ли са -
мо основ ну обу ка, ко ја нам је омо гу ћи ла
да уз упут ства ко ја су по ла ко при сти за ла,
усва ја мо оста ле чи ње ни це о ави о на, у
СМУ (сло же ни ме тео усло ви), но ћу и у
бор бе ној ва ри јан ти, уз упо тре бу мо дер ни -
јег ни ша на стра ног по ре кла ИСИС Д-282
МК и но вих убој них сред ста ва, по пут бом -
бе МК-82. По сле по врат ка у је ди ни цу об у -
ча ва ли смо се за ле те ње из дру ге (зад ње)
ка би не а убр зо смо по че ли и обу ку са пр -
вом гру пом пи ло та. Ме ђу пр ви ма на обу ци
за Г-4 би ли су пи ло ти Зо ран Са вић, Јо ван
Алек сић, Дра го слав Спа со је вић, на став -
ник, То ми слав Ми ло ва но вић и Вељ ко Ро -
мић. 

Од 1978. до 1981. го ди не по стиг нут је
сво је вр стан ре корд у вре ме ну, од про јек та
до уво ђе ња ави о на у бор бе ну је ди ни цу.
Ис ку ство и гре шке учи ње не у про јек то ва -
њу и про из вод њи Ј-22 ,,Орао“ зна чај но су
до при не ли да Г-4 про ђе без зна чај ни јих
мо ди фи ка ци ја и до ра да. Во ђа про јек та на -
ро чи то је ин си сти рао на што ма њој те жи -
ни кон струк ци је, ка ко се не би по но ви ла
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Четири деценије 
ваздухоплова 
,,Галеб-4“ 

Сећање на летачке почетке
и дуго трајање апарата 
Н-62, у јавности познатијег
под ознаком ,,Галеб-4“ АВИОН ЗА СВА ВРЕМЕНА



гр шка код про јек то ва ња Ј-22 ,,Орао“. Је -
дан од рет ких, мо жда и је ди ни не до ста так
је мо тор ролс-ројс ВИ ПЕР 632-41 ко ји је
при 13.760 обр та ја у ми ну ту раз ви јао по -
ти сак од 1.780 даН, што је по не ким ми -
шље њи ма би ло не до вољ но за та кву ле те -
ли цу. То је би ла пр ва при мед ба и аме рич -
ке де ле га ци је, ко ји су оце ни ли да је Г-4 са
дру гим мо то ром и још не ким до да ци ма
био по го дан за обу ку бу ду ћих  пи ло та РВ
САД. 

Са по сто је ћим мо то ром, као ла ки бор -
бе ни ави он Га леб-4, по ред дво цев ног то па
ГШ-23Л, мо же по не ти 1.200 кг бом би или
че ти ри лан се ра са 4x4 ра ке та ва здух-зе -
мља, а мо гу ће су и дру ге ком би на ци је на -
о ру жа ња.

Ва тре но пред ста вља ње 
јав но сти
По ме ну ти ни шан омо гу ћу је деј ство по

ци ље ви ма у ва зду ху стре љач ким на о ру -
жа њем и ра ке та ма. Ави он Г-4 пу ни се са
1.600 ли та ра го ри ва и још 750 ли та ра у до -
пун ским ре зер во а ри ма (2 пај ло на) укуп но
2.350 ли та ра, што му омо гу ћа ва до лет од
2.050 ки ло ме та ра или ТР (так тич ки ра ди -
јус) од 300 ки ло ме та ра. Од пр вих шест
про из ве де них ави о на, не ки ни су ви ше у

лет ном ста њу, је дан, нај бо љи са ду -
плим ко ман да ма, уни шти ли су агре со -
ри НА ТО-а због про пу ста у раз ме шта ју
и ма ски ра њу, а  је дан или два још ле те.
Ка сни је про из ве де ни ави о ни до би ли су
јед ну не по треб ну „но ви ну“, обрт не хо -
ри зон тал не по вр ши не са про мен љи вом
си лом на ко манд ној па ли ци. То је, по
не ким са зна њи ма, био глав ни узрок
уде са ко ји су се де си ли по след њих го -
ди на у РВ Ср би је.

Че тр де сет го ди на је нај ду жи пе ри од,
упо тре бе до ма ћег ави о на у ду гој исто -
ри ји срп ског Рат ног ва зду хо плов ства.
Би ла би гре шка не по ме ну ти на шег лов -
ца бом бар де ра Ј-22 ,,Орао“ ко ји је чак и
не ку го ди ну ду же у РВ и ПВО. Ап со лут -
ни ре кор дер у тра ја њу је МиГ-21
(СССР) ко ји ле ти на не бу мно гих зе ма -
ља. Са 420 са ти лич ног на ле та на Н-62,
мо гу ре ћи да је и да нас ави он вр хун ских
лет них пер фор ман си, ко јег тре ба, об на -
вља њем и про ду жа ва њем ре сур са,
мак си мал но ис ко ри сти ти до крај њих
гра ни ца. Зах тев струч них ор га на РВ и
ПВО, при пад ни ци ма ВТИ из се дам де се -
тих го ди на, за про јек то ва њем ави о на
ко ји ће за ме ни ти за ста ре ли Н-60 био је
ви зи о нар ски. 

Је дан ва жан до га ђај из сеп тем бра
1983. го ди не учи нио је да се за Г-4 чу је
у це лом све ту. На и ме, ко ман дант РВ и
ПВО ге не рал Сло бо дан Ала гић од лу чио
је да ави он у бор бе ној ва ри јан ти пред -
ста ви до ма ћој и стра ној јав но сти на по -
ли го ну Кри во лак у СР Ма ке до ни ји. Деј -
ство је из вр ше но са че ти ри ави о на у
бри шу ћем ле ту ко че ћим бом ба ма МК-
82. Од лу ком  ко ман дан та уче ство ва ли
смо на па ра ди 1985. го ди не, као је дан
од три по де ша ло на, еша ло на РВ и
ПВО. По де ша лон је био са ста вљен од
12 ави о на, јер је у ме ђу вре ме ну, кра јем
1984, ис по ру че но још шест се риј ских
ави о на у 105. ап ВВА.

Мно ги при пад ни ци РВ и ПВО су за -
слу жни за успех про јек та Н-62, од ин же -
ње ра ВТИ, ВОЦ-а и пи ло та 525. тае
(252. лбае) ко ји су сва ко днев ним на ле -
том, по мо гли да се от кло не не ка не до -
вољ но до бра ре ше ња. Би ло је ви ше
ван ред них до га ђа ја, тех нич ке при ро де,
ко ји су до во ди ли у опа сност по са ду и
ави он, све до га ше ња мо то ра у бли зи ни
аеро дро ма Под го ри ца, где је пи лот ка -
пе тан То ми слав Ми ло ва но вић (ка сни је
ка пе тан ЈАТ) вр хун ском ре ак ци јом спа -
сио ави он од уни ште ња. На све ван ред -
не си ту а ци је би ли смо спрем ни, јер су
не ми нов на по ја ва. Код свих но вих ле ти -
ли ца, сву да у све ту. 

За шест го ди на, ко ли ко сам про вео у
525. тае, као за ме ник и ко ман дир еска -
дри ле, ни ко ни је стра дао, а свих шест
Г- 4 су у ис прав ном ста њу до че ка ли
агре си ју НА ТО-а. У вре ме раз би ја ња
СФРЈ, ави он је имао ва тре но кр ште ње
и по ка зао се као жи ла во и опа сно бор -
бе но сред ство за деј ство по од ре ђе ним
ци ље ви ма.

Пи ло ти ко ји су про сла ви ли ави он Н-
62 (Г-4) одав но су за вр ши ли ле тач ку
слу жбу у РВ и ПВО, али са па жњом пра -
ти мо и по др жа ва мо мо ди фи ка ци је и
оста нак Г-4 на не бу Ср би је.

Дра го слав Спа со је вић, 
пук. у пен зи ји
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Из вр ша ва ју ћи за дат ке ста са ло је
не ко ли ко ге не ра ци ја на ших пи ло та

Језик наш насушни

ДАМОКЛОВ  МАЧ

Д
а мо кло, ка ко на во ди чу ве ни
рим ски ора тор Ци це рон, био је
је дан од нај бли жих и нај по вер -

љи ви јих са рад ни ка Ди о ни зи ја Ста ри -
јег (432-367.год. п.н.е.) ни чим огра ни -
че ног вла да ра (ти ра ни на) Си ра ку зе у
ста рој Грч кој. Ди о ни зи је је био ве о ма
бо гат и лу кав. Код пот чи ње них и код
обич ног на ро да иза зи вао је стра хо по -
што ва ње. Сви су му за ви де ли због
ње го вог бо гат ства и рско шног жи во та,
а нај ви ше бли ски му са рад ник Да мо -
кло. Сво ју за вист Да мо кло je на лу кав
на чин – хва ле ћи свог го спо да ра ис ка -
зи вао ја ко ис ти чу ћи ње го ве вр ли не и
сре ћу ко ју су му бо го ви по да ри ли. „Ти
си нај срећ ни ји ме ђу свим љу ди ма!“ –
го во рио је Да мо кло ти ра ни ну Ди о ни -
зи ју.

Ди о ни зи је ја знао да је вла да лач ка
сре ћа вар љи ва и да сва ког вла да ра
вре ба ју број не опа сно сти. То је у јед -
ној при ли ци на ду хо вит на чин ста вио
до зна ња и ла скав цу Да мо клу.

У свом двор цу при ре дио је бо га ту
го збу за број не ве ли ка ше ме ђу ко ји ма
и  Да мо кла. На ве ли ко из не на ђе ње
при сут них и са мог Да мо кла, по ста вио
га је на сво је ме сто, да осе ти за до -
вољ ство нео гра ни че не вла сти и ува -
жа ва ња.

За вре ме го збе раз дра га ни Да мо кло
од јед ном је угле дао из над сво је гла ве
оштар мач, ко ји је ви сио на тан кој коњ -
ској дла ци, пре те ћи да се у сва ком
тре нут ку от ка чи и уда ри га пра во у те -
ме. У та квој си ту а ци ји Да мо кла је об у -
зео си лан страх – ни је му ви ше би ло
до је ла ни ти до пи ћа, а за до вољ ство
због ука за не по ча сти пре тво ри ло се у
мо ру. Та да му је при шао Ди о ни зи је и
об ја снио да је мач ко ји ви си о тан кој
стру ни из над ње го ве гла ве сим бол
опа сно сти ко јој је сва ки вла дар стал -
но из ло жен. „Ето под та квом прет њом
стал не опа сно сти ја ужи вам у свом бо -
гат ству и сво јој мо ћи“ ре че му Ди о ни -
зи је.

Из ове при че на стао је из раз Да мо -
клов мач са зна че њем „стал на пре те -
ћа опа сност“. Он се за др жао до да нас
и че сто се упо тре бља ва. На при мер, у
но ви на ма че сто мо же мо про чи та ти да
су „ну кле ар не елек тра не Да мо клов
мач са вре ме ног све та“. 

При ча о Да мо кло вом ма чу има и
сво је ду бље зна че ње. Она нас под -
сти че на раз ми шља ње о вар љи во сти
за до вољ ства и сре ће оних ко ји вла да -
ју, али и о не стал но сти сва ке вла сти и
си ле на овом све ту. „Сва ка власт је за
вре ме на“ - ка же наш на род, из ра жа ва -
ју ћи то по сло ви цом: „Да нас ве зир, су -
тра ре зил“, тј „осра мо ћен, по ни жен,
из врг нут ру глу“.

„Да мо клов мач“, да кле, стал но пре -
ти сва кој вла сти и сва кој си ли. До бро
је да сил ни ци и вла сто др шци то зна ју,
као што је то ве о ма до бро знао си ра -
ку шки ти ра нин Ди о ни зи је, по ка зав ши
за ви дљи вом Да мо клу шта зна чи вла -
да лач ка сре ћа и за до вољ ство. 

Здрав ко Зељ ко вић
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Војна болница Ниш 
поново у ковид 

систему

СВЕ ВИШЕ 
ЗАРАЖЕНИХ

В
ој на бол ни ца Ниш од 29. мар та
је по но во ушла у ко вид си стем
и са 86 ле жа је ва, од че га је 46

ки се о нич них ме ста, у њој је све
спрем но за при јем ко вид па ци је на та.

С об зи ром да су ка па ци те ти у бол -
ни ца ма на ју гу Ср би је го то во на из -
ди са ју, ни шки Кри зни штаб упу тио је
мол бу Ми ни стар ству од бра не за
вра ћа ње Вој не бол ни це Ниш у ко вид
си стем.

У Ни шу је 29. мар та ре ги стро ва но
285 но во за ра же них, а због те шке
епи де ми о ло шке си ту а ци ја у овом
гра ду при пад ни ци вој ног здрав ства
по но во ће при те ћи у по моћ ко ле га ма
из ци вил ног здрав ства.   

Вој на бол ни ца у Ни шу ина че је би -
ла прет ход но у ко вид си сте му од по -
чет ка де цем бра до по чет ка фе бру а -
ра и у том пе ри о ду ле чи ло се око 150
па ци је на та.

П
о чет ком осам де се тих
го ди на ја и мој при ја -
тељ Ба ћо на шли смо се

са бро до ви ма у ре монт ном
за во ду МТРЗ ,,В. Шкор пик“ у
Ши бе ни ку. Би ло је ли је по
ври је ме, па смо од лу чи ли
ви кенд про ве сти код ме не у
Го спи ћу. Та мо је до бар про -
вод био за га ран то ван. У су -
бо ту нас је при ја тељ ве те ри -
нар Ни ко ла по звао да иде мо
са њим на Пли тви це, гдје ће
он кон тро ли са ти ме со за по -
тре бе ку хи ња На ци о нал ног
пар ка. При хва ти ли смо по -
зив. 

Пла ни ра ли смо да ма ло
оби ђе мо је зе ра и ве сла мо
чам ци ма на је зе ру Ко зјак.
Оба ве зно би про ба ли сен -
двич од до ма ћег лич ког кру -
ва, си ра и пр шу та. Це ре мо -
ни јал би за вр ши ли по сје том
ме ђе ду (пре па ри ра ном) у хо -
те лу ,,Је зе ро“, гдје би на
шан ку по пи ли пли твич ку
шљи во ви цу и ка фу. Ци је ло
би вре ме пра ти ли мла де ту -
рист ки ње, јер би њи ма од
пли твич ких ље по та осла био
од брам бе но-иму ни си стем.
Ишли смо ста рим ве те ри -
нар ским фи ћом ци гла сте бо -

је. Фи ћо је био та кав да га је
тре ба ло ви ше гу ра ти, не го
што је он сам ишао на свој
по гон. 

Из Го спи ћа смо оти шли на
Уд би ну, а он да пре ма Ти то -
вој Ко ре ни ци (та да шњи на -
зив). У Јо ша ни ма нам је пу -
кла јед на гу ма, а не ко ли ко
ки ло ме та ра пред Ко ре ни цом
и дру га. Оста ли смо по крај
пу та бес по моћ ни. Mој при ја -
тељ и ja смо би ли об у че ни
по по след њој мо ди. По ку ша -
ли смо да сто пи ра мо, али
ни ко ни је хтио да ста не. Од -
јед ном ста је ауто ши бен ских
ре ги стра ци ја. Пре по зна јем
пот пу ков ни ка Ма на Хи ни ћа,
ко ји је ра дио у ре монт ном
за во ду у Ши бе ни ку, а кре нуо
је ку ћи на ви кенд. Ма не је
схва тио про блем и ре као да
ће од ве сти гу ме код вул ка ни -
зе ра у Ко ре ни цу и вра ти ти
нам да их мон ти ра мо. Ме ђу -
тим, из аута је из и шао ње гов
отац ко ји је био на мр го ђен и
не по вјер љив. ,,Ма не, оста ви
се бе на ви ја по пу ту, ај мо од -
мах у Ко ре ни цу“, ре као је
љу ти то. Ус пут је де сну ру ку
др жао иза ле ђа, да нам да
до зна ња да је на о ру жан.

Ста ри Ли ча нин је ми слио да
смо ми не ки пре ва ран ти. Ка -
же ње му Ма не ,,Та та, ово су
мо је ко ле ге по мор ски офи -
ци ри, мо рам им по мо ћи“.
,,Ла жу те, Ма не, шта ће по -
мор ски офи ци ри у Ко ре ни -
ци“, ре као је би је сно ње гов
та та, раз ми шља ју ћи ло гич но
шта ће ту по мор ци, ка да у
Ко ре ни ци не ма мо ра. Уз от -
пор ста рог Ли ко те не ка ко
смо рје ши смо про блем.
Осим пре гле да ме са, про па -
ли су нам сви пла но ви за
аван ту ру на Пли твич ким је -
зе ри ма. 

У по не де љак у Ши бе ни ку
зо ве ме не Ма не у кан це ла -
ри ју. На сто лу ка фа и ра ки ја.
Ма не се из ви ња ва због та те.
,,Пу сти Ма не то, имам ја та -
квих у по ро ди ци и ком ши лу -
ку ко ли ко хо ћеш“, ре кох ис -
пи ја ју ћи шљи ву. Он да ми
Ма не ис при ча да је ње гов
та та ујак Јо ван ке Броз. Ка да

је Ти то оби ла зио Ли ку 1976.
го ди не, ње гов та та је са знао
да ће се ко ло на за у ста ви ти
код Пе ћа на (Јо ван ки но род -
но мје сто). Ка да се ко ло на
за у ста ви ла, ње гов та та се
про ву као кроз обез бе ђе ње и
ја вио Јо ван ки. Јо ван ка је из -
не на ђе но вик ну ла: ,,Гдје си
уја че?. Ујак ју је од мах љу ти -
то ис кри ти ко вао што че шће
не до ла зи ку ћи, а Ти ту је
кроз отво ре ни про зор у ру ке
ува лио бо цу шљи во ви це ре -
кав ши: ,, Ево ти зе ти но шљи -
во ви це од про шле го ди не“.
Ти то је био у чу ду, а гар ди сти
и обез бе ђе ње ‒ шо ки ра ни. 

Ка да сам то чуо, ре кох Ма -
ну: ,,До бро смо ми и про шли
тог да на, и до бро ка же твој
отац: Шта ће по мор ски офи -
ци ри у Ти то вој Ко ре ни ци у
рас пад ну том фи ћи“?

Ђ. Пра жић
Из вор: Fa ce bo ok

Из Месне организације ,,Бежанијска коса“

ОБЕЗБЕДИТИ ПРОСТОР ЗА РАД

И
з ре ле вант не ин -
сти ту ци је до би ли
смо ин фор ма ци је

да је у при пре ми про је -
кат за об но ву згра де
Ко ман де РВ И ПВО у
Зе му ну, оште ће не у
бом бар до ва њу НА ТО-
а. Оче ку је се да ће на -
кон об но ве згра де,
мно ге про сто ри је би ти
усту пље не дру гим ин -
сти ту ци ја ма зна чај ним
за си стем од бра не. С
тим у ве зи пред ла же мо
да на ши над ле жни ор -
га ни из Удру же ња вој -
них пен зи о не ра Ср би -
је, бла го вре ме но сту пе
у ве зу са Ми ни стар ством од бра не и Вој ском Ср би је и за тра же да, уко ли ко по -
сто је мо гућ но сти, усту пе про сто ри је за рад Оп штин ском од бо ру УВП Но ви Бе о -
град.

Сма тра мо да би про сто ри је мо гао да ко ри сти и Оп штин ски од бор УВП Зе мун
и ме сни од бо ри са те ри то ри је Но вог Бе о гра да и Зе му на. Ло ка циј ски згра да Ко -
ман де РВ и ПВО за до во ља ва по тре бе на ве де них ор га ни за ци ја.

На гла ша ва мо да Ме сна ор га ни за ци ја ,,Бе жа ниј ска ко са” бро ји око 640 чла -
но ва од око 1.200 ко ри сни ка вој них пен зи ја, ко ји жи ве у том де лу Но вог Бе о гра -
да. За одр жа ва ње са ста на ка при мо ра ни смо да мо ли мо дру ге ор га ни за ци је да
нам усту пе про стор.                                                          

М. Кал чић

Шта ће поморски официри 
у Титиној Кореници

РАСПАДНУТИ ФИЋА
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В
ој ни пуч, из вр шен 27. мар та 1941. го -
ди не, чи ји је не по сред ни по вод би ло
пот пи си ва ње про то ко ла о при сту па -

њу Кра ље ви не Ју го сла ви је Трој ном пак ту,
не спор но је је дан од нај ва жни јих до га ђа ја
у но во ве ков ној срп ској исто ри ји, с чим су
се про те клих осам де сет го ди на сло жи ли
нај пре ње го ви са вре ме ни ци, а по том исто -
ри ча ри и пу бли ци сти. Чи ни се, ме ђу тим,
да је ис ти ца ње зна ча ја мар тов ских зби ва -
ња је ди но у че му су по сти гли са гла сност,
бу ду ћи да су њи хо ва ту ма че ња би ла из ра -
зи то су прот ста вље на.

Ни чим уте ме ље но уве ре ње 
Про тив ни ци пу ча, по го то во из ре до ва

ко ла бо ра ци о ни ста у оку па циј ском ре жи му,
по ку ша ва ли су већ за вре ме Дру гог свет -
ског ра та да до ка жу ка ко је нео д го вор на
гру па офи ци ра, уз по моћ бри тан ске слу -
жбе и ко ри шће њем бри тан ског нов ца, због
јед ног без ум ног чи на угро зи ла бу дућ ност
др жа ве и срп ске на ци је. Слич но или чак
исто вет но ми шље ње по сто ји и у јед ном
де лу исто ри о гра фи је, на ро чи то оне но ви -
јег да ту ма. На су прот то ме, са ми пу чи сти,
њи хо ви исто ми шље ни ци, мно го број ни ан -
ти фа ши сти, не за ви сно од на ци о нал но сти,
као и не рет ки исто ри ча ри, ви де ли су у „27.
мар ту“ хе рој ски при мер од бра не отаџ би не
и от по ра пру же ног на си љу Хи тле ро вог
„но вог по рет ка“. Док је за јед не ово био до -
каз срп ске не про ми шље но сти и сти хиј ског
од но са пре ма соп стве ној суд би ни, дру ги
су сма тра ли да је срп ски на род и у том
тра гич ном до бу по ка зао да се то ком сво је
исто ри је ру ко во дио не по гре ши вим осе ћа -
њем за до бро и пра вед но.

То ли ко уда ље ни ста во ви и за кључ ци не
би би ли ни нео че ки ва ни ни спор ни да у
њих, што се од но си и на исто ри о гра фи ју,
ни су би ле угра ђи ва не праг ма тич не по тре -
бе, по пут по ку ша ја до би ја ња оправ да ња
за ко ла бо ра ци ју или, у да на шње вре ме, да
се и у про шло сти про на ђе упо ри ште за
тврд њу да „си ла Бо га не мо ли“ и да се от-
уд пред ја чи ма тре ба по ву ћи по гну те гла -
ве. Упра во из тог раз ло га, још од 1941. нај -
че шће се на во де го то во исти ар гу мен ти,
на ро чи то ни чим уте ме ље но уве ре ње да
би Хи тлер по што вао пот пи са ни про то кол.
Уз ње га сто је и чу ве не тај не но те, ко ји ма
је Кра ље ви ни Ју го сла ви ји га ран то ва но по -
што ва ње су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног
ин те гри те та, да то обе ћа ње да јој се за
вре ме ра та не ће упу ћи ва ти зах тев за до -
зво лу пре ла за тру па пре ко ње не те ри то -
ри је и, нај зад, да ће се по за вр шет ку ра та,
при ли ком утвр ђи ва ња но вих гра ни ца на
Бал ка ну, во ди ти ра чу на о ње ном ин те ре су
за те ри то ри јал ну ве зу с Егеј ским мо рем
та ко што би јој су ве ре ни тет био про ши рен
на град и лу ку Со лун. Бра ни о ци ових ар гу -
ме на та из во ди ли су и прет по став ку да би
про ти вље ње на ро да при сту па њу Трој ном
пак ту би ло ма ње да је са др жи на тај них но -
та бла го вре ме но обе ло да ње на.

У кон тек сту чи ње ни ца
Иако су са ста но ви шта ме то до ло ги је ис-

то риј ске на у ке хи по те тич ка раз ми шља ња
ри зич на и рет ко до пу сти ва, на ве де ни ста -
во ви не мо гу би ти од бра ње ни, бу ду ћи да
им про тив ре чи нај пре су шти на фа ши зма и

на ци зма. ис пу ње на свим по зна тим об ли -
ци ма на си ља, уз бру тал но иг но ри са ње ме -
ђу на род ног пра ва к пот пи са них уго во ра.
Хи тлер jе од до ла ска на власт си сте мат -
ски и без об зир но по ни шта вао јед ну по јед -
ну тач ку Вер сај ског уго во ра из 1919, не
оба зи ру ћи се на не моћ но не го до ва ње Ве -
ли ке Бри та ни је и Фран цу ске, укљу чу ју ћи
ан шлус Аустри је у мар ту 1938. и рас пар -
ча ва ње Че хо сло вач ке у сеп тем бру исте го -
ди не, из вр ше но уз њи хов бла го слов, а за -
рад илу зи ја о спа са ва њу европ ског ми ра.
У ав гу сту 1939, у за вр шни ци при пре ма на -
па да на Пољ ску, скло пио је пакт са Со вјет -
ским Са ве зом, а већ сле де ће го ди не у де -
цем бру до нео од лу ку о на па ду на ову ве -
ли ку др жа ву. У кон тек сту ових исто риј ских
чи ње ни ца не мо же се ни по ми сли ти да би
по што вао уго вор с Кра ље ви ном Ју го сла -
ви јом, тим пре што је већ 1941. по стао го -
спо дар нај ве ћег де ла Евро пе. Ову не ве ри -
цу по ја ча ва ју ње го ва сна жна ан ти срп ска
осе ћа ња, раз ви ја на још од аустро у гар ског
и не мач ког по ра за у Пр вом свет ском ра ту,
же ља за осве том, пре зир пре ма „вер сај -
ским тво ре ви на ма“, ме ђу ко ји ма је би ла и
Кра ље ви на Ју го сла ви ја, пла но ви на ме ње -
ни го то во це ло куп ном сло вен ском све ту,
осо би то оном ко ји је упо ри ште тра жио у
Со вјет ској Ру си ји. Исто риј ским из во ри ма
дав но је до ка за но да је Хи тлер да ле ко ви -
ше ре спек та имао пре ма по је ди ним на ро -
ди ма с ко ји ма су Ср би би ли у ис тој др жав -
ној за јед ни ци, а још ви ше пре ма су се ди ма,
по пут Ма ђар ске, Бу гар ске и Ита ли је, ко је
су по след њих го ди на пред рат отво ре но
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на го ве шта ва ле про ме ну гра ни ца и пре тен -
зи је на де ло ве ју го сло вен ске те ри то ри је.
Ако се све то има у ви ду, те шко је по ве ро -
ва ти да би во ђу Тре ћег рај ха оба ве зи ва ла
обе ћа ња да та Кра ље ви ни Ју го сла ви ји.

Раз ма тра њу то ли ко не у вер љи ве од бра -
не ста ва да би Ју го сла ви ја, да ни је из вр -
шен пуч, из бе гла тра ге ди ју, тре ба до да ти
и пи та ња чи ји је ка рак тер пре вас ход но мо -
рал не при ро де. Јер, у вре ме ну у ко ме се
чо ве чан ство де ли ло на свет фа ши зма и
ан ти фа ши зма, ју го сло вен ска при вре да би -
ла је ве за на за не мач ку при вре ду, снаб де -
ва ју ћи је - из ме ђу оста лог - си ро ви на ма
по треб ним вој ној ин ду стри ји и рат ним по -
тре ба ма уоп ште. У слу ча ју да ље са рад ње,
нео ме те не мар тов ским до га ђа ји ма, мо гло
ли се оту да сма тра ти мо рал но при хва тљи -
вим да Ју го сла ви ја, ма кар и по сред но,
сво јим при род ним бо гат стви ма и про из -
вод њом по ма же не мач ке рат не на по ре и
по ро бља ва ње европ ских на ро да? У истом
се сми слу по ста вља и пи та ње да ли је јед -
на зе мља, ство ре на срп ским жр тва ма у
Пр вом свет ском ра ту, има ла пра во да се
око ри сти не сре ћом са ве знич ке Грч ке и уз-
ме јој Со лун.

Бри тан ски оба ве штај ни рат 
Кри ти ча ри мар тов ског пу ча и ње го ви оз-

ло је ђе ни про тив ни ци пре че сто су ис ти ца -
ли по ве за ност пу чи ста с бри тан ским оба -
ве штај ним слу жба ма, не про пу шта ју ћи да
до да ју ка ко су Бри тан ци фи нан си ра ли
број не ан гло фи ле и фран ко фи ле. При су -
ство бри тан ских оба ве шта ја ца у Ју го сла -
ви ји, као ни нов ча на ула га ња у по ли тич ке
пар ти је, по пут Са ве за зе мљо рад ни ка, у
но ви не, у ис так ну те по је дин це ка кав је био
Вје ће слав Вил дер, пр вак Са мо стал не де -
мо крат ске стран ке, и у про за пад но опре -
де ље на удру же ња и ор га ни за ци је, сва ка -
ко ни је спор но. По зна то је, та ко ђе, да су
Бри тан ци са чи ни ли и спи ско ве лич но сти
ко је је у слу ча ју вој ног сло ма тре ба ло ева -
ку и са ти, а ме ђу ко ји ма је би ло и епи ско па
Срп ске пра во слав не цр кве, бу ду ћи да су
ан ти фа ши зам и ве зе Ва ле ри ја на При би -
ће ви ћа, Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и Ири не -
ја Ђор ђе ви ћа с Ан гли кан ском цр квом би -
ли оп ште по зна ти. Зна се при то ме и да је
Ве ли ка Бри та ни ја то ком не ко ли ко го ди на
на тлу Ју го сла ви је во ди ла бес по ште дан
при вред ни и оба ве штај ни рат, по ку ша ва ју -
ћи да осла би не мач ке по зи ци је и про ду би
ан ти фа ши стич ка рас по ло же ња. У истом
прав цу, иако с ма њим ин тен зи те том, де ло -
вао је и Со вјет ски Са вез од вре ме на ус по -
ста вља ња ју го сло вен ско-со вјет ских ди -
пло мат ских од но са у ју ну 1940. го ди не.
Упр кос по вре ме ним раз ли ка ма у по сту па -
њу и у ме то да ма бор бе, а на ро чи то у из -
бо ру кључ них та ча ка ослон ца, обе ве ли ке
си ле би ле су ру ко во ђе не соп стве ним ин -
те ре си ма, на сто је ћи да у Кра ље ви ни под -
стак ну по бу ну про тив ул ти ма тив ног зах те -
ва Не мач ке да зе мља при сту пи Трој ном
пак ту, не би ли и тим пу тем осла би ле
осла би ле не мач ки при ти сак или, ка да је
реч о Со вјет ском Са ве зу, од ло жи ле по че -
так вој них деј ста ва.

Иако су мно ги де та љи та кве бри тан ске
и со вјет ске де лат но сти још увек не до вољ -
но ис тра же ни, мо же се твр ди ти да је њен
успех, осо би то ме ђу Ср би ма, био уна пред
оси гу ран, с об зи ром на то да су сло бо дар -
ска осе ћа ња у исто ри ји срп ског на ро да би -
ла до ми нант на то ком це лог XIX и у пр вој
по ло ви ни XX ве ка.

Опре де ље ње у 
дра ма тич ним до га ђа ји ма
Не од ла зе ћи у да љу про шлост, до по че -

та ка об но ве срп ске др жав но сти, до вољ но
је ис та ћи да су се Ср би у дра ма тич ним до -
га ђа ји ма, ко ји су од сре ди не 1930-их го ди -
на по тре са ли Евро пу и свет, ин стинк тив но
и ис ку стве но опре де љи ва ли за оно што су
сма тра ли пра вед ним. Ка да је, на при мер,
Ита ли ја 1935. на па ла Аби си ни ју, зе мљу о
чи јем су по сто ја њу има ли ма гло ви те пред -
ста ве и сазнања^узб удила их је и при до -
би ла бор ба на ро да ко ји се ко пљи ма су -
прот ста вљао тен ко ви ма, под се ћа ју ћи их
на мно ге не рав но прав не бор бе ко је су са -
ми во ди ли. Го ди ну да на ка сни је, ка да је
по чео гра ђан ски рат у Шпа ни ји, сим па ти је
мо нар хи ји ода них Ср ба би ле су окре ну те
ка бра ни о ци ма ре пу бли ке. На ред не, 1937.
го ди не, не сла га ње с фа ши змом и де мо -
крат ска на че ла с јед не су стра не ис по љи -
ли по ку ша јем ор га ни зо ва ња де мон стра ци -
ја при ли ком по се та Га ле а ца Ћа на, ита ли -
јан ског ми ни стра спољ них по сло ва, и ње -
го вог не мач ког ко ле ге Кон стан ти на фон
Ној ра та, а с дру ге оду ше вље ним ма ни фе -
ста ци ја ма ка да су у Бе о град до шли че хо -
сло вач ки ми ни стар Еду ард Бе неш и фран -
цу ски ми ни стар Ивон Дел бос. Исто вре ме -
но, то је би ла при ли ка да про те сту ју про -
тив спољ не по ли ти ке вла де Ми ла на Сто -
ја ди но ви ћа и ње го вих про фа ши стич ких
скло но сти. У том ни зу јав ног из ја шња ва -
ња о спољ ној по ли ти ци др жа ве и о зби ва -
њи ма у све ту ве ли ки зна чај имао је ре волт
због из да је Че хо сло вач ке у сеп тем бру
1938. го ди не, ка да су Фран цу ска и Ве ли ка
Бри та ни ја, још јед ном се по вла че ћи пред
Хи тле ром и Му со ли ни јем, не са мо пре да -
ле Су дет ске обла сти Не мач кој не го и до -
пу сти ле да знат не де ло ве њи хо ве не срећ -
не са ве зни це отрг ну Пољ ска и Ма ђар ска.
У Бе о гра ду је та да за бе ле жен те шко за ми -
слив до га ђај: по ку шај ор га ни зо ва ња про -
те ста ис пред по слан ства Фран цу ске, зе -
мље за ко ју је Ср бе ве зи ва ло нај о да ни је
при ја тељ ско осе ћа ње. Осим то га, са мо се
у пре сто ни ци при ја ви ло ви ше хи ља да љу -
ди, спрем них да до бро вољ но уче ству ју у
од бра ни већ на пу ште не и суд би ни пре да -
те Че хо сло вач ке.

Не пу не две го ди не доц ни је, ју на-ју ла
1940, док је по раз Фран цу ске у Ба но ви ни
Хр ват ској до че кан ма хом рав но ду шно, па
и са злу ра до шћу, Ср би су би ли уту че ни,
као да су лич но по ра же ни.

„27. март“, са свом оном уз бу ње но шћу и
оду ше вље њем на ро да, не мо же да се раз -
у ме без тог кон тек ста и ре до сле да до га ђа -
ја, с об зи ром на то да ствар ну осно ву офи -
цир ском пу чу ни су да ли бри тан ски оба ве -
штај ци не го сна жно уко ре ње но сло бо дар -
ско осе ћа ње, нео дво ји во од ста ра ња за
др жа ву, од све сти да се она бра ни ча шћу,
да се рат ни са ве зни ци не сме ју из да ти и
да је гер ман ски свет то ком но ви је исто ри је
увек ста јао на су прот ин те ре си ма сло вен -
ства и пра во сла вља.

Оштро кри ти ко ва ње 
кне за Па вла 
Оно ли ка про ва ла за до вољ ства због

оба ра ња вла де Дра ги ше Цвет ко ви ћа и
Влат ка Ма че ка те шко је схва тљи ва и без
уну тра шњо по ли тич ких раз ло га. То ком две
де це ни је оп ту жи ва ни за хе ге мо ни ју и на -
вод но угње та ва ње дру гих на ро да, Ср би су
исто вре ме но на раз ли чи те на чи не по ни -

жа ва ни. Њи хо ве жр тве у на ци о нал но о сло -
бо ди лач ким ра то ви ма 1912—1918, про ли -
ве на крв и по бе де ко ји ма су се по но си ли,
из вр га ва ни су под сме ху, а краљ Алек сан -
дар је за рад ју го сло вен ства њи хо ве рат не
за ста ве по хра нио у му зе је. У до бу ка да је
Евро па ме ња ла гра ни це, до ла зе ћи под не -
мач ку чи зму, кнез Па вле је по су ге сти ја ма
Бри та на ца до пу стио ства ра ње Ба но ви не
Хр ват ске, не зна ју ћи на ко ји ће на чин би ти
за вр шен за по че ти про цес др жав ног пре у -
ре ђе ња. Док се при ме ном раз ли чи тих кри -
те ри ју ма уну тар те је ди ни це на шло око
ми ли он Ср ба, с тен ден ци јом да ње не гра -
ни це бу ду про ши ре не, оста ло је не из ве сно
шта је срп ско у зе мљи ство ре ној жр тво ва -
њем не ко ли ко срп ских ге не ра ци ја. Ве ћи на
срп ских стра на ка, Срп ска пра во слав на цр -
ква, вој ни вр хо ви, на ци о нал не и кул тур не
ор га ни за ци је и удру же ња сма тра ли су да
је Ба но ви на Хр ват ска у по гле ду до би је них
ком пе тен ци ја ство ре на на ште ту ин те ре са
др жав не це ли не, а у по гле ду до би је не те -
ри то ри је на ште ту ин те ре са срп ског на ро -
да. Је дан са вре ме ник је ре зиг ни ра но за -
кљу чи вао да су Ср би у ју го сло вен ској кра -
ље ви ни сва ких де сет го ди на за лу ђи ва ни
дру гом иде о ло ги јом, све док ни су из гу би -
ли свест о вред но сти ма ко ји ма су се ру ко -
во ди ли у бор ба ма за сти ца ње сло бо де и
не за ви сно сти. У том оп штем ре вол ту и

кнез Па вле је још оштри је кри ти ко ван. Ни -
је би ла тај на да га Ср би ни су во ле ли, пам -
те ћи да је из бе гао уче шће у на ци о нал но о -
сло бо ди лач ким ра то ви ма. За раз ли ку од
кра ља Алек сан дра, ко ји је у су сре ту с бив -
шим рат ним дру го ви ма знао да пи та „да ли
се Ми лун ка уда ла“ и „да ли је Јо ва ста сао
за вој ску“, кнез се по на шао ари сто крат ски
хлад но, не рет ко ис по ља ва ју ћи пре зир
пре ма Ср би ма и по ка зу ју ћи да се при јат -
ни је осе ћа у За гре бу, где су му ука зи ва не
ве ће по ча сти не го у Бе о гра ду. Шта ви ше, у
по је ди ним исто риј ским из во ри ма по ми ње
се не ко ли ко де се ти на за ве ра ко је су на -
вод но при пре ма не ра ди свр га ва ња кне за,
па чак и ње го вог по гу бље ња.

Исто риј ска сед ни ца
Пуч ко ји су из ве ли офи ци ри тре ба ло би

отуд по сма тра ти у све у куп но сти дво стру ке
кри зе: спољ но по ли тич ке и уну тра шњо по -
ли тич ке, ни ка ко не ис кљу чу ју ћи ути цај
тра ди ци је, исто риј ских ис ку ста ва и јед ног
у пси хо ло шком сми слу те шког ста ња, иза -
зва ног дво де це ниј ским рас пра ва ма о др -
жав ном уре ђе њу, ме ђу на ци о нал ним су ко -
би ма, не пре ста ним оп ту жба ма од стра не
Хр ва та, стра хом за бу дућ ност др жа ве у
вре ме ну ко је је на ја вљи ва ло но ви су дар
епо ха. Пред став ни ци ма де мо крат ске опо -
зи ци је, на при мер, би ло је до бро по зна то
да је Влат ко Ма чек још у де цем бру 1937.
го ди не, од го ва ра ју ћи на пи та ње јед ног
иза сла ни ка Еду ар да Бе не ша ка ко би се
Хр ва ти по на ша ли у слу ча ју из би ја ња ра та,

Стварну основу официрском
пучу нису дали британски
обавештајци него снажно
укорењено слободарско
сећање, неодвојиво од 
старања за државу
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ка зао да не ве ру је да би мо би ли за ци ја ме -
ђу њи ма би ла мо гу ћа, а ако би и би ла
спро ве де на, да би они пу шке окре ну ли на
дру гу стра ну.

Исто риј ски из во ри по твр ђу ју да кнез Па -
вле ни је имао фа ши стич ких скло но сти и
да су ње го ве сим па ти је не сум њи во би ле
окре ну те ка Ве ли кој Бри та ни ји, али и да је
био за пла шен не мач ком вој ном сна гом,
уве рен да ју го сло вен ска вој ска, на ци о нал -
но хе те ро ге на и у тех нич ком по гле ду за -
ста ре ла, не мо же из др жа ва ти на пад. Осим
то га, ка да је не мач ки при ти сак за пот пи си -
ва ње про то ко ла у мар ту до сти зао вр ху -
нац, Кра ље ви на је већ би ла окру же на чла -
ни ца Tpoјног пак та. Је ди ни из лаз остао је
ка Грч кој, с тим што су му Бри тан ци не дво -
сми сле но ста ви ли до зна ња да не мо гу ин -
тер ве ни са ти се вер но од остр ва Крф, пред -
ви ђа ју ћи не сум њив вој ни по раз Ју го сла ви -
је, с мо гућ но шћу на став ка ге рил ских бор -
би у пла ни на ма и да ва ња пра вед не по сле -
рат не на гра де за ис ка за ни ан ти фа ши зам.
Упр кос та ко мрач ним пер спек ти ва ма и не -
де фи ни са ним обе ћа њи ма за бу дућ ност,
кнез Па вле је у раз го во ри ма во ђе ним с ге -
не ра лом Ду ша ном Си мо ви ћем, па три јар -
хом Га и лом До жи ћем и проф. Сло бо да ном
Јо ва но ви ћем уве ра ван да ул ти ма тив ни
не мач ки зах тев мо ра би ти од би јен. Исто -
вре ме но, пре до ча ва но му је да у зе мљи
мо же до ћи до не ми ра и вој ног пу ча. На су -
прот та квим са ве ти ма и мол ба ма, кнез је
за јед но с Влат ком Ма че ком, на исто риј ској
сед ни ци од 20. мар та био нај о длуч ни ји у
ста ву да дру ги из лаз, осим при сту па њу
Трој ном пак ту, не по сто ји.

Тре ћи срп ски уста нак
Ре до след по то њих до га ђа ја нео дво јив је

од офи цир ског пу ча, бу ду ћи да су пр ве де -
мон стра ци је по че ле већ 24. мар та, а ма -
сов ни је на ста вље не су тра дан, на дан ка -
да је у Бе чу пот пи сан суд бо но сни про то -
кол. Свих тих да на, ка ко се ви ди из из во -
ра, на ро чи то ме мо ар ских, офи ци ри су се
су о ча ва ли с не при јат ним си ту а ци ја ма на
јав ним ме сти ма, јер су их и же не вре ђа ле
због де фе ти стич ког, ка пи ту лант ског ста ва,
што им је вре ђа ло част. Пре ма се ћа њу
Ста ни сла ва Ви на ве ра пак, пи та ње ча сти
се у офи цир ском ко ру не го ва ло „ми мо све -
га“ и без по го во ра. „Оно је код нас ишло до
ег зал та ци је и ма ни је“, ис та као је. „На пре -
да ва њи ма за ре зер вне офи ци ре ‒ ко ман -
дан те ба та љо на, на ма су из ла га ли про -

сла вље ни, ор де ни ма за ки ће ни ге не ра ли,
ко ји су се ли ма да ли име на а у ва ро ши ма
до би ја ли ули це, да се наш вој ник не бо ји
тен ка ни са вре ме не тех ни ке о ко јој ку ка ви -
це то ли ке не тач не за бу не уно се у свет.
Што ни ком ни је би ло мо гу ће ‒ то ће би ти
мо гу ће на ма.“  Упра во у та квој ат мос фе ри
мо гло се де си ти да тро ји ца огор че них
офи ци ра, ме ђу ко ји ма и Звон ко Вуч ко вић,
је дан од бу ду ћих ко ман да на та рав но гор -
ског по кре та, пре бег ну у Грч ку, ка ко би се
бо ри ли про тив фа ши зма. Не ко ли ко хи ља -
да ки ло ме та ра да ље Ми лан Га ври ло вић,
по сла ник Кра ље ви не Ју го сла ви је у Мо -
скви, дао је от каз и без одо бре ња по чео
при пре ме за по вра так у Бе о град. Из истог
раз ло га вест о из вр ше ном пу чу, свр га ва њу
вла де Цвет ко вић-Ма чек и про гла ше њу Пе -
тра II пу но лет ним иза зва ла је бу ру оду ше -
вље ња у ве ћи ни срп ских гра до ва, али и у
Спли ту и Љу бља ни. У па ро ла ма ко је су
ис ти ца не нај че шће по ми ња не ре чи би ле
су: „отаџ би на“, „сло бо да“, „част“, „краљ“...
Они ко ји су их из ви ки ва ли, ве ру ју ћи у њи -
хов сми сао, ни су мо гли зна ти да ће им не -
ко дру го вре ме и не ки дру ги љу ди обе сна -
жи ти вред ност.

Под јед на ко оду ше вљен, Вин стон Чер -
чил је ка зао да је „Ју го сла ви ја на шла ду -
шу“. У ства ри, тач ни је би би ло ре ћи да је
срп ски на род на шао ду шу и за крат ко још
јед ном кре нуо за Ње го ше вим сти хо ви ма:
„Не ка бу де што би ти не мо же...“ Осе ћа ју ћи
ве ли чи ну те по бу не, у ко ју је би ло угра ђе -
но не са мо про ти вље ње би ло ка квом об -
ли ку са рад ње с фа ши змом не го и на го ми -
ла но огор че ње због из не ве ре них на да у
за јед ни цу с „тро и ме ном бра ћом“, је дан по -
не се ни са вре ме ник је 27. мар тов ске до га -
ђа је на звао Тре ћим срп ским устан ком.

Пре врат је срп ско де ло 
Иако је по др шка пу чи сти ма сти гла и с

дру гих стра на, пре врат је не спор но пред -
ста вљао срп ско де ло. У том сми слу мно го
го во ри ре ак ци ја над би ску па Алој зи ја Сте -
пин ца, ко ји је на при сти гле ве сти ка зао да
се на ули ца ма Бе о гра да на шла „са мо раз у -
ла ре на ма са жељ на кр ви, ужит ка и па ра“.
Јер Ср би и Хр ва ти „два су сви је та, сје вер ни
и ју жни пол ко ји се ни ка да не ће при бли жи -
ти, осим чу дом бож јим. Ши зма је нај ве ће
про клет ство Евро пе... Ту не ма мо ра ла, не -
ма исти не, не ма прав де, не ма по ште ња“.

Кри ти ча ри пу ча, не за ви сно од то га ка да
су из ри ца ли сво је ми шље ње, че сто твр де

да без „27. мар та“ не би би ло ра та, бом -
бар до ва ња гра до ва, ге но ци да над Ср би -
ма, по кр шта ва ња, уни шта ва ња дру гих на -
ро да, ло го ра... Пи та мо се, ме ђу тим, да ли
је све то ли ко јед но став но об ја шњи во и мо -
же ли се зло ко је је на сту пи ло већ у апри -
лу раз у ме ти без над би ску по вих чу до ви -
шних ре чи, без на го ми ла не мр жње, ко ја је
у не ким слу ча је ви ма ти ња ла де це ни ја ма,
а у дру гим ве ко ви ма. Да ли ј е пуч до и ста
био до вољ но јак раз лог да у Хр ват ској, у
Бо сни и Хер це го ви ни, у Вој во ди ни, на Ко -
со ву и Ме то хи ји, у цен трал ној Ср би ји и
сву да где су Ср би жи ве ли бу ду по но вље ни
зло чи ни до жи вље ни у про шло сти? Ма да
се од го вор на ме ће сам од се бе, и да нас
се, мо жда ви ше не го у прет ход ном пе ри о -
ду, су сре ће мо с дру га чи јим тврд ња ма и ту -
ма че њи ма чи јим би праг ма ти змом, с по зи -
вом на ра ци о нал но ми шље ње, тре ба ло
олак ша ти до бро вољ но при ста ја ње на од -
ри ца ње од је ди не отаџ би не ко ју има мо.
Су ге ри ше нам се при то ме да су не ке
вред но сти„по тро ше не“ и за ста ре ле, не -
при ме ре не са вре ме ном до бу, због че га их
тре ба оста ви ти у про шло сти, та мо где на -
вод но при па да ју. У том кон тек сту, из да на -
шње пер спек ти ве, с овом на кнад ном па -
ме ћу, и „27. март“ мо же би ти пред ста вљан
као при мер „ко лек тив ног лу ди ла“ јед не на -
ци је. Та квој на ме ри мо же по слу жи ти и те -
шко схва тљи ва чи ње ни ца да су се пу чи сти
и но во фор ми ра на вла да већ на ред ног да -
на упла ши ли соп стве ног де ла, по ка зу ју ћи
раз је ди ње ност, не сна ла же ње, уза луд не
по ку ша је да се пуч при ка же као уну тра -
шњо по ли тич ка ствар и ти ме од ло жи рат.
Ова кво збу њу ју ће по на ша ње мо же се са -
мо до не кле обра зло жи ти ти ме што је у но -
вој вла ди би ло осам ми ни ста ра из сврг ну -
те вла де, ме ђу ко ји ма пет Хр ва та, два
Сло вен ца и је дан му сли ман, ко ји иона ко
ни су одо бра ва ли вој ни пре врат. Си гур но
је, та ко ђе, да су мла ђи офи ци ри углав ном
по ка зи ва ли ви ше ре ше но сти за от пор по
сва ку це ну од ста ри јих, иако су слич ну од -
луч ност ис по љи ли и по је ди ни ге не ра ли.
Упр кос то ме, исто ри ча ри не мо гу да да ју
пот пун од го вор на на глу про ме ну рас по ло -
же ња и при мет но опа да ње спрем но сти за
бр зе ак ци је, без че ка ња на оп шти на пад на
ју го сло вен ске гра ни це. С об зи ром на то да
је исто ри ја по не кад „асо ци ја тив на“, у овом
се раз ма тра њу чи ни при ме њи вом ми сао
Јо ва на Жу јо ви ћа, пред сед ни ка СКА (1915-
1921), да „онај ко рек не А, мо ра би ти спре -
ман да рек не и Б“.

Чи ни се отуд да пу чи сти ни су зна ли да
„рек ну Б“, али ово њи хо во ха о тич но и кло -
ну ло по на ша ње не би сме ло да ума њи
зна чај хра бре и го то во јед но ду шне уз бу не
срп ске на ци је због угро жа ва ња сло бо де и
ча сти отаџ би не. Не мо же се по ре ћи ни да
је у по ро бље ној Евро пи тог тра гич ног до -
ба ње не исто ри је овај до га ђај об ра до вао
по тла че не на ро де и пру жио на ду у из глед -
ност от по ра. Шта ви ше, и Вин стон Чер чил
је, ма да раз о ча ран због срам но крат ко -
трај ног Април ског ра та, у „27. мар ту“ увек
гле дао ве ли ки мо рал ни ка пи тал ње го вих
из вр ши ла ца. Сме мо ли им ми да нас су ди -
ти и у њи хо вом чи ну тра жи ти из го вор за
ово са вре ме но кло ну ће, по го то во сто га
што нам је са да шњост обе сми шље на, а
бу дућ ност за стра шу ју ће угро же на? Оче ку -
је ли се да оде мо да ље од то га, до пу шта -
ју ћи и обез вре ђи ва ње про шло сти?

Мира Радојевић
Извор: Печат

Отпор фашистичком поретку
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иму ни тет, по -
ред не пра вил -
не ис хра не, пр -
же не и по хо ва -
не хра не на
сун цо кре то вом
уљу, је сте по -
ве ћа но ко ри -
шће ње ма сно -
ћа жи во тињ -
ског по ре кла,
ма ли унос во ћа
и по вр ћа, пу -
ше ње, пре те -
ра но кон зу ми -
ра ње ал ко хо ла
(пре све га же -
сто ких пи ћа),
сма ње на фи -
зич ка ак тив -
ност, као и по ве ћан стрес и на пе тост.

Пост ни је и не тре ба да бу де из глад -
њи ва ње, већ ис кљу че ње жи во тињ -
ских ма сно ћа и бе лан че ви на из ја ја,
ме сних и млеч них про из во да уз ко ри -
шће ње оби ља во ћа, по вр ћа, жи та ри -
ца, ри бе реч не и мор ске, као и свих
вр ста уља од ко јих по себ но на гла ша -
вам ма сли но во уље. Пост пот пу но од -
го ва ра ме ди те ран ској ис хра ни и њи ме
мо же мо да спре чи мо и ле чи мо број не
хро нич не бо ле сти. Нај но ви ја на уч на
ис тра жи ва ња у све ту по ка за ла су да
ако два пу та не дељ но ис кљу чи мо бе -
лан че ви не и ма сно ће жи во тињ ског по -
ре кла има мо по вољ не ефек те на пре -
вен ци ју мно гих бо ле сти.

Па суљ и дру ге ма ху нар ке има ју
број не ви та ми не и ми не ра ле: цинк, се -
лен, ман ган, гво жђе, ко јих има у во ћу,
дру гом по вр ћу и жи та ри ца ма, ко ји су
ва жни за нор мал ну функ ци ју ан ти ок -
си дант них ен зи ма ко јим шти те ор га ни -
зам од сло бод них ра ди ка ла. Па суљ и
шпа ге те ка рак те ри ше ни зак гли ко зни
ин декс и до бра су за ме на за хлеб,
сма ње ње те жи не и ја ча ње иму ни те та.
Од ма ху нар ки, ту су и со чи во, гра шак,
бо ра ни ја или ле бле би ја од ко је мо же -
мо да на пра ви мо на маз ху мус ко ји је
бо гат ви та ми ни ма и ми не ра ли ма. Бит -
ни су и бе ли и цр ни лук, пра зи лук спа -
наћ, бли тва, ку пус, кар фи ол, бро ко ли,
цве кла, бе ла и цр на рот ква, шар га ре -
па. Цр ве не пе че не па при ке са пре ли -
вом од ма сли но вог уља, ја бу ко вим
сир ће том, пер шу ном и бе лим лу ком
из у зет но де лу ју на иму ни тет и од лич -

на су са ла та. Ма сли но во уље и ли мун
ко ји је моћ ни ан ти ок си данс и ан ти сеп -
тик ја ча ју ор га ни зам а мо гу се ком би -
но ва ти и са ја бу ко вим сир ће том ко је
на ста је фер мен та ци јом ја бу ка и по ве -
ћа ва иму ни тет. Бе ли лук ко ји има ан -
ти бак те риј ска, ан ти гљи вич на и ан ти -
ви ру сна свој ства за јед но са ма сли но -
вим уљем, ја бу ко вим сир ће том и пер -
шу ном мо же се ко ри сти ти као пре лив
за ри бу и раз ли чи те са ла те. Зим ни ца
као што су ки се ли
кра став чи ћи, ки сео
ку пус, тур ши ја -
фер мен ти ра не су
на мир ни це ко је
има ју про би от ско
де ло ва ње на здра -
вље, ја ча ју иму ни -
тет и мо гу се сва -
ко днев но ко ри сти -
ти у по сту. Пре по -
ру чу је се са ла та од
цве кле са бе лим
лу ком и ма сли но -
вим уљем јер је по -
зна то да цве кла
по ве ћа ва от пор -
ност ор га ни зма на
ин фек ци је ре спи -
ра тор ног си сте ма,
са ве ту је се код за -
па ље ња гр ла, гри -
па и дру гих обо ље -
ња ди сај них пу те -
ва. Бун де ва са др -
жи до ста фо ла та,
ман га на, ди јет них

вла ка и ви та ми на А и тре ба да је ре -
дов но на на шој тр пе зи као пе че на,
дин ста на или као по таж.

`Од во ћа са да мо же мо кон зу ми ра ти:
ман да ри не, ја бу ке, ли мун, по мо ран џе,
греј пфрут, нар, ки ви. Пре по ру чу јем и
ку ва но жи то, као слат киш са ма ло ме -
да, сец ка не по мо ран џе или дру гог во -
ћа, ора ха, ба де ма, ле шни ка по же љи,
јер он да та ди јет на влак на за си те и та -
ко не до ла зи бр зо до по тре бе за по -
нов ним обро ком. Да би смо оја ча ли
иму ни тет мо ра мо би ти ве о ма оба зри -
ви код ко ри шће ња про стих ше ће ра из
слат ких на пи та ка, по сла сти ца, пе ци ва
и гриц ка ли ца. Пе чур ке под сти чу про -
из вод њу ин тер фе ро на и ја ча ње иму -
ни те та, бо га те су ан ти ок си дан ти ма,
ми не ра ли ма и ди јет ним влак ни ма и
има ју мно го бла го твор них деј ста ва на
људ ски ор га ни зам.

Унос ри бе реч не, је зер ске, а по себ -
но мор ске, као што је ску ша, ха рин га,
ослић, па па ли не и дру ге тре ба по ве -
ћа ти а мо гу се кон зу ми ра ти и кон зер -
ви ра не по пут, сар ди не, сар де ле, или
ту ње ви не због оме га-3 не за си ће них
ма сно ћа, али та ко ђе и Де ви та ми на.
Као су пле мент пре по ру чу је се у овим
да ни ма Де ви та мин у днев ној до зи од
2.000 ин тер на ци о нал них је ди ни ца и
не ки од про би о ти ка ко ји су нам зна чај -
ни у ја ча њу иму ни те та. По ред ху му са
у по сту се мо же ко ри сти ти на маз од
пе че ног пла вог па тли џа на са ма сли -
но вим уљем и бе лим лу ком. Та ко ђе
мо же се спре ма ти је ло пе че но у рер ни
- ри бе сар де ле или па па ли не, са ма ло
уља и во де се ста ве у плех, до да се
ма ло бе лог ви на и не ког за чи на и за
15 ми ну та има те здрав оброк бо гат
оме га-3 ки се ли на ма, Де ви та ми ном,
кал ци ју мом ко ји се пре по ру чу је. Уље
од ко шти ца гро жђа са ве ту је се за пр -
же ње.

Уме сто ка фе, пред ла же се ка као ко -
ји је бо гат маг не зи ју мом, цин ком, хро -
мом, ба кром, ман га ном, ка ли ју мом,
гво жђем а са др жи и фла во но ле ко ји
ја ча ју от пор ност ор га ни зма. Јед на шо -
ља днев но са ме дом и ма ло ци ме та
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Уређује: мр
сц. др Часлав

Антић

Угађање организму 
после зиме

ПОСТ ЈАЧА 
ИМУНИТЕТ
Црвене печене паприке са преливом од
маслиновог уља, јабуковим сирћетом,
першуном и белим луком изузетно делују
на имуни статус и одлична су салата

Ри ба је ве о ма по жељ на у вре ме по ста

За јед но са во ћем и по вр ћем пре по ру чу је се зр на ста хра на



по вољ но ути че и на ства ра ње хор мо -
на сре ће ко ји де лу ју на опу шта ње,
сма ње ње стре са и ге не рал но на бо ље
рас по ло же ње. Мо гу се ко ри сти ти и до -
ма ћи ча је ви од мај чи не ду ши це, на не,
ка ми ли це, ши пур ка. Ка да се чај ма ло
про хла ди, мо же се до да ти мед и ли -
мун. Ши пу рак је ри зни ца ви та ми на Це
и са др жи га ви ше не го ли мун, по мо -
ран џа или па при ка за јед но. Уку сан то -
пли на пи так од ши пур ка са ме дом
осна жи ће иму ни тет и ко ри стан је у
вре ме ре спи ра тор них ин фек ци ја и
гри па.

Пост укљу чу је и чи ње ње до брих де -
ла па се тре ба се ти ти ком ши ја, при ја -
те ља, ро ђа ка об ра до ва ти их по зи вом
или им од не ти ру чак. Чи ни мо дру ги ма
и не пам ти мо шта смо учи ни ли или да -
ли. По ја чај мо мо ли тву за сво је бли -
жње, се бе и дру ге не осу ђуј мо, пра -
штај мо. Ако смо не што и по гре ши ли
тре ба да се по ка је мо и ис по ве ди мо и
увек да бла го да ри мо. За хва ли мо и за
ле пе и за те шке до га ђа је, бла го да ри -
мо и за ово ис ку ше ње ко је са да про -
ла зи мо јер све је са бо жи јим до пу ште -
њем. Но си мо у ср цу мир и љу бав и да -
руј мо је дру ги ма, јер нај леп ша тај на
ме ди ци не је да је иму ни тет чу де сно
тка ње до бро те, љу ба ви и ве дри не.
Нај ја ча мо ли тва у по сту је сте љу бав
пре ма бли жњем. Број не ре цеп те и са -
ве те за ис хра ну мо же те на ћи на сај ту
www.en do kri no log.rs и феј сбук стра ни -
ци „Ме ди те ран ска ис хра на про фе сор -
ке Ве сне Ди ми три је вић Срећ ко вић“.

Др В. Ди ми три је вић Срећ ко вић
Из вор: Здра вље у та њи ру
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Зелена апотека

САМ БОГ ГА ЈЕ ПОСЛАО ЉУДИМА 
Босиљак је познат као анти-
биотик, антиоксиданас, чи-
сти крвоток, уништава холе-

стерол 

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

li cum) је жбу на ста и ве о ма аро ма тич -
на биљ ка, овал них и углав ном зе ле -
них ли сто ва.

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

Бо си љак има ве о ма ја ка ан ти ок си -
да тив на свој ства. Ан ти ок си дан си из
бо сиљ ка, ко ји су ва жан део здра ве ис -
хра не и здра вог на чи на жи во та, ши те
те ло од сло бод них ра ди ка ла, спре ча -
ва ју ста ре ње ће ли ја и на стан ка не ких
вр ста ра ка.

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

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

Како побољшати слух 

ТЕХНОЛОШКИ БУМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Адресе ото-аудиолошких центара Zo-
nex:

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

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

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

тел. 021 66 22 757
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Стоматолошка ординација

„ТАЊА ДЕНТ”

Телефон:+381 63 214 800
Михаила Булгакова 50а, Београд
е-маил: 
dr.tanjavukmirovic@yahoo.com

Пружа све врсте стоматолошких
услуга војним пензионерима и чла-
новима њихове породице, са 10%
попуста.
Такође се нуди и могућност одло-
женог плаћања на више рата.

Др Тања Вукмировић
специјалиста опште стоматологије

Прегледе можете заказати на:
063/214-800 / 061/252-8686

Радно време од 12 до 20 х

ПЕНЗИОНЕРСКО ЋОШЕ

Цени те више онај горе
колико пљујеш оног доле.

Батина из Раја што има
два краја,
оправдање некима је без
значаја.

Ни у возу више нема класа.
По јединственој се тарифи
каса.

Јавно је тврдио да не би био
заменик, чак ни себи.

Увек у начелу исти осташе
на челу,
како у граду тако и на селу,
у пићу и јелу.

Упознао жену пријатеља
и одмах га прошла свака
жеља

Цртајући разне мапе,
мењао је оловке, гаће и капе.

Павле С. Бандовић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХIХ. Број 206. МАРТ, 2021.

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Звонимир Пешић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ УРЕДНИК

Милен Чуљић

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

ДОПИСНИЦИ

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

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

УНОС ТЕКСТОВА
Редакција

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

ШТАМПА
Пан-пласт, Београд

Адреса, Београд, Браће Југовића 19

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

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

Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарад-

њи закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београ-

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

„Иванијум“), тел. 011/2644384 и

064/1735395; Клијенте прима: утор-

ком: од 17.00-19.00 часова;

За потребе војних пензионера  оба-

вљаће следеће правне послове: да-

ваће бесплатне правне савете и пру-

жаће све остале адвокатске услуге уз

накнаду по важећој адвокатској тари-

фи умањеној за 30 одсто (адвокат

Ивана Јовановић). 

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧАСТИ 

ЗА САХРАНЕ
У београдском гарнизону

заказивање почасне јединице ради
одавања почасти преминулим
старешинама може се обавити

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

у ванрадно време: 011/206-4569

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

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

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

- организација и заказивање термина
за сахрану или кремацију,

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

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

-Умањење укупних трошкова за
висину рефундације

- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.

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

Снимио:
Д. Миловановић

Дизајн насловне
стране:
Милен Чуљић



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

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


