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О
б зна ње ни су нај но ви ји по да ци о
оства ре ном бру то на ци о нал ном до -
хот ку у тре ћем тро ме сеч ја ове го ди -

не. Ре зул та ти су пре ва зи шли пла ни ра ни
ни во, па ће се у др жав ни бу џет сли ти ви -
ше сред ста ва не го што је прет по ста вља -
но. То је за и ста до бра вест за све гра ђа не
Ср би је, јер ће јав не фи нан си је ста ја ти бо -
ље не го што су то пред ви ђа ле ме ро дав не
фи нан сиј ске ин сти ту ци је из Ср би је  и ино -
стран ства. 

У
тре ћем квар та лу је, ка ко је гра ђа не 1.
де цем бра оба ве стио пред сед ник
Алек сан дар Ву чић, бо љи ре зул тат -

сто па ра ста је 7,7 од сто, а про це на је би ла
7,4 од сто.

- Са да смо си гур ни да ће сто па ра ста
би ти пре ко 7,5 од сто на ни воу це ле го ди -
не, што зна чи, не ра чу на ју ћи Ир ску, да је
Ср би ја сва ка ко у 2020. и 2021. го ди ни зе -
мља са нај ве ћом сто пом ра ста у це лој Ев-
ро пи. По но сан сам на гра ђа не Ср би је. Ку -
му ла тив но смо, две го ди не за ре дом, нај -
бр же ра сту ћа еко но ми ја у Евро пи. Ово
зна чи бр жи раст жи вот ног стан дар да, а не
да смо ја чи од Не мач ке или не ке дру ге зе -
мље - ре као је пред сед ник у обра ћа њу ме -
ди ји ма.

Н
а дру гој стра ни Пред лог бу џе та за
2022. го ди ну ко ји је усво ји ла Вла да
Ре пу бли ке Ср би је, код пен зи о не ра је

иза звао не спо кој, не за до вољ ство, па и чу -
ђе ње. На и ме, све се ма ње да је пен зи о не -
ри ма, та ко да про сеч на пен зи ја у од но су
на про сеч ну пла ту кли зи низ бр до. Раз о ча -
ре ње пен зи о не ра на ро чи то се од но си на
чи ње ни цу да тзв. Швај цар ска фор му ла за
ускла ђи ва ње ни воа пен зи ја не ће би ти из -
ме ње на ка ко су др жав ни зва нич ни ци на ја -
вљи ва ли. Да си ту а ци ја бу де озбиљ ни ја
до при не ло је и то што се, по свој при ли ци,
та фор му ла за об ра чун пен зи ја не ће ме -
ња ти у на ред не две-три го ди не. А то у око -
шта лој прак си зна чи да ће се уве ћа ти за о -
ста ја ње пен зи ја у од но су на пла те.

С
об зи ром на све ве ћи бру то на ци о нал -
ни до хо дак, све обим ни ја сред ства у
др жав ном бу џе ту и уве ћа ње пла та у

др жав ном сек то ру, оче ки ва ло се да ће се
вре ме шним гра ђа ни ма ко ји су сте кли пен -
зи је уве ћа ти ме сеч на при ма ња, јер им еви -
дент но стан дард опа да. То би био ло ги чан
по тез у сле ду оно га што др жа ва пред у зи -
ма у ства ра њу што бо љих усло ва за жи вот
гра ђа на. Функ ци о не ри из др жав ног апа ра -
та, с вре ме на на вре ме, јав но сти упу ћу ју
по ру ке да се бри не ве ли ка бри га у од но су
на пен зи о не ре, за тим да при ма ња пен зи о -

не ра ни су ни ка да би ла ве ћа, при че му се
као илу стра ци ја на во ди раст об ра чу нат у
еври ма у по след њих не ко ли ко го ди на. 

О
снов но пи та ње, с тим у ве зи, је сте да
ли пен зи о не ри са да бо ље жи ве у од -
но су, на при мер, 2010. или не ку дру гу

го ди ну. Ако је реч о ми ну лих не ко ли ко ме -
се ци, те шко да би мо гло да се по хвал но
го во ри о стан дар ду пен зи о не ра. По ску пе -
ли су пре храм бе ни про из во ди, по ве ћа не
су це не мно гим ин ду стриј ским про из во ди -
ма, го ри во је на гло ско чи ло... Де лу је као
да мно ги про из во ђа чи и тр гов ци же ле да
уло ве про фит у мут ном. Раз у ме се, сво је -
вр сна це нов на ин ва зи ја се ни је до го ди ла
са мо код нас. А по ре ме ћа ји на тр жи шту
де лу ју лан ча но, иза зи ва ју ћи но ве не во ље.
Да би се на док на ди ла не по вољ на еко ном -
ска си ту а ци ја иза зва на ви ру сом ко ро на, а
пре све га фи нан сиј ске ду би о зе, при бе гло
се ме ра ма ско ка це на, чи ме се си ту а ци ја
не ре ша ва на трај ној осно ви. 

Т
р го вач ки ме ше та ри по сва ку це ну на -
сто је да по ме ре це не, прав да ју ћи то
по ску пље њем си ро ви на и дру гог ма те -

ри ја ла, за тим уве ћа ним тран спорт ним тро -
шко ви ма и дру гим раз ло зи ма. Сто га је
Вла да Ср би је би ла при ну ђе на да вра ти
це не основ ним пре храм бе ним про из во ди -
ма на ра ни ји ни во, оро ча ва ју ћи их у на ред -
на два ме се ца. У том  пе ри о ду се оче ку је
сми ри ва ње при ли ка, то јест да це не дик -
ти ра од нос по ну де и по тра жње. Ад ми ни -
стра тив не ме ре ни ка да ни су би ле пра ва
ствар, јер се трај ни ефек ти по сти жу еко -
ном ским ме ра ма.

И
з не ве ре на су оче ки ва ња пен зи о не ра
да 2022. го ди не от поч не вра ћа ње за -
ки ну тог де ла при ма ња од 2014. до

2018. го ди не. Ло ги ка је би ла: ако је др жа -
ва, за рад ста би ли за ци је др жав них фи нан -
си ја, сма њи ла пен зи је зна чај но ви ше од
пла та за по сле них у јав ном сек то ру, он да
је на да да ће у вре ме ка да се фи нан си је
по бољ ша ју др жа ва от по че ти да вра ћа по -
зајм ље ни део пен зи ја са свим ре ал на. Ни -
је реч са мо о вра ћа њу имо ви не пен зи о не -
ри ма (сма тра се да су пен зи је при ват на
имо ви на гра ђа на ко ји су је сте кли) већ и о
уве ћа њу осно ви це за об ра чун пен зи ја. Ка -
да је осно ви ца ве ћа, сва ко но во ускла ђи -
ва ње пен зи ја у скла ду са утвр ђе ним кри -
те ри ју ма  до но си ве ћа ме сеч на при ма ња.

К
а ко на сај ту ,,Ко ре ни“ пи ше Ми лан Ћу -
ли брк на кон по ви ши це од 5,5 од сто,
про сеч на пен зи ја на ред не го ди не из -

но си ће 30.997 ди на ра и би ће за 1.616 ди -
на ра ве ћа од ово го ди шњег про се ка. Исти -

на је да ни у ди на ри ма, ни у еври ма, ни ка -
да ни су би ле ве ће. Пен зи о не ри у ја ну а ру
2022. не ће мо ћи да ку пе све што су мо гли
12 ме се ци ра ни је. Са мо до кра ја сеп тем -
бра, це не су у про се ку по ве ћа не та ман то -
ли ко, за 5,4 од сто, а до кра ја го ди не би ће
пра во чу до ако ин фла ци ја бу де ма ња од
се дам-осам од сто. То дру гим ре чи ма зна -
чи да ће и по сле по ви ши це, ку пов на моћ
пен зи ја ре ал но би ти ма ња бар за 2,5 од -
сто. А си гур но и ви ше, јер про се чан пен зи -
о нер нај ве ћи део при ма ња тро ши за
основ не жи вот не по тре бе, а це не хра не су
већ по ра сле за 9,4 од сто – ме со за ви ше
од 10, а во ће и по вр ће за ви ше од 20 про -
це на та.

К
ра јем сеп тем бра не ко ли ко де се ти на
хи ља да пен зи о не ра от по че ло је
управ не по ступ ке за за шти ту сво јих

пра ва ка да је реч о вра ћа њу ду га од 2014.
до 2018. го ди не. На жа лост, мо гли су над -
ле жни у др жав ном апа ра ту да пре ду зму
ме ре да до тог не при јат ног про це са не до -
ђе. То је мо гло да се из бег не та ко што је
на ра те тре ба ло от по че ти са вра ћа њем од -
у зе тог де ла пен зи ја са при па да ју ћом за те -
зном ка ма том. Ова ко ће прав ду од ме ри ти
пра во су ђе. На и ме, по сле зах те ва Ре пу -
блич ком фон ду ПИО и оче ки ва ног не га тив -
ног ре ше ња пен зи о не ри ће се жа ли ти дру -
го сте пе ном ор га ну, па ако и то бу де ре ша -
ва но на ште ту пен зи о не ра, под но си о ци за-
х те ва ће мо ра ти да пре са ви ју та бак и др -
жа ву ту же Управ ном су ду. И та ко да ље,
све до Европ ског су да за људ ска пра ва у
Стра збу ру. Та мо је већ ,,об ра ђе но“ 11
пред став ки пен зи о не ра из Ср би је ко је тре -
ба да до би ју прав ни епи лог. Ка да се тај суд
бу де из ја снио, би ће окон чан дуг и му ко тр -
пан пут у до ка зи ва њу пра ва. За ви сно од
то га ка кав ће би ти став Европ ског су да за
људ ска пра ва, за ви си да ли ће за ки ну ти
део пен зи ја би ти вра ћен, или ће па ра -
граф ску са тис фак ци ју до би ти др жа ва. 

Н
е ки по ка за те љи ука зу ју на мо гућ ност
да, у до глед но вре ме, све том за вла -
да но ва еко ном ска кри за. На по мо лу

је и раст ин фла ци је ко ји, те о рет ски гле да -
но, мо же да из мак не кон тро ли. С об зи ром
на то да пен зи је зна чај ни је за о ста ју за пла -
та ма све је ма ње про сто ра да се уда ри ин -
фла ци је амор ти зу ју. Вра ћа њем ду га за за -
ки ну те пен зи је др жа ва би сва ка ко омо гу -
ћи ла пен зи о не ри ма да лак ше пре бро де
да не ко ји до ла зе.

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

ПОТРЕБНА ВЕЋА БРИГА 
ЗА СТАРИЈЕ

Пензије све више заостају за платама, па у догледно време, ако се не буду предузеле одговарајуће
мере, може доћи до значајнијег пада стандарда генерација трећег доба. Једна од мера је свакако

враћање закинутог дела новчаних примања пензионера од 2014. до 2018. године. Јавне финансије, по
свему судећи, својим обимом то допуштају.  
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ДОГАЂАЈИ

Поводом Дана примирја у Првом светском рату

ПОЧАСНА ПАЉБА 
НА КАЛЕМЕГДАНУ

Г
ар да Вој ске Ср би је из вр ши ла је 10. но вем бра по ча сну паљ бу ис па љи ва -
њем 10 пло ту на из шест ар ти ље риј ских ору ђа са Сав ске те ра се на Ка ле -
мег да ну по во дом обе ле жа ва ња Да на при мир ја у Пр вом свет ском ра ту, а у

скла ду са на ре ђе њем пред сед ни ка Ре пу бли ке и вр хов ног ко ман дан та Вој ске
Ср би је Алек сан дра Ву чи ћа.

Уз ди за ње др жав не за ста ве Ре пу бли ке Ср би је, Ре пре зен та тив ни ор ке стар
Гар де из вео је хим ну „Бо же прав де“. По ча сној ар ти ље риј ској паљ би при су -
ство вао је ко ман дант Гар де ге не рал-ма јор Ми ло мир То до ро вић.

Дан при мир ја у Пр вом свет ском ра ту се као др жав ни пра зник у Ср би ји про -
сла вља од 2012. го ди не, у знак се ћа ња на 11. но вем бар 1918. го ди не ка да су
си ле Ан тан те пот пи са ле при мир је са Не мач ком и ти ме окон ча ле Пр ви свет ски
рат.

Скоро 1.400 припадника у
овој години решило

питање крова над главом 

ЉУДИ СУ
НАЈВАЖНИЈИ

П
от пред сед ник Вла де и ми ни стар од -
бра не др Не бој ша Сте фа но вић из ја -
вио је 19. но вем бра да су 1.384 ак -

тив на и пен зи о ни са на при пад ни ка Ми ни -
стар ства од бра не и Вој ске Ср би је у овој
го ди ни ре ши ла сво је стам бе но пи та ње,
што је за 50 од сто ве ћи број у од но су на
прет ход не го ди не. „Же лим им да се сва -
ко ју тро бу де са осме хом на ли цу спо кој -
ни са сво јим нај ми ли ји ма под вла сти тим
кро вом, јер се они свим сво јим би ћем бо -
ре за ову зе мљу и то су за слу жи ли“, ре -
као је ми ни стар.

„За слу жи ли су да им по ка же мо по што -
ва ње за све што су учи ни ли и што чи не
за Ср би ју, да њи хо ве мај ке и оче ви зна ју
да је вре де ло што су их од га ји ли да бу ду
вој ни ци Ср би је, да њи хо ве су пру ге зна ју
не са мо за од ри ца ња, већ и за пред но -
сти што су по ро ди це ју на ка и да њи хо ва
де ца ра сту ве ру ју ћи да има ју бу дућ ност
у сво јој отаџ би ни. Ве ли ко је за до вољ -
ство уз вра ти ти овим љу ди ма ко ји да но -
ноћ но из га ра ју за Ср би ју. И Ср би ја то да -
нас мо же, јер је под вођ ством пред сед -
ни ка Алек сан дра Ву чи ћа еко ном ски све
ја ча, али и од луч на да то учи ни“, ре као
је ми ни стар Сте фа но вић.    

Он је ис та као да је од ско ро 1.400 при -
пад ни ка, њих 964 ре ши ло стам бе но пи -
та ње кроз про је кат др жав не ста но град -
ње, ко ји је ини ци рао пред сед ник Ср би је,
а ко ји под ра зу ме ва ста но ве за при пад -
ни ке сна га  без бед но сти по це на ма да -
ле ко ис под тр жи шних.   

„У прет ход ним го ди на ма у про се ку је
ре ша ва но око 750 стам бе них пи та ња на
го ди шњем ни воу, а ми већ са да има мо
за 50 од сто ве ћи број и оче ку је мо да до
кра ја го ди не још око 100 при пад ни ка до -
би је свој кров над гла вом. На ста ви ли
смо и са ре ша ва њем кроз дру ге мо де ле,
од да ва ња ста но ва у за куп на нео д ре ђе -
но вре ме до кре ди ти ра ња про фе си о нал -
них вој них ли ца, али и кре ди ти ра ња пен -
зи о ни са них вој них ли ца пре ко Фон да
СО ВО. И на ста ви ће мо још ин тен зив ни је
да ра ди мо на овом ва жном аспек ту по -
бољ ша ња жи вот ног стан дар да на ших
при пад ни ка“, ре као је ми ни стар од бра -
не.    

Ка ко је на вео, иако су вој ни ци већ ра -
ни је слу ша ли слич на обе ћа ња, др жа ва
их да нас за раз ли ку од не ких прет ход них
вре ме на и ис пу ња ва.  

„Обе ћа ва са мо оно што мо же да ис пу -
ни и не го во ри тек ре да ра ди да су нам
љу ди нај ва жни ји ре сурс. Као што сам и
ра ни је го во рио – не ма ја ке Вој ске, без
за до вољ них вој ни ка. Баш за то вој ни ци
мо ра ју би ти уве ре ни да се бо ри мо за
њих под јед на ко ср ча но, као што се они
бо ре за ми ран сан свих нас и ста бил ност
на ше отаџ би не“, ис та као је ми ни стар
Сте фа но вић.  

Вакцинација против
грипа осигураника у

местима где не постоје
војноздравствене

установе

ОЧЕКУЈЕ СЕ
РЕШЕЊЕ

П
ред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га -
њац упу тио је ми ни стру од бра не
др не бој ши Сте фа но ви ћу акт сле -

де ће са др жи не:
,,Обра ћа мо Вам се мол бом да се

ре ше про бле ми око вак ци на ци је про -
тив гри па вој них оси гу ра ни ка ко ји ко -
ри сте здрав стве ну за шти ту у ме сти ма
где не ма вој но здрав стве них уста но ва.

Ин сти тут за јав но здра вље Ми лан
Јо ва но вић Ба тут про сле дио је акт
до мо ви ма здра вља да про тив гри па
не вак ци ни шу вој не оси гу ра ни ке. Из
Ми ни стар ства здра вља су нам те ле -
фон ским пу тем по твр ди ли ту ин фо р -
ма ци ју и о то ме смо оба ве сти ли над -
ле жне у Фон ду за СО ВО.

Си ту а ци ја је те шка јер су чла но -
ви Удру же ња вој них пен зи о не ра
Ср би је углав ном у по зним го ди на -
ма са хро нич ним бо ле сти ма, па у
ова ко сло же ној епи де ми о ло шкој
си ту а ци ји оче ку је мо да про блем
бу де ре шен што пре“.

Почела вакцинација
против сезонског грипа

ЈАВИТИ СЕ
ИЗАБРАНОМ

ЛЕКАРУ

У
вој но ме ди цин ским цен три -
ма от по че ла је вак ци на ци ја
про тив се зон ског гри па. 

Пре ма до са да при ку пље -
ним по да ци ма, мо гу се вак ци -
ни са ти и осо бе ста ри је од 65
го ди на. За ин те ре со ва ни тре ба
да се обра те иза бра ном ле ка -
ру оп ште прак се у над ле жној
вој но здрав стве ној уста но ви
(пре ма ме сту пре би ва ли шта).
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У
ор га ни за ци ји Од бо ра Вла де Ре пу бли ке Ср би је за не го -
ва ње тра ди ци ја осло бо ди лач ких ра то ва, Гра да Ужи ца и
На род ног му зе ја Ужи це, а у при су ству изасланикa пред -

сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, ми ни стар ке за рад, за по шља ва -
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња Да ри је Ки сић Те пав че вић
29. но вем бра обе ле же на је 80-го ди шњи ца бит ке на Ка ди ња -
чи.

Па ра стос по ги ну лим бор ци ма слу жи ли су све ште ни ци
ужич ке цр кве, на кон че га је уз прат њу вој ног ор ке стра и че те
по ча сне стра же усле ди ло по ла га ње ве на ца и цве ћа и ода -
ва ње по ште хе ро ји ма Ка ди ња че. На кон па ра сто са, усле ди -
ла је це ре мо ни ја по ла га ња ве на ца и кул тур но-умет нич ки
про грам.

Ме мо ри јал ни ком плекс на Ка ди ња чи код Ужи ца све до чи о
хе рој ским но вем бар ским да ни ма 1941. го ди не ка да су при -

пад ни ци Рад нич ког ба та љо на ко јим је ко ман до вао Ан дри ја
Ђу ро вић, као и бор ци 1. ба та љо на По сав ског од ре да и Ора -
шке че те 2. Шу ма диј ског од ре да пру жи ли же сток от пор да -
ле ко над моћ ни јем не при ја те љу ко ји је у том пе ри о ду спро -
во дио офан зи ву на осло бо ђе ну те ри то ри ју у исто ри ји по зна -
ту као Ужич ка Ре пу бли ка.

Бор ци Рад нич ког ба та љо на хра бро су стра да ли у бор ба -
ма на Ка ди ња чи 29. но вем бра 1941. го ди не. Не при ја тељ ске
сна ге су про би ле по след њу од бра ну сло бод ног Ужи ца, али
хе ро и зам тих ју на ка остао је упам ћен у вре ме ни ма ко ја су
усле ди ла.

Спо мен-ком плекс „Ка ди ња ча” код Ужи ца об но вљен је то -
ком 2011. го ди не, а реч је о сло же ној ар хи тек тон ско-му зе о -
ло шкој це ли ни ко ју чи ни низ сег ме на та гра ђе них у пе ри о ду
из ме ђу 1952. и 1979. го ди не.

ПОТВРДЕ ДО КРАЈА
ДЕЦЕМБРА

С
ход но од ред ба ма чла на 11. став 5.
Пра вил ни ка о упо тре би, усло ви ма и
на чи ну ко ри шће ња сред ста ва за по -

бољ ша ње ма те ри јал ног по ло жа ја ко ри -
сни ка вој не пен зи је без ста на („Слу жбе -
ни вој ни лист“, број 11/21 - у да љем тек -
сту: Пра вил ник) ко ри сник на кна де je ду -
жан да Фон ду, до кра ја де цем бра те ку ће
го ди не, до ста ви из ја ву ове ре ну код ор га -
на над ле жног за ове ру, да се ни су про -
ме ни ле окол но сти ко је ути чу на сти ца -
ње, ко ри шће ње и обим при зна тог пра ва
на на кна ду.

Сход но од ред ба ма чла на 11. став 6.
Пра вил ни ка, уко ли ко ко ри сник на кна де
не до ста ви из ја ву из ста ва 5, од но сно не
оба ве сти Фонд о про ме ни чи ње ни ца и
окол но сти ко је ути чу на сти ца ње, ко ри -
шће ње и обим при зна тог пра ва на на -
кна ду, Фонд ће до не ти на лог о ис кљу че -
њу до до но ше ња ко нач не од лу ке.

В
ре ме ди ги та ли за ци је про ме ни ло је и на чин пла си ра ња ве сти, па се пи са -
на реч са па пи ра пре се ли ла и на дру штве не мре же, а глав на за ме на за
те ле ви зи ју по ста је Ју тјуб. За сва ку ин фор ма ци ју ко ја нам је по треб на нај -

пре пре тра жу је мо ин тер нет, па је го то во не за ми сли во да ком па ни је или ин сти -
ту ци је не ма ју не ку вр сту ин тер нет пре зен та ци је у ви ду веб сај та или стра ни це
на дру штве ним мре жа ма. Та ко је и Фонд ПИО, по ред по сто ја ња зва нич ног
сај та www.pio.rs и дру штве них мре жа Ин ста грам и Феј сбук, пре по знао по тре -
бу да отво ри Ју тјуб ка нал ко ји та ко ђе ко ри сти за по ста вља ње ин фор ма ци ја
ва жних свим гра ђа ни ма. Глав ни циљ је сте да се Фонд и на тај на чин при бли -
жи оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма, да им учи ни до ступ ни јим ин фор ма ци је о
оства ри ва њу пра ва, да их бла го вре ме но оба ве шта ва о из ме на ма у свом ра ду,
као и да успе шно гра ди свој имиџ у јав но сти.

Са др жа је Ју тјуб ка на ла под на зи вом РФ ПИО мо же те по гле да ти на адре си
https://www.youtu be.com/chan nel/UCugkP6MZyMDVel fLi5SU Eqg, а та ко ђе мо -
же те на ста ви ти да пра ти те Феј сбук стра ни цу Фон да (www.fa ce bo ok.com/re pu -
blic ki fond pio/) и Ин ста грам про фил (www.in sta gram.com/rf pio.rs/).

Обавештење корисницима накнаде дела трошкова за становање

Обележена 80. годишњица 
Битке на Кадињачи

ПОНОСНИ НА ХЕРОЈЕ

Фонд ПИО покренуо 
Јутјуб канал

ЗА БОЉУ
ИНФОРМИСАНОСТ
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Додела социјалне и хуманитарне
помоћи у октобру 2021.године

ЗИМНИЦА НА
ПЕНЗИОНЕРСКИ НАЧИН

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. но вем бра

2021.го ди не, раз мо трио зах те ве до ста вље не у ок то -
бру 2021. го ди не, и на осно ву пр о пи са них кри те ри ју ма
и ис пу ње них усло ва, до нео је од лу ке о до де ли јед но -
крат не со ци јал не и ху ма ни тар не по мо ћи:

А) Ма те ри јал но ста ње
На осно ву чла на 5.а у ве зи са чла ном 4. став 1. тач -

ка 1. Пра вил ни ка
ОпОр Ниш МС: 34.000,00 – по чла ну 11.247,38 ди -

на ра;
ОпОр Но ви Бе о град ПМ: 32.000,00 – по чла ну

16.742,08 ди на ра;
ОпОр Пр о ку пље МД: 32.000,00 – по чла ну 13.332,81

ди на ра;
ОпОр Кру ше вац МА: 30.000,00 – по чла ну 13.393,08

ди на ра;
ОпОр Кра ље во КЗ: 30.000,00 – по чла ну 7.783,33

ди на ра;
Б) Здрав стве но збри ња ва ње
На осно ву чла на 5. а у ве зи са чла ном 4.став 1. тач -

ка 2. и чла на 3. став 2. Пра вил ни ка, без огра ни че ња
по из др жа ва ном чла ну.

ОпОр Но ви Сад МЉ: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Сад ГД: 25.000,00 –
ОпОр Но ви Бе о град УВ: 25.000,00 –
ОпОр Кра гу је вац СЗ: 15.000,00 –
ОпОр Пан че во ЈЈ: 20.000,00 –
ОпОр Ниш ГМ: 25.000,00 –
ОпОр Срем ска Ми тро ви ца МВ: 25.000,00 –
ОпОр Кра гу је вац МБ: 15.000,00 –
ОпОр Ста ра Па зо ва КД: 25.000,00 –
ОпОр Во ждо вац СМ: 25.000,00 –
ОпОр Кра ље во ПМ: 25.000,00 –
ОпОр Обре но вац ЂЈ: 25.000,00 –
ОпОр Зе мун РР: 25.000,00 –
ОпОр Ниш ББ: 25.000,00 –
ОпОр Ниш ВГ: 25.000,00 –
ОпОр Ниш МИ: 25.000,00 –
ОпОр Срем ска Ми тро ви ца БД: 25.000,00 –
ОпОр Ра ко ви ца КБ: 25.000,00 –
Нов ча на сред ства ће би ти  упла ће на на те ку ће ра чу -

не  5. но вем бра 2021. го ди не.
Зах те ви ко ји бу ду до ста вље ни од 1. но вем бра до 30.

но вем бра 2021. го ди не би ће ре ша ва ни по чет ком де -
цем бра 2021. го ди не. Из вр шни од бор

Састанак Управног одбора 
Балканских војномедицинских снага

ВЕЛИКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Издавање потврда 
здравствене заштите

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО 
ОД ПАПИРА

Р
а ди из да ва ња по твр де о пра ву на да ва ња у на ту ри за вре -
ме при вре ме ног бо рав ка у ино стран ству, ра ди струч ног
уса вр ша ва ња или шко ло ва ња, а ко је фи нан си ра из соп -

стве них по тре ба, нео п ход но је да под но си лац зах те ва до ста -
ви сле де ћу до ку мен та ци ју:

-зах тев са чи њен у сло бод ној фор ми, ко ји тре ба да са др жи
име и пре зи ме. ЈМБГ, адре су, кон такт те ле фон, као и то да се
зах тев под но си ра ди шко ло ва ња или струч ног уса вр ша ва ња
о соп стве ном тро шку у ко јој др жа ви и за ко ји вре мен ски пе ри -
од ( на ве сти пе ри од те ку ће школ ске го ди не),зах тев сво је руч -
но пот пи са ти.

-по твр да о шко ло ва њу за те ку ћу школ ску го ди ну (ори ги нал
или фо то ко пи ја), по твр да од иза бра ног ле ка ра оп ште прак се
и сто ма то ло га, фо то ко пи ја здрав стве не књи жи це вој ног оси -
гу ра ни ка (пр ва стра на са по да ци ма о оси гу ра ни ку и пе ри од
до ка да иста ва жи).

У
пра ва за тра ди ци ју, стан дард и ве те ра не до ста ви ла је
оба ве ште ње о до де ли 186 ста но ва на нео д ре ђе но вре ме
са пре се ком ста ња 3. 12. 2021.

На осно ву чл. 18 Пра вил ни ка за ин те ре со ва ном ли цу мо же
се да ти стан у за куп и стан ма њи од оно га ко ји му при па да
ако о то ме да пи са ну из ја ву и да бу де ове ре на код јав ног бе -
ле жни ка.

За ин те ре со ва ни мо гу да до ста ве из ја ве Упра ви за стан дард
и ве те ра не, Ул. Не ма њи на бр. 15, Бе о град нај ка сни је до 3.
12. 2021. го ди не. Ста но ви ко ји ће би ти у рас по де ли су:

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА – три тро и по соб на
НИШ – 6 гар со ње ра, 22 јед но соб на, 20 јед но и по соб -
них, 8 дво соб них, 77 дво и по соб них, 25 тро соб них, 12
тро и по соб на и 10 че тво ро соб них;
ПА РА ЋИН - је дан јед но со бан;
СТА НИ ШИЋ (Сом бор) – је дан тро со бан
КО ВИН - је дан јед но и по со бан
Ова ин фор ма ци ја, u skladu sa rokom, би ла је на сај ту
Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је

.                              Из вр шни од бор

Обавештење о могућности доделе
стана са пресеком стања  3. децембра

ПОТРЕБНА ПИСАНА ИЗЈАВА

С
а ста нак Управ ног од бо ра
Бал кан ских вој но ме ди цин -
ских сна га (Bal kan Me di cal

Task For ce) одр жан је у Бе о гра -
ду 30. но вем бра и 1. де цем бра
2021. го ди не. 

Го во ре ћи на отва ра њу ску па,
по моћ ник ми ни стра за по ли ти ку
од бра не Пре драг Бан дић ис та -
као је зна чај овог ре ги о нал ног
про јек та са ве ли ким по тен ци ја -
лом и за хва лио др жа ва ма парт -
не ри ма САД и Кра ље ви ни Нор -
ве шкој на по др шци у раз во ју
Бал кан ских вој но ме ди цин ских
сна га.

Бал кан ске вој но ме ди цин ске
сна ге оку пља ју вој но ме ди цин ске
ка па ци те те Ср би је, Се вер не Ма -
ке до ни је, Сло ве ни је, Ал ба ни је,
Бо сне и Хер це го ви не и Цр не Го -
ре за ре а го ва ње у кри зним си ту -
а ци ја ма.

То ком по се те Бе о гра ду пред -
став ни ци зе ма ља у са ста ву Бал -
кан ских вој но ме ди цин ских сна га
има ли су при ли ку да се ин фор -
ми шу и о ан га жо ва њу вој но -
здрав стве них ка па ци те та Ре пу -
бли ке Ср би је у Цен трал но а -
фрич кој Ре пу бли ци.



У
Све ча ној са ли До ма ВС 30. но вем -
бра одр жа на је сед ни ца Скуп шти -
не Клу ба ге не ра ла и ад ми ра ла Ср -

би је. Ску пу је при су ство вао на чел ник
Упра ве за тра ди ци ју, стан дард и ве те -
ра не Ми ни стар ства од бра не пу ков ник
Дра ган Мил ко вић. Због пан де ми је ви -
ру са ко ро на про шле го ди не ни је одр -
жа на сед ни ца Скуп шти не, ка да је би -
ло пла ни ра но да се обе ле жи 15 го ди -
на од фор ми ра ња Клу ба. Тим по во -
дом сни мљен је по лу ча сов ни до ку -
мен тар ни филм о осни ва њу и свим
зна чај ни јим ак тив но сти ма Клу ба ге не -
ра ла и ад ми ра ла Ср би је и пр ви пут
јав но при ка зан на сед ни ци Скуп шти -
не. 

Из ве шта је о ра ду под не ли су пред -
сед ник Скуп шти не Клу ба ге не рал-пот -
пу ков ник у пен зи ји Ми ло мир Ми ла ди -
но вић, пред сед ник Из вр шног од бо ра
Скуп шти не ге не рал-ма јор у пен зи ји
Лу ка Ка стра то вић, пред сед ник По дру -
жни це у Ни шу ге не рал-ма јор у пен зи ји
Сто јан Мар ко вић, пред сед ник Над зор -
ног од бо ра ге не рал-пот пу ков ник у
пен зи ји Са во Со ка но вић, пред сед ник
Ста ту тар не ко ми си је ге не рал-ма јор
др Вла ди мир Пе јак и пред сед ник Су -
да ча сти ге не рал-ма јор  у пен зи ји Хра -
ни слав Сте ва но вић.

Пред сед ник Скуп шти не Ми ло мир
Ми ла ди но вић так са тив но је по бро јао
све ак тив но сти на ко ји ма су уче ство -
ва ли чла но ви Клу ба или су их ор га ни -
зо ва ли. Из ме ђу оста лог спо ме ну то је
при су ство чла но ва Клу ба ве жбов ним
ак тив но сти ма Вој ске Ср би је, за тим са -
рад ња са ин сти ту ци ја ма си сте ма и
срод ним ор га ни за ци ја ма, па обе ле жа -
ва ње го ди шњи ца агре си је НА ТО-а,
ме ђу на род на са рад ња, из да вач ка де -
лат ност клу ба и дру го. 

Из вр шни од бор као рад но те ло
Скуп шти не Клу ба нај че шће се са ста -
јао јед ном сед мич но. На са стан ци ма
су ана ли зи ра не прет ход не ак тив но сти
и осми шља ва на ор га ни за ци ја ак тив -
но сти ко је пред сто је. Обе ле жа ва ње
зна чај них го ди шњи ца из исто ри је Ср -
би је, по себ но ве ли ких би та ка, би ло је
у цен тру па жње Из вр шног од бо ра. У
из ве шта ју Лу ке Ка стра то ви ћа по себ но
је би ло ре чи о по мо ћи и по др шци оп -
ту же ним и осу ђе ним ге не ра ли ма. Де -
ле га ци ја Клу ба по се ти ла је ге не ра ле
Не бој шу Пав ко ви ћа и Ра ди во ја Ми ле -
ти ћа ко ји из др жа ва ју ка зну у за тво ру у
Фин ској. 

Скуп је по здра вио на чел ник Упра ве
за тра ди ци ју, стан дард и ве те ра не пу -
ков ник Дра ган Мил ко вић ко ји је на гла -
сио да та упра ва, од но сно ми ни стар -

ство од бра не има ју ве о ма раз ви је ну
са рад њу са Клу бом ге не ра ла и ад ми -
ра ла Ср би је.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма ге не рал-
пу ков ник у пен зи ји Вла ди мир Ла за ре -
вић го во рио је о по тре би да чла но ви
Клу ба још ин тен зив ни је ра де на ши ре -
њу исти не о ра то ви ма во ђе ним  де ве -
де се тих го ди на јер се све че шће огла -
ша ва ју они ко ји би хте ли да не и сти на -
ма учи не ре ви зи ју исто ри је. Због то га
је ве о ма ва жно оста ви ти пи са не тра -
го ве за на ред не ге не ра ци је.

За пред сед ни ка Скуп шти не Клу ба
ге не ра ла и ад ми ра ла Ср би је по но во
је иза бран ге не рал-пот пу ков ник у пен -

зи ји Ми ло мир Ми ла ди но вић, а за
пред сед ни ка Из вр шног обо ра ге не -
рал-ма јор у пен зи ји Лу ка Ка стра то вић.
Пред сед ник По дру жни це у Ни шу би ће
бри гад ни ге не рал Жар ко Ла за ре вић. 

По во дом пет на ест го ди на ра да ис -
так ну тим чла но ви ма до де ље не су по -
себ не за хвал ни це. То при зна ње пост -
хум но је до де ље но не ко ли ци ни ге не -
ра ла и ад ми ра ла ко ји су оста ви ли зна -
ча јан траг у осни ва њу и ра ду Клу ба.

Кроз из ве шта је је про ве ја ва ла чи -
ње ни ца да је Клуб ге не ра ла и ад ми -
ра ла Ср би је дру штве но ко ри сно удру -
же ње и да ће чла но ви на ста ви ти  да
ис пу ња ва ју од го вор не ми си је.       З. П.
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ДОГАЂАЈИ

Седница Скупштине Клуба генерала и
адмирала Србије

ДРУШТВЕНО КОРИСНО
УДРУЖЕЊЕ
На годишњем скупу Клуба анализиран је досадашњи рад и
трасирани циљеви за наредни период. За председника
Скупштине Клуба поново изабран Миломир Миладиновић, а
за председника Извршног одбора Лука Кастратовић

Сед ни ца је би ла до бро при пре мље на, па рад но пред сед ни штво
ни је има ло мно го по сла

На седни ци су ис по што ва не про ти ве пи де миј ске ме ре



Н
а аеро дро му „Мо ра ва“ у Ла ђев ци ма
26. но вем бра све ча но је обе ле жен
Дан 98. ва зду хо плов не бри га де (вбр)

у знак се ћа ња на 28. но вем бар 1949. го ди -
не, ка да је фор ми ран 198. ло вач ко-бом -
бар дер ски ави ја циј ски пук, је ди ни ца са
нај ду жом тра ди ци јом од свих ко је су ка -
сни је ушле у са став да на шње бри га де и
нај ста ри ја фор ма циј ска је ди ни ца у не ка -
да шњем РВ и ПВО.  

Као и сва ке го ди не по зи ву ко ман дан та
бри га де за про сла ву се ода звао ве ли ки
број го сти ју: ко ман дант РВ и П ВО ге не рал-
пот пу ков ник Ду шко Жар ко вић као прет по -
ста вље ни ста ре ши на, ко ман дан ти бри га -
да из са ста ва Рв и ПВО и 2. бр КоВ, пред -
став ни ци ло кал них са мо у пра ва Ра шког и
Мо ра вич ког окру га, га до ва Кра ље ва и Чач -
ка, оп шти не Вр њач ка Ба ња, Аеро дро ма
Ср би је, СМАТ СА, Срп ске пра во слав не цр -
кве, при вред них су бје ка та и де ле га ци ја
Град ског од бо ра УВПС Кра ље во. Сви бив -
ши ко ман дан ти је ди ни ца, ко ји су са да у
пен зи ји, лич но су по зва ни.

У про то ко лар ном де лу про сла ве ода та
је по част по ги ну лим и пре ми ну лим при -
пад ни ци ма је ди ни це по ла га њем ве на ца на
спо мен-обе леж је.

При ли ком обра ћа ња при пад ни ци ма је -

ди ни це и го сти ма, ко ман дант бри га де бри -
гад ни ге не рал Зо ран Про да но вић, ис та као
је да је је ди ни ца у про те клој го ди ни успе -
шно ре а ли зо ва ла све по ста вље не за дат ке
и да ла ве ли ки до при нос уна пре ђе њу опе -
ра тив них спо соб но сти РВ и ПВО. При пад -
ни ци бри га де су на ве жба ма при ка зи ма и
про ве ра ма по ка за ли ви со ку об у че ност,
про фе си о нал ност, људ ске и мо рал не ква -
ли те те, за шта им је одао по себ но при зна -
ње и за хвал ност.

„Тра же но је до ста, ви ше од 20 уче шћа у
до ма ћим и ме ђу на род ним ве жба ма. Пр ви
пут је ди ни ца је уче ство ва ла на Здру же ној
так тич кој ве жби са бо је вим га ђа њем но ћу,
где су се по себ но ис та кли хе ли коп те ри
Ми-33 и 353. из ви ђач ке еска дри ле са да -
љин ским пи ло ти ра ним ва зду хо пло вом. 

За да ци при хва та и обу ке хе ли коп те ра
Ми-35, хе ли коп те ра Н-50 и да љин ски пи -
ло ти ра ног ва зду хо пло ва та ко ђе су из вр -
ше ни у пот пу но сти. Оно што нас у на ред -
ном пе ри о ду оче ку је је да љи на ста вак
опре ма ња је ди ни це и обу ке ко је ће, као и
до са да, би ти на мак си мал но мо гу ћем ни -
воу“, ре као је ко ман дант је ди ни це бри гад -
ни ге не рал Зо ран Про да но вић.

Све ча ност је за вр ше на де фи ле ом је ди -
ни ца, уру че на су при зна ња нај за слу жни -

јим по је дин ци ма и је ди ни ца ма и одр жан
тех нич ки збор на ко јем су при ка за на нај -
ва жни ја сред ства ко ји ма је је ди ни ца опре -
мље на. 

Го сти су би ли оду ше вље ни оним што су
мо гли ви де ти и чу ти, као и ср дач но шћу са
ко јом су до че ка ни. Ко ман дан ту бри га де су,
по ред че сти та ња Да на је ди ни це, по же ле -
ли да го ди не ко је су пред на ма бу ду још
успе шни је, а при пад ни ци је ди ни це срећ ни
и за до вољ ни, ка ко вој нич ким, жи во том та -
ко лич ним и по ро дич ним. Ова квим же ља -
ма се при дру жу је и Град ска ор га ни за ци ја
УВПС Кра ље во. 

Све до 1952. го ди не је ди ни ца по се ду је
ру ске лов це ЈАК-3 и ЈАК-9, ка да их за ме -
њу ју аме рич ки ави о ни „Thunderjet“, са ко -
ји ма 1954. го ди не по чи ње ера мла зне ави -
ја ци је у ЈНА. Пук је го ди шње из вр ша вао
ви ше од 4.000 са ти на ле та, без ијед ног
уде са. 

По себ ну па жњу сва ка ко за слу жу је по че -
так про из вод ње ави о на до ма ће про из вод -
ње 1971. го ди не, ка да на ша зе мља ста је
уз ра ме ма лом бро ју зе ма ља ко је су има -
ле ту спо соб ност и при ви ле ги ју. Је ди ни ца
се опре ма ави о ни ма Ј-21,,Ја стреб“ ко ји
по ста је и за штит ни знак је ди ни це, али и
но си лац ва тре не мо ћи све до сре ди не
осам де се тих го ди на.

Је ди ни ца 1983. го ди не ме ња на зив у 98.
ави ја циј ску ба зу ко ја по кри ва ве ли ки део
та да шње Ју го сла ви је. У њен са став ула зе
из ви ђач ко-ави ја циј ска еска дри ла на аеро -
дро му Ту зла, и по јед на ло вач ко-бом бар -
дер ска еска дри ла на аеро дро ми ма Ла ђев -
ци и Пе тро вац код Ско пља, ко ји чи не из -
ви ђач ко-бор бе ни део ба зе.

Од 1986. го ди не у са став је ди ни це ула -
зи ави он „Орао“ у вер зи ји ју ри шни ка и из -
ви ђа ча. Он зна чај но по ве ћа ва бор бе не мо -
гућ но сти је ди ни це, а пи ло ти ма пру жа но ве
иза зо ве и при ли ке за до ка зи ва ња. У то
вре ме за обу ку и тре наж пи ло та се ко ри -
сти са вре ме ни ави он, ве ли ких мо гућ но сти
Н-62 „Су пер га леб“.

У го ди ни рас па да СФРЈ је ди ни ца се ан -
га жу је у бор би про тив се це си о ни стич ких
сна га а 1992. го ди не је ди ни ца ба зи ра на на
аеро дро му Скоп ски Пе тро вац се пре ме -
шта на аеро дром Ла ђев ци. 

Од 1997. го ди не је ди ни ца но си на зив 98.
ло вач ко-бом бар дер ски пук са по јед ном
ло вач ко-бом бар дер ском еска дри лом на
аеро дро ми ма  Ла ђев ци и Ба тај ни ца.

У то ку агре си је НА ТО-а на СРЈ, 1999. го -
ди не при пад ни ци је ди ни це под ге слом
„Отаџ би на из над све га“ из вр ша ва ју све по -
ста вље не за дат ке са нај ви ше из ве де них
бор бе них ле то ва у од бра ни зе мље. При -
ли ком из вр ша ва ња бор бе ног за дат ка 25.
мар та 1999. го ди не, хра бро је по ги нуо ко -
ман дант 241. ло вач ко-бом бар дер ске еска -
дри ле, пот пу ков ник Жи во та Ђу рић, ко ји је
пост хум но од ли ко ван Ор де ном за хра -
брост.

Ју на ме се ца 2007. го ди не, на аеро дро -
му Ла ђев ци, по но во се фор ми ра 98. ави ја -
циј ска ба за у чи ји са став ула зе је ди ни це
ко је су до та да ба зи ра ле на аеро дро ми ма
По ни кве, Ла ђев ци и Ниш. То тра је до 2013.
го ди не, ка да је ди ни ца ме ња на зив у 98. ва -
зду хо плов ну бри га ду, ко ји на зив но си и да -
нас. Фор ма циј ски чин ко ман дан та бри га де
је бри гад ни ге не рал, та ко да су Ла ђев ци
2020. го ди не до би ли и пр вог ге не ра ла у
са да шњем ко ман дан ту бри гад ном ге не ра -
лу Зо ра ну Про да но ви ћу.

Јо ван Си мић
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Свечаност на аеродрому Морава 
у Лађевцима

ОБЕЛЕЖЕН ДАН 
98. ВАЗДУХОПЛОВНЕ

БРИГАДЕ
Одата је пошта погинулим и преминулим припадницима те

јединице, а садашњи командант бригадни генерал Зоран
Продановић нагласио да је 98. бригада у протеклом периоду

извршила све задатке. Свечаност је завршена дефилеом
јединица, уручена су признања најзаслужнијим појединцима и

јединицама и одржан технички збор на којем су приказана
најважнија средства којима је јединица опремљена. 



У
Ни шу су дан Коп не не вој ске Вој ске Ср -
би је и Дан ро да пе ша ди је обе ле же ни
17.но вем бра све ча ним ску пом у До му

Вој ске, по ла га њем ве на ца на спо ме ник у
пар ку на Тр гу Кра ља Алек сан дра Ује ди ни -
те ља и бо го слу же њем у бо го слу жбе ном
про сто ру Ко ман де Коп не не вој ске. Дан
Коп не не вој ске је по вод, али по сто је и мно -
го ду бљи раз ло зи да се ши ра  јав ност оба -
ве сти о уна пре ђе њу опе ра тив них спо соб -
но сти, из во ђе њу сло же них ве жбов них ак -
тив но сти, опре ма њу са вре ме ним бор бе -
ним сред стви ма и дру гим кључ ним па ра -
ме три ма де ло ва ња нај ста ри јег и нај ма сов -
ни јег ви да Вој ске Ср би је у овој го ди ни. По -
глед са стра не го во ри нам да се Коп не на
вој ска ме ња из да на у дан и то у по зи тив -
ном сме ру, ка ко фор ми ра њем но вих гар -
ни зо на и је ди ни ца, та ко и ин вен тив но шћу
и но ви на ма у обу ци, док уво ђе ње у опе ра -
тив ни рад но во на ба вље них бор бе них си -
сте ма не са мо да уве ћа ва бор бе не мо гућ -
но сти Коп не не вој ске, већ и отва ра не ке
но ве ди мен зи је чи та вих ро до ва или слу -
жби, па и ви да у це ли ни. Не ма сум ње да
је увид из ну тра још ва жни ји и за то ће мо
кроз ре чи ко ман дан та Коп не не вој ске ге -
не рал-пот пу ков ни ка Ми ло са ва Си мо ви ћа,
на чел ни ка шта ба бри гад ног ге не ра ла
Жељ ка Тра мо шљи ке и њи хо вих нај бли жих
са рад ни ка по ку ша ти да са гле да мо ка ко
жи ви и ра ди Коп не на вој ска чи ји су вој ни -
ци, под о фи ци ри, офи ци ри и ци вил на ли ца
у овој го ди ни ви ше пу та би ли спрем ни и
ви со ком ти ви са ни да ста ну на бра ник отаџ -
би не чу ва ју ћи срп ски на род, све гра ђа не
Ср би је и др жа ву Ср би ју.

За свој на род и отаџ би ну
Ко ман дант Коп не не вој ске ге не рал-пот -

пу ков ник Ми ло сав Си мо вић је у на дах ну -

тој бе се ди по во дом да на Коп не не вој ске
на гла сио зна чај Ко лу бар ске бит ке за срп -
ског вој ни ка и срп ски на род и освр нуо се
кроз при ме ре из исто ри је на жр тве ко је су
срп ски вој ни ци под но си ли за свој на род и
отаџ би ну. Би ло је зна чај них до га ђа ја и љу -
ди, по ре чи ма ге не ра ла Си мо ви ћа, ко ји ни -
ка да ни су спо ме ну ти, ни су у исто ри ји за -
пи са ни и не ма ули ца и шко ла са њи хо вим
име ни ма, по пут стра да лих срп ских вој ни -
ка у „дру гој пла вој гроб ни ци“ или ле ген -
дар ног ко ман дан та Ја бла нич ког ко мит ског
од ре да из То плич ког устан ка Ди ми три ја
Бе го ви ћа. Ге не рал Си мо вић је у го во ру ре -
као да свој пра зник Коп не на вој ска до че -
ку је во де ћи бор бу са ви ру сном ин фек ци -

јом ко вид 19, из во де ћи обу ку и
обез бе ђу ју ћи мир свим гра ђа -
ни ма у Коп не ној зо ни без бед но -
сти и Ли ба ну, а по том за кљу -
чио; „Има ју ћи у ви ду ис ку ства у
бли жој и да љој про шло сти, по -
ли тич ко-без бед но сну си ту а ци ју,
ге о по ли тич ки и ге о стра те шки
по ло жај Ср би је, би ла Ср би ја у
бли жој или да љој бу дућ но сти у
би ло ко јем вој но-по ли тич ком
пак ту или не у трал на, она увек
тре ба да има моћ ну вој ску. О
бро ју тен ко ва и вој ни ка ни ка да
не тре ба да од лу чу је не ко ван
Ср би је, не го ис кљу чи во и са мо
Ср би ја“.

Ор га ни за ци ја, са став, оруж је
и опре ма Коп не не вој ске при ла -
го ђе ни су из во ђе њу опе ра ци ја
на коп ну и уну тра шњим вод ним

пу те ви ма и из вр ша ва њу за да та -
ка у све три ми си је Вој ске Ср би -
је. Пр во бит но ус по ста вље на ор -

га ни за циј ска струк ту ра из 2007. го ди не до -
гра ђу је се уво ђе њем но вих је ди ни ца, са -
ста ва и гар ни зо на у скла ду са са вре ме ним
иза зо ви ма, ри зи ци ма и прет ња ма без бед -
но сти Ре пу бли ке Ср би је. Коп не ну вој ску
чи не ко ман да, шест бри га да, шест са мо -
стал них ба та љо на, ТРЗ „Ча чак“, Цен тар за
обу ку је ди ни ца за мул ти на ци о нал не опе -
ра ци је и Вој ни ор ке стар Ниш, раз ме ште ни
у пет на ест гар ни зо на и пет гар ни зо них ме -
ста на про сто ру од Бач ке Па лан ке на се -
ве ру, па до Бу ја нов ца на ју гу Ср би је. На
ма пи но вих гар ни зо на и гар ни зо них ме ста
Коп не не вој ске по ја ви ли су се Ло зни ца, у
ко јој се на ла зи пе ша диј ски ба та љон, и
При бој, у ко ме се фор ми ра брд ско-пла -
нин ски ба та љон, по на ме ни је дин ствен у
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ПОВОДИ

Копнена војска Војске Србије

УДАРНА ПЕСНИЦА ЧВРСТЕ ОДБРАНЕ
Тај вид ВС мења се из дана у дан и то у позитивном смеру, како формирањем нових гарнизона

и јединица, тако инвентивношћу и новинама у обуци, док увођење у оперативни рад 
новонабављених борбених система не само да увећава борбене могућности Копнене војске,

већ и отвара неке нове димензије родова или служби, па и вида у целини

Ко ман дант Коп не не вој ске ге не рал-пот пу ков ник 
Ми ло сав Си мо вић

Мо дер ни зо ва ни тен ко ви
Т-72 МС на ве жба ма су
по ка за ли сна гу ва тре не
мо ћи и жи ла во сти



Коп не ној вој сци. У При бо ју се ин тен зив но
ра ди на ин фра струк тур ном уре ђе њу обје -
ка та, док ће се опре ма ње ба та љо на вр ши -
ти нај са вре ме ни јим сред стви ма, при ла го -
ђе ним за ко ри шће ње у то ку из во ђе ња за -
да та ка на брд ско-пла нин ском зе мљи шту.
Фор ми ра њем на ве де них је ди ни ца уна пре -
ђу ју се опе ра тив не спо соб но сти Коп не не
вој ске, али и ства ра ју усло ви за за сни ва -
ње рад ног од но са гра ђа на у свој ству про -
фе си о нал них при пад ни ка Вој ске Ср би је,
ка ко у При бо ју, Ло зни ци и окол ним ме сти -
ма, та ко и у Кур шу мли ји, где је отво ре на
мо гућ ност за при јем ви ше сто ти на мла ди -
ћа и де во ја ка из То пли це у зна чај но оја чан
38.ме ха ни зо ва ни ба та љон.

Не ма сум ње да је нај ве ћу па жњу јав но -
сти при ву кло фор ми ра ње Оклоп но-из ви -
ђач ког ба та љо на БРДМ-2М и Тен ков ског
ба та љо на Т-72 М, ди рект но пот чи ње них
ко ман дан ту Коп не не вој ске. „По тре ба да
се у ре ал ном вре ме ну рас по ла же тач ним
ин фор ма ци ја ма ра ди ви зу е ли за ци је бо ји -
шта и ства ра ња усло ва ко ман дан ту Коп -
не не вој ске за до но ше ње пра во вре ме них
и оп ти мал них од лу ка усло ви ле су фор ми -
ра ње сна жне, тех нич ки са вре ме но опре -
мље не и вр хун ски об у че не из ви ђач ке је -
ди ни це  

Оклоп но-из ви ђач ки ба та љон БРДМ -2М
и из ви ђач ке је ди ни це бри га да Коп не не вој -
ске раз ви ле су за вид ну спо соб ност за при -
ку пља ње по да та ка о про сто ру, вре ме ну и
не при ја те љу ка ко да њу, та ко и но ћу и у нај -
сло же ни јим вре мен ским усло ви ма. Круп -
ни ко ра ци на чи ње ни су опре ма њем је ди -
ни ца са вре ме ним оп то е лек трон ским сред -
стви ма и бес пи лот ним ле ти ли ца ма, док су
уград ња пот пу но но вих си сте ма за осма -
тра ње и упра вља ње ва тром на оклоп но-
из виђ чким ауто мо би ли ма БРДМ-2МС омо -
гу ћи ли осма тра ње на да љи на ма од три и
по ки ло ме та ра но ћу, пра ће ње ви ше ци ље -
ва исто вре ме но и га ђа ње ци ље ва из по -
кре та. 

Зах те ви са вре ме них во ји шта у сми слу
бр зих ма не ва ра и ви со ког тем па на па да
ста ви ли су у пр ви план по тре бу за опре ма -
њем оклоп них је ди ни ца зна чај но от пор ни -
јим, по кре тљи ви јим и за га ђа ње ци ље ва
но ћу опре мље ним тен ко ви ма. На ве де не
зах те ве об је ди ња ва мо дер ни зо ва ни тенк
Т-72 МС ко јим је опре мљен Тен ков ски ба -
та љон Т-72М. „Реч је о јед ној од нај мла ђих
је ди ни ца Коп не не вој ске, ко ја већ пред ста -
вља ре спек тив ну сна гу на ко ју озбиљ но
ра чу на ко ман дант Коп не не вој ске у пла ни -
ра њу евен ту ал не упо тре бе је ди ни ца“, ис -
ти че на чел ник Шта ба Коп не не вој ске бри -
гад ни ге не рал Жељ ко Тра мо шљи ка.

- Ва тре на по др шка оклоп ним и свим
дру гим бор бе ним са ста ви ма Коп не не вој -
ске би ће пру же на и деј стви ма са мо ход не
топ-ха у би це 155 мм НО РА Б-52 М15 ко јом
је опре мљен но во фор ми ран ди ви зи он у
Ме шо ви тој ар ти ље риј ској бри га ди. Овај
ди ви зи он, по ред им по зант них да љи на га -
ђа ња од пре ко че тр де сет ки ло ме та ра, ка -
рак те ри ше и скра ће но вре ме ре а го ва ња“.

Но ви не у обу ци
Су ко би у са вре ме ном све ту по ка за ли су

да је Вој сци Ср би је по треб на ефи ка сна,
бр за и мо дер но опре мље на Коп не на вој -
ска, ко ја ће сво је ка па ци те те за од го вор на
ри зи ке и прет ње без бед но сти Ре пу бли ке
Ср би је не пре кид но ја ча ти опре ма њем са -
вре ме ним на о ру жа њем и опре мом, при ла -
го ђа ва њем ци ље ва обу ке са вре ме ним

усло ви ма ра то ва ња и не го ва њем па три о -
ти зма и љу ба ви пре ма отаџ би ни. До стиг -
ну ти ни во опе ра тив них спо соб но сти Коп -
не не вој ске не сум њи во омо гу ћа ва из вр ше -
ње до де ље них ми си ја Коп не не вој ске и за -
да та ка ко ји из њих про ис ти чу, али при пад -
ни ци ви да ула жу мак си мум на по ра и про -
фе си о на ли зма да их и да ље уна пре ђу ју
пре све га кроз ре а ли за ци ју са др жа ја ин ди -
ви ду ал не и ко лек тив не обу ке. Ове го ди не
је из ве де но ви ше од 150 ве жби, а нај зна -
чај ни је су, сва ка ко, Здру же не так тич ке ве -
жбе са бо је вим га ђа њи ма на ви ше ло ка ци -
ја у Ре пу бли ци Ср би ји „Од го вор 2021“ и
„Му ње ви ти удар 2021“. Из ве де но је и ви -
ше од 2.400  га ђа ња из пе ша диј ског и на о -
ру жа ња ро до ва.

„Раз вој и мо дер ни за ци ја на о ру жа ња
Коп не не вој ске, као и но ви не у по тен ци јал -
ним без бед но сним ри зи ци ма, усло ви ле су
про ме не у кон цеп ту из во ђе ња обу ке, ка же
бри гад ни ге не рал Тра мо шљи ка. ,,Зах те ви
са вре ме не обу ке су ком плек сни ји и из и -
ску ју ви сок ни во струч но сти и кре а тив но -
сти у при пре ми и из во ђе њу са др жа ја об у -
ча ва ња, као и из у зет ну спо соб ност при ла -
го ђа ва ња но ви на ма у на о ру жа њу, опре ми
и усло ви ма из во ђе ња са вре ме них ра то ва.
Обу ка је је дан од те жи шних за да та ка у
Коп не ној вој сци, а њен ре зул тат је вр хун -
ски об у че но, са мо по у зда но и мо ти ви са но
људ ство и је ди ни це спрем не да из вр ше
сва ку ми си ју и за да так, што се нај бо ље ви -
ди на ве жба ма“.

На на ци о нал ним ве жба ма ко је је ове го -
ди не из во ди ла Коп не на вој ска уисти ну су
де мон стри ра не не са мо уве жба ност и ва -
тре не мо гућ но сти по је ди на ца и је ди ни ца,
већ и спо соб ност да се при ка жу но ви не у
обу ци. На не кој ве жби би у пр вом пла ну
би ла упо тре ба са вре ме ног и но во у ве де ног
на о ру жа ња и опре ме, на дру гој би се по -
ка за ло да је у ве ли кој ме ри сма њен ути цај
вре мен ских, ме те о ро ло шких и про стор них
усло ва за из во ђе ње бор бе них деј ста ва,
док би се на тре ћој у цен тру па жње на шла
од лич на ко ор ди на ци ја и са деј ство је ди ни -
ца Коп не не вој ске са је ди ни ца ма РВ и
ПВО и Жан дар ме ри је МУП-а Ре пу бли ке
Ср би је у ре ша ва њу бор бе них за да та ка.
Ви со ке зва ни це и по сма тра чи би че сто би -
ли из не на ђе ни по је ди ним аспек ти ма ве -
жби Коп не не вој ске, ко је су се по не кад из -
во ди ле на осам раз ли чи тих ло ка ци ја у Ре -
пу бли ци Ср би ји, уз уче шће ско ро три хи -
ља де при пад ни ка Коп не не вој ске и ан га -
жо ва ње око три ста кључ них бор бе них
сред ста ва. 

При пад ни ци Тре ће бри га де Коп не не вој -
ске су, на при мер, у окви ру здру же но-так -
тич ке ве жбе са бо је вим га ђа њем „Му ње -
ви ти удар“ ре а ли зо ва ли до са да нај ве ћу
ве жбу у ноћ ним усло ви ма, на ко јој су из ве -
де не сло же не бор бе не рад ње так тич ке
гру пе то ком од брам бе не опе ра ци је но ћу.
На ноћ ној ве жби уче ство ва ло је ви ше од
750 при пад ни ка Коп не не вој ске ко ји су ко -
ри сти ли нај са вре ме ни ја оп то е лек трон ска
сред ства, од не дав но усво је них у на о ру -
жа ње и опре му Вој ске Ср би је. По ме ну те и
дру ге но ви не у обу ци је ди ни ца Коп не не
вој ске ули ва ју по ве ре ње у бор бе ну тех ни -
ку ко јом Коп не на вој ска рас по ла же и га -
ран ту ју успе шно из вр ша ва ње свих за да та -
ка ко ји се по ста вља ју Коп не ној вој сци. 

Ве ли ки зна чај има и ре а ли за ци ја шест
мул ти на ци о нал них ве жби. Ме ђу ве жба ма
ко је су из ве де не у Ср би ји из два ја се ве жба
„Пла ти на сти вук 21“, одр жа на на ба зи

„Југ“, уз уче шће 270 при пад ни ка Коп не не
вој ске и 260 при пад ни ка стра них ору жа них
сна га из де сет зе ма ља. Ве жбе „Укр ште не
са бље 21“ и „Здру же ни од го вор 16“ ре а ли -
зо ва не су у Не мач кој, у ор га ни за ци ји Ев-
роп ске ко ман де ору жа них сна га САД, а на
њи ма је уче ство ва ло око 160 при пад ни ка
Коп не не вој ске. По зи тив ни ефек ти мул ти -
на ци о нал них ве жби огле да ју се у кон ти ну -
и те ту об у ча ва ња људ ства за уче шће у
мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма и при ме -
ни про це ду ра при ли ком ан га жо ва ња у њи -
ма, као и по ве ћа њу ин тер о пе ра бил но сти
де кла ри са них је ди ни ца за уче шће у опе -
ра ци ја ма. 

Мо дер ни за ци ја бор бе не 
тех ни ке
Опре ма њем је ди ни ца Коп не не вој ске

нај са вре ме ни јим бор бе ним сред стви ма
по ве ћа ни су по след њих го ди на ва тре на
моћ, по крет, удар, ма не вар и уна пре ђе на
спо соб ност Коп не не вој ске за од го вор на
мо гу ће прет ње. На ве жбов ним по ли го ни -
ма је нај пре по зна тљи ви је у ко јој ме ри чи -
та ви ро до ви и слу жбе Коп не не вој ске дра -
ма тич но ме ња ју сво ју бор бе ну вред ност,
ма ка ко је ме ри ли и це ни ли. Ста ре ши не
ко је ра де у пе ша ди ји, на при мер, не дво -
сми сле но по твр ђу ју да  је, до још пре не -
ко ли ко го ди на, пе ша ди ја би ла баш пе ша -
ди ја, на ки ши, на сне гу, без за шти те, али
да се све про ме ни ло. Пе ша дин ци са да не
иду пе ши це или да се пре во зе ка ми о ном,
већ на сту па ју у мо дер ним, моћ ним, бр зим
и ја ким бор бе ним сред стви ма ко ја има ју и
ре спек тив ну ба ли стич ку за шти ту са свих
стра на. Пе ша ди ја Коп не не вој ске мо же да -
нас да пра ти тем по оклоп них и ме ха ни зо -
ва них је ди ни ца, има ве ли ку ва тре ну моћ,
јед ном реч ју пе ша диј ски са ста ви су са да
ма не вар ске је ди ни це ко је мо гу да из вр ша -
ва ју озбиљ не за дат ке.

Оса вре ме ња ва ње пе ша ди је је по ре чи -
ма бри гад ног ге не ра ла Жељ ка Тра мо -
шљи ке за по че то опре ма њем са оклоп ним
бор бе ним во зи ли ма точ ка ши ма ЛА ЗАР-3,
ко манд но-из ви ђач ким бор бе ним во зи лом
КИВ, оклоп ним  те рен ским во зи ли ма Ха -
мер, а пла ни ра но је и опре ма ње оклоп ним
бор бе ним во зи ли ма точ ка ши ма МИ ЛОШ.
„Вој ни ка смо за шти ти ли -на во ди ге не рал
Тра мо шљи ка - нај са вре ме ни јим ком пле ти -
ма за штит не ба ли стич ке опре ме Т18 и Т19
и из вр ши ли све при пре ме за пре на о ру жа -
ва ње је ди ни ца мо ду лар ним пу шка ма са
нај са вре ме ни јим ни шан ским сред стви ма“.

Мо дер ни за ци јом оклоп них је ди ни ца по -
ве ћа на је спо соб ност за деј ство но ћу, за -
шти та од деј ства са вре ме них про ти во -
клоп них сред ста ва и уна пре ђе на пре ци -
зност деј ства по от кри ве ним ци ље ви ма.
Ове го ди не је ва тре на и ма не вар ска спо -
соб ност ро да оклоп них је ди ни ца уве ћа на
при је мом 19 По ред на пад них и од брам бе -
них вој нич ких ве шти на, у про гра му об у ча -
ва ња вој ни ка, мо ра мо има ти са др жа је из
са мо од бра не, бо ри лач ких ве шти на и бор -
бе про тив те ро ри зма. На у чи ће да ко ри сте
про тив по жар на сред ства и за шти те љу де
од по жа ра. На у чи ће да за у ста ве кр ва ре ње
и пру же пр ву по моћ у са о бра ћај ној не зго -
ди, би ло ко јој не сре ћи, од ује да зми ја и
дру гих жи во ти ња. По шту ју ћи ди сци пли ну,
суб ор ди на ци ју и јед но ста ре шин ство, на у -
чи ће ко ко си, а ко во ду но си. На у чи ће да
по шту ју ста ри је од се бе и схва ти ће да су
не про ла зне вред но сти вред ни је од про ла -
зних вред но сти. На у чи ће: да се ор јен ти шу
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на не по зна том те ре ну, да пре жи ве у при -
ро ди, да ру ку ју ин жи ње риј ским ма ши на ма
и сред стви ма. Вој ни ци ће на у чи ти да бра -
не сво ју ку ћу, ог њи ште, др жа ву и отаџ би -
ну. На у чи ће да бу ду струч ни, хра бри, по -
жр тво ва ни, со ли дар ни и ху ма ни. Има ће -
мо: здра ви ју омла ди ну, на ци ју и др жа ву,
здра ви је по том ство и моћ ни ју вој ску.

При чи о опре ма њу Коп не не вој ске не ма
кра ја и за то по ме ни мо са мо још  но ви про -
тив а ви он ски си стем 40 мм ПА САРС М16,
са вре ме не ин жи ње риј ске ма ши не, на ба -
вље не на до ма ћем тр жи шту и из до на ци ја
На род не Ре пу бли ке Ки не и САД, за по че ту
мо дер ни за ци ју бро до ва ко ји ма је опре -
мље на Реч на фло ти ла, а ни ка ко не тре ба
за бо ра ви ти ни на мо дер ни за ци ју ви ше
сред ста ва рат не тех ни ке ко ја се оба вља у
ТРЗ „Ча чак“.

Не са ло ми ва сна га
Коп не на вој ска не би би ла оно што је сте

да ни је и ове го ди на мак си мал но по ма га -
ла гра ђа ни ма Ср би је где год и кад год је то
би ло по треб но. По моћ ци вил ном ста нов -
ни штву је пру жа на у слу ча ју при род них не -
по го да, где су нај ва жни ји фак то ри вре ме и
хит ност у по сту па њу. По чет ком ове го ди не
су се при пад ни ци Коп не не вој ске ан га жо -
ва ли у са на ци ји по сле ди ца сне жних па да -
ви на и по пла ва на те ри то ри ји То плич ког и
Ја бла нич ког Управ ног окру га, ка да су раш -
чи шће ни пу те ви у ду жи ни од три де сет ки -
ло ме та ра и про чи шће на од сне га тра са
елек трич них да ле ко во да у ду жи ни од два -
на ест ки ло ме та ра. Ову го ди ну су обе ле жи -
ле и су ше, по пла ве и ха ва ри је на во до вод -
ним мре жа ма на ви ше ло ка ци ја, али је и у
тој си ту а ци ји Коп не на вој ска при ско чи ла у
по моћ и обез бе ди ла 1.300 ме та ра куб них
пи ја ће во де за град Кру ше вац и оп шти не
Лу ча ни, По же га, Ми о ни ца и Бе ла Па лан -
ка. За ни мљи во је да је том при ли ком вр -
ше но и до пу ња ва ње по ји ла за на па ја ње
сто ке у се ли ма на Су вој пла ни ни, у оп шти -

ни Га џин Хан. Ин жи ње риј ске је ди ни це
Коп не не вој ске су и ове го ди не на ста ви ле
са пру жа њем по мо ћи ста нов ни штву пре -
мо шћа ва њем во де них то ко ва у оп шти на -
ма Мла де но вац, Ма ли Звор ник и Врањ ска
Ба ња.

Ак ци ја „Вој ни ле кар на се лу“ ре а ли зо ва -
на је у се ли ма у коп не ној зо ни без бед но -
сти и из два ја се у број ним ак тив но сти ма
ци вил но-вој не са рад ње, ка ко ху ма ним
при сту пом, та ко и прак тич ним аспек ти ма
ак ци је у ко јој је пре гле да но ви ше сто ти на
ста нов ни ка у те шко до ступ ним се ли ма и у
ви ше на ци о нал ним сре ди на ма. Цр ве ни
крст Ре пу бли ке Ср би је и Коп не на вој ска су
то ком ове ак ци је по де ли ли и око три ста
па ке та ху ма ни тар не по мо ћи. Ја сно је да
по ме ну те ак тив но сти до при но се ја ча њу
по ве ре ња гра ђа на у вој ску и учвр шће њу
са рад ње са пред став ни ци ма ло кал них са -
мо у пра ва. 

Оба ве зно слу же ње вој ног 
ро ка
Ко ман дант Коп не не вој ске ге не рал-пот -

пу ков ник Ми ло сав Си мо вић је у свом го во -
ру по во дом Да на Коп не не вој ске  на гла сио
по тре бу др жа ве Ср би је и Вој ске Ср би је за
вра ћа њем оба ве зе слу же ња вој ног ро ка и
том при ли ком ре као: „ Би ло би иде ал но да
има мо са мо вој ни ке про фе си о нал це, али
не жи ви мо у иде ал ном све ту. Већ је да на -
ест го ди на по сто ји до бро вољ но, а не оба -
ве зно слу же ње вој ног ро ка. Због не до вољ -
но сти до бро во ља ца, ве ћи део ре грут ног
кон ти ген та ни је оспо со бљен за од бра ну
др жа ве Ср би је. Да би има ли вој ни ке про -
фе си о нал це, пр во тре ба има ти вој ни ке на
слу же њу вој ног ро ка. Има мо и јед не и дру -
ге, али вој ни ци про фе си о нал ци го ди на ма
из вр ша ва ју не сра зме ран број за да та ка у
од но су на њи хо во број но ста ње. Да би
има ли вој ни ке ре зер ви сте и рат ну вој ску,
пр во тре ба има ти вој ни ке на слу же њу вој -

ног ро ка. Има мо
их, али не до вољ -
но. Ра ни је смо има -
ли вој ни ке ре зер -
ви сте. Има мо их и
са да, али су ста ри.
Ре зер вни са став се
спо ро под мла ђу је,
јер је не до вољ но
вој ни ка на до бро -
вољ ном слу же њу
вој ног ро ка. 

Вра ћа ње оба ве -
зног слу же ња вој -
ног ро ка, уз при ме -
ну ком би но ва ног
мо де ла по пу не вој -
ске: вој ни ци ма про -
фе си о нал ци ма, и
вој ни ци ма ко ји слу -
же вој ни рок, по тре -
ба је Вој ске Ср би је
и др жа ве Ср би је.
Ка да је би ло ак ту -
ел но оба ве зно слу -
же ње вој ног ро ка,
би ло је вој ни ка ко ји
су же ле ли, а би ло је
и оних ко ји ни су же -
ле ли да слу же др -
жа ви. Да нас, две
тре ћи не мла дих же -
ли, а јед на тре ћи на
не же ли да слу жи
вој ни ро ка., Ка да је

би ло ак ту ел но ци вил но слу же ње вој ног ро -
ка, ре че но нам је, да ће ти мом ци ко ји слу -
же вој ни рок у вр ти ћи ма и по зо ри шти ма би -
ти ко ри сни др жа ви то ком по жа ра и по пла -
ва. Ка да су би ле по пла ве и по жа ри, ниг де
их ни смо ви де ли. Да нас ве ћи на мла дих љу -
ди: не ма рад не на ви ке, не уме дуг ме да
уши је на ко шу љи, не уме да ис пе гла ко шу -
љу, не зна ју ка ко се др жи ме тла. Ка да су по -
пла ве, Шта бо ви за ван ред не си ту а ци је, по -
зи ва ју мла де љу де да пе ском или зе мљом
на пу не џа ко ве, ка ко би се утвр дио бе дем,
спре чи ла ха ва ри ја, са чу ва ло на се ље, а они
не раз ли ку ју ло па ту од ашо ва и не зна ју шта
је крамп или мо ти ка. Ово су про сте сит ни -
це, али део њих је би тан, ка да нас за де се
по пла ве, по жа ри и зе мљо тре си. По треб но
је та да др жа ви зна ње свих, па и мла дих љу -
ди, 

Вој ска је би ла и оста ла Шко ла жи во та, у
ко јој се сти чу: жи вот но зна ње, ис ку ство и
при ја тељ ство. Ако др жа ва до не се од лу ку
о вра ћа њу оба ве зног слу же ња вој ног ро -
ка, при о ри тет оба ве зног слу же ња вој ног
ро ка би ће обу ка, али, без об зи ра на ан га -
жо ва ње струч них пред у зе ћа и по је ди на ца,
по сто ја ће и оба ве за уре ђе ња лич ног и за -
јед нич ког про сто ра где вој ни ци жи ве. Та
оба ве за је по сто ја ла у свим вој ска ма све -
та, по сто ји и по сто ја ће. Мла ди ћи из бо га -
тих и си ро ма шних по ро ди ца, но си ће исту
оде ћу и обу ћу, до би ја ће исту хра ну и има -
ће исте оба ве зе. Вој ни ко ва њем, жи ве ће
здрав жи вот, у ко ме су ред, рад и ди сци -
пли на сва ко днев ни, од уста ја ња и ју тар ње
фи скул ту ре, обу ке ко ја мо ра би ти са др жај -
ни ја и ин те ре сант ни ја не го што је са да,
пре ко сва ко днев не исто вре ме не ис хра не,
до пра во вре ме ног од ла ска на спа ва ње,
ка рак тер вој ни ка би ће ја чи и они ће по ста -
ти од го вор ни је и кул тур ни је лич но сти за
по ро ди цу, дру штво и др жа ву. 

Зо ран Ми ла ди но вић
Из вор: Од бра на
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ПОВОДИ

Са мо ход на ха у би ца НО РА 155 мм уна пре ди ла је на шу ар ти ље ри ју



при ли ком ка та стро фал них по пла ва, ва пи -
ла.

Ве жба је на гла ше но по ка за ла да је све
део је дин стве ног си сте ма на ни воу др жа -
ве, а да се за да ци ци вил не за шти те из вр -
ша ва ју у окви ру под си сте ма, у ло кал ним
окви ри ма, уз ан га жо ва ње од го ва ра ју ћих
сна га и сред ста ва, за тим на де лу те ри то -
ри је Ср би је и на це ло куп ној те ри то ри ји.

 
 РЕАЛНИ СЦЕНА РИО
 „И зв ор и угрож авања  љ уди, ма те ри -

јалних д обара и  жив от не среди не  све се
више по ве ћав ај у. Мног и  из вори  угрожав -
ањ а  не могу  с е о тк лонити  ( спречи ти ),  а ли
се правов ре ме ним проце н ам а  могу  пр ед -
ви де ти. Бл аго вре мене  проце не ом -
огућавају  да се плани рају  и п ре дузим ај у
 одгов ар ајуће п ре ве нтивне мере ко је  мо гу
да спреч е  и ли  убла же по следиц е  де ло -
вања из во ра  у гро жавања . И ак о су актив -
ности на п редузима њу  мера ч ест о оптере -
ће не  днев нополи ти чк им  потреб ам а, све
 виш е се с хв ата д а зашт и та , одбр ан а  и
 спасав ање љу ди,  материј алних доб ара и
живо тне сре дин е нису  ид ео лошке  ка те -
горије . Нема подр уч ја  да није ,  у бл ижој и -
ли даљо ј прош ло ст и, доживело по сл едице
 ра тних  или  мир нодопски х к ата ст рофа.
 Пор ед ратн их  разара ња, све т се го то во 

свако дн евно сус ре ће  са зе мљ от ресима, 
по пл ав ом, руш ењ ем  брана,  с не жн им
лавина ма ,  велики м  хладноћ ам а,  пожар -
има , експл оз иј ама, кли зи шт им а, зат р пав -
ање м у ру дни ци ма, ру ше ње м  грађеви на ,
масов ни м  тр овањима и  епидемиј ам а, 
саобраћ ај ним не ср ећам а, хаварија ма, 
екол ошким  за га ђе њи ма и сли чно . У 
технол ошк ом про це с у  сва кодневно с у у у -
по тр еби н ови, лак оз ап а љи ви и  ек сп ло -
зивни е не ргенти, р адиоакти вн е и о тровне
матер иј е  кој е у конти нуи тету п ов ећавају 
уг рожено ст  здрављ а  и живот а људ и,  као
и  материја лн их и кул турни х до ба ра и жи -
вотне средин е  у целини “,  каже генера л-м -
ајор у  пе нз ији д р  Лука Ка стр атовић,  кој и је
п ре извесног времена био на дужности
помоћника министра одбране за цивилни
сектор.

У но ви је вре ме кри ми нал и те ро ри зам
се ја вља ју као гло бал на прет ња чо ве чан -
ству. Ти ме мир но доп ске ка та стро фе по -
при ма ју гло бал ни зна чај и по ста ју оп ште -
дру штве ни про блем са свим еко ном ским,
со ци јал ним, здрав стве ним, пси хо ло шким
и, уоп ште, без бед но сним кон се квен ца ма.

Ка ко је из ја вио ми ни стар уну тра шњих
по сло ва Алек сан дар Ву лин, је ди ни це Ци -
вил не за шти те (оп ште на ме не и спе ци ја -
ли зо ва не) уве жба ва ле су оно што би мо -
гло да нам се де си. „Ми ста ри ји се се ћа мо
да су у вре ме ну Ју го сла ви је ра ђе не ве ли -
ке ве жбе ци вил не за шти те ка ко би се про -
ве ри ло ка ко функ ци о ни ше чи тав си стем.
Хо ће мо да по ка же мо да смо ве ли ка, сна -
жна и ор га ни зо ва на др жа ва ко ја је у ста њу
да се но си са про бле ми ма на чи та вој сво -
јој те ри то ри ји, не на јед ној оп шти ни – шта
год да нам се де си мо ра мо да бу де мо у
ста њу да за шти ти мо гра ђа не и имов ну“,
ка зао је ми ни стар Ву лин.

На тру сним под руч ји ма уве жба ва но је
спа са ва ње љу ди из ру ше ви на, у ин ду -
стриј ским зо на ма де ло ва ло се под прет по -
став ком хе миј ских ак ци де на та, док су у зо -
на ма где по сто ји опа сност од из би ја ња по -
жа ра (у при ро ди и у на се љи ма) уве жба ва -
ни из ба вље ње љу ди из по жа ра и га ше ње
ва тре не сти хи је. Ни по пла ве ни су за о би -
ђе не. Во ђе ни ис ку ством сте че ним 2014.
го ди не ка да су Ср би јом те кле сто го ди шње

ДРУШТВО

В
е жба Ци вил -
не од бра не
Сек то ра за

ван ред не си ту а -
ци је МУП-а Ср би -
је и ор га ни за ци ја
што по про грам -
ским за да ци ма
при па да ју спа са -
ва њу и за шти ти
ста нов ни штва,
ко ја је ре а ли зо ва -
на 5. но вем бра у
24 гра да и 26 оп -
шти на Ср би је на
50 ло ка ци ја и уз
уче шће око 8.000
љу ди, нај ве ћа је
у по след њих не -
ко ли ко де це ни ја.
Би ла је то при ли ка да се при ка жу оства ре -
ни до ме ти у при пре ми ста нов ни штва и
спе ци ја ли зо ва них са ста ва за сло же не за -
дат ке у слу ча ју еле мен тар них не по го да, па
и у рат ним не да ћа ма. Ве жба је још има ла
за да так и да пред ста ви са вре ме ну опре му
ко јом рас по ла же ци вил ни сек тор, по себ но
да те сти ра но во на ба вље на сред ства за
ко ји ма су ва пи ле је ди ни це ци вил не за шти -
те и све оне др жав не ин сти ту ци је ко је су
укљу че не у си стем спа са ва ња и за шти те
ста нов ни штва.

У ана ли зи ве жбе тре ба по ћи сва ка ко од
ње ног на зи ва. „Си стем 2021“ пред ста вља
сво је вр стан др жав ни од го вор на мо гу ће
иза зо ве и прет ње у ча су лан си ра ња си му -
ли ра не опа сно сти. У јав но сти је по зна то
да су ци вил на од бра на и ци вил на за шти та
у нас го ди на ма би ле за по ста вље не. Про -
цес де ро ги ра ња ве о ма раз у ђе ног си сте ма
од бра не и за шти те по кла па се с пе ри о дом
рас та ка ња СФРЈ. Вр ху нац је на стао по сле
2000. го ди не, ка да су но ве вла сти лан си -
ра ле те зу да ра то ва ви ше не ће би ти. У
вре ме чуд не при ва ти за ци је при вре де, ко ја
је по том усле ди ла, па ра лел но су ра за ра ни
и под си сте ми ци вил не за шти те. У ту
област ви ше ни је ула га но, а по сто је ћа
опре ма је рас про да та буд за што. Из ме ђу
оста лог про да то је 700 алу ми ни јум ских ча -
ма ца за ко ји ма је Ср би ја 2014. го ди не,

Оперативно-тактичка вежба ,,Систем 2021“

НИШТА НАС 
НЕ СМЕ

ИЗНЕНАДИТИ
Србија стиче снагу ефикасног и брзог деловања током

елементарних непогода, природних катастрофа и ратних
разарања у условима добре опремљености, увежбаности и

организованости специјализованих и јединица опште
намене Цивилне заштите, других институција државе и

невладиних удружења. Вежба је на свој начин приказала
степен припреме МУП-а, локалних самоуправа и штабова

за наменске задатке

Пише: ЗВОНИМИР ПЕШИЋ

,,Ми  ст арији  се сећамо д а  су  у вр емену Ј уг о сл авије  рађен е велике 
ве жбе  цивил не зашт ит е како  б и се про ве рило ка ко  ф ункци онише

 чи та в с истем“ :  Алексан дар  Вулин 

Уве жба ност је осло нац за не пред ви ђе не
си ту а ци је
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во де, ор га ни зо ва не су про ве ре спрем но -
сти је ди ни ца ци вил не за шти те у спа са ва -
њу љу ди, и ма те ри јал них до ба ра.

В АЖНЕ НОВИ НЕ  У 
ОРГ АНИЗАЦИЈИ СПАС АВ АЊ А  

Уз за по сле не у Сек то ру за ван ред не си -
ту а ци је, у ве жби су уче ство ва ли при пад -
ни ци Вој ске Ср би је, Цр ве ног кр ста, Гор ске
слу жбе спа са ва ња, ло кал них је ди ни ца. У
на ред ном пе ри о ду ће, ве ро ват но, би ти
укљу че ни ал пи ни сти, пла ни на ри, из ви ђа -
чи, ра дио-ама те ри и чла но ви не ких дру гих
ор га ни за ци ја, ко је би мо гле да да ју до при -
нос у от кла ња њу по сле ди ца сти хи ја, би ло
оних иза зва них рат ним ра за ра њи ма или
при род ним сти хи ја ма.

В ежба ј е  по казала  и о дређене  н едоре -
че но сти и сл або сти када  ј е  ре ч о орг ан -
изацији с па са вања  и  заштите , примени
 одр еђених  с р едста ва  и  технологија. 

Стече на  су драг оцен а иску ст ва која  ће у  н -
аредном п ер ио ду послу жити да  се грешке 
исправе  и поступци  у саврше .

 Много н ов ина је  пр имење но  на вежби.
Т ако, на пример, дро ном се  у г рожени м
 људима у  вод еној стих иј и  допрема к рај 
ужета,  да би их са  об але  сп асиоци  п рив -
укли на  си гурно, не  и зл ажући  се  о па сност -
и.  Први пут  су демон стр ир ане спец ијалне 
п ла тф орме о д плутај ућег мате ри јала  ко -
јима се с тиже д о  унесреће ног у  води.

Пота па ју ће  пумпе  су  н овост  у г аше њу 
пожара н а  об али  прила зо м с воде  ча мц ем.
У  пр он алажењ у  ут опљеник а  употр еб ља -
ва не су тер мовиз иј ске к ам ере.

У  о тк лањањ у  пос ледица  р аз личити х
стихиј а а нгажоване с у  моћ не маши не кој -
им а рас полажу к омуна лна п редузећ а. 
Било је  вид љиво  да је на бав љена и но ва
тех ни ка које  до  сада н иј е  било  у  Ср бији. 

За  потр ебе  вежбе  у Лоз ници ј е,  после го -

то во 70  година, формирана  јединица  Цив -
ил не зашт ите .  Обука  љу ди  свака ко  је нај -
ве ћи и зазов за с ве оне  к ој и би у чес -
твовали  у отклања њу послед ица  п ри -
родних катас тро фа или  р атних  ра зарања .
 Нег даш њи це нтр и за о бу ку  су расф ор ми -
ра ни, п а с е пост авља  пита ње поно вн ог 
успос тав љања с ис тем а  школо вања и
усав рш ав ања к адрова. Биће  п отребно об -
езбед ити пр ост ор е,  успо став ити с истем и 
о пр еделити   но ва ц за т у н амену. При  т оме
ваља  р аз гр аничит и потр ебне  нивое ш -
колов ања и обучавањ а.  Н аглас ак  је св ака -
ко на  р уководеће м  ка дру који  н оси  главн и
т ерет. Рад у штабо ви ма  Ц ивилн е заштите 
в аљало би  обогати ти  и  специ фи чн им веж -
ба ма, то  ј ес т да  руководећи  људи, с вр ем -
ена на вр еме,  у ве жб авају  р еша вање сло -
же них  з адата ка ка ко  с е  то  каже  – на пап -
иру .

За брзо  р еагов ањ е неопходно  је ус -
поставити бр зу  мобилиз ацију  љу ди   и с -
редст ав а.  Стру чња ци на вод е да  би добро 
било  да  се фор мира  и једна  пр офеси она -
лна једи ница Ц иви лне  заштите  која би
 могла  г от ов о у ч ас у када  се до год и н есрећ -

а  да  буде уп отр ебљена  н а било   ком делу 
територ иј е  Србиј е.

К ако ел еме нтарне  не по годе не п оз нају
гран ице, ве ома је важно  ус та новити ме ха -
ни зм е сара дње  с  државама  у окруже њу.
На  вежби  „Систем  2021“  по казан о  је пре -
бацивање  унеср ећ ених с  је д не  на др угу 
обалу Дри не уз по моћ м оби лн е жичар е. 
Ти ме је  ве жба до би ла  и регион ални кар ак -
тер. До  са да  су наше  ватрога сн о-
 спасилачки састави упућивани као помоћ
угроженим подручјима у Грчкој и Албанији.

Иако је на ве жби вр ве ло од мно го број -
них сред ста ва у ви ду ма ши на, во зи ла, уре -
ђа ја и дру гих но во та ри ја, чи ме је при ка зан
зна ча јан на пре дак у опре ма њу са ста ва за
спа са ва ње и за шти ту, др жа ва ће по све му
су де ћи на ста ви ти да ула же сред ства у на -
бав ке све га што је по треб но за Ци вил ну
за шти ту. Са мо та ко мо ћи ће да се оства ре
пла но ви за сно ва ни на ре ал ним про це на -
ма угро же но сти гра ђа на Ср би је и ма те ри -
јал них сред ста ва.

Не ка да, у вре ме „вла да ви не“ оп ште на -
род не од бра не и дру штве не са мо за шти те
по вре ме но су ор га ни зо ва не ве жбе Ци вил -
не за шти те ти па „Ни шта нас не сме из не -
на ди ти“. У јед ном се о цу је на пла ка ту ко ји
је по зи вао об ве зни ке и гра ђа не на ве жбу
би ло до пи са но „Ве жба се од ла же због ки -
ше“. Да ли је реч о ду хо ви тој до сет ки или
о ствар ном од ла га њу ве жбе, у овом ча су
ни је ва жно.

По све му су де ћи убу ду ће ће се Ци вил на
за шти та у Ср би ји раз ма тра ти на пе ри од
пре и по сле так тич ко-опе ра тив не ве жбе
„Си стем 2021“. Та ве жба пред ста вља
осно ви цу на ко јој ће др жа ва гра ди ти си -
стем Ци вил не за шти те.

Из вор: Пе чат
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ДРУШТВО

Вежба је организована тако да представи реално могућу ситуацију

До уне сре ће ног у во ди се мо же до ћи и при ме ном на ро чи тих плат фор ми

Цивилн а  за штита  је опремљ ен а  неопход ни м  средс тв им а

Вежба Цивилне одбране
Сектора за ванредне
ситуације МУП-а Србије
одржана је 5. новембра у
24 града и 26 општина
Србије на 50 локација и
уз учешће око 8.000
људи.



П
о сле са стан ка са Ла за ре ви ћем и Ђа ко -
ви ћем раз го ва рао сам о при хва ту ар ти -
ље риј ске ба те ри је ла ког ра кет ног си -

сте ма М-94 „Ко ша ва“ из Пр ве ар ми је, ко јим
је оја ча на Тре ћа ар ми ја. Овај си стем је на -
ме њен за из ба ци ва ње те шких бом би, и до
500 кг, на да љи на ма 15-16 ки ло ме та ра. До -
био је име по ве тру ко ша ва  ко ји је иза се бе
оста вљао пу стош.

На чел ник ар ти ље ри је, пу ков ник Вра нић,
ја вио се са по зи ци је где вр ши при хват ове
је ди ни це. Ка же ми да че ка на ре ђе ње. Од го -
во рио сам да је мо ја од лу ка да „Ко ша ву“, ви -
ше цев ни ба цач ра ке та „Ор кан“ и ра кет ни си -
стем „Лу на“ Р-65 за др жим под мо јом ко ман -
дом, у са ста ву Ар миј ске ар ти ље риј ске гру -
пе.

На Ко манд но ме сто сти гао је пу ков ник
Сре до је вић ко ји је са гру пом ста ре ши на из -
вр шио кон тро лу ста ња на Ре зер вном ко -
манд ном ме сту „3“ у Про лом Ба њи. Са слу -
шао сам из ве штај еки пе, ко ја је ста ње оце -
ни ла ,,од лич ном оце ном’’, а за тим про чи тао
из ве штај о ста њу ве за  у Ар ми ји од по чет ка
агре си је  НА ТО-а ко ју је по слао на чел ник ве -
зе, пу ков ник Јан ко вић. У ин фор ма ци ји је пи -
са ло да је из вр ше но ра за ра ње ин фра струк -
ту ре ста ци о ни ра них цен та ра ве зе, ра дио-
ре леј них и ста ци о нар них чво ри шта ве зе и
цен тра ла ПТТ у зо ни од го вор но сти Ар ми је.
Због то га је сма њен ка па ци тет на че ти ри ка -
на ла, или 30 од сто ве за са гар ни зо ни ма
При зрен и Ђа ко ви ца, а пот пу ни пре кид је са
гар ни зо ном Кур шу мли ја.  Ме ђу тим,  ве зе ко -
ман до ва ња су оста ле у функ ци ји.

Сма њен је ин тен зи тет ве за агре со ра, као
ме ра на ше про ти ве лек тон ске за шти те. Ме -
ђу тим, НА ТО ин тен зив но вр ши се лек тив но
елек трон ско оме та ње на ших ве за, при че му
ни су оме та не управ не ра дио-ста ни це, док
су мак си мал но по кри ве не и ин тен зив но се
оме та ју све оста ле.

Из ве штај ти ма за пра ће ње мар ша 252.
оклоп не бри га де је по во љан. Оклоп на бри -
га да је од мах по што је пао мрак иза шла из
ту не ла и на ста ви ла марш. Ком по зи ци је во -
зо ва се и да ље кре ћу у ско ко ви ма, а пр ва
ком по зи ци ја је про шла Гло го вац. Дру ги
еше лон бри га де на ла зи се на де о ни ци из -
ме ђу се ла Ле шак и Ле по са ви ћа. 

Пре да ка до стој ни по том ци
На ре дио сам Ла за ре ви ћу да са ко ман -

дан ти ма 125. мо то ри зо ва не бри га де и 15.
оклоп не бри га де ре гу ли ше да њи хо ве је ди -
ни це, ко је се на ла зе у не по сред ној бли зи ни
пру ге, по сед ну по ло жа је ра ди обез бе ђе ња
про ла ска во зо ва.

Спре мао сам се да кре нем у Ки шни цу, ка -

да је до шао пу ков ник Стар че вић и до нео ми
текст по ру ке  за при пад ни ке Тре ће ар ми је.
У тек сту по ру ке је пи са ло: 

“ Вој ни ци и ста ре ши не Тре ће ар ми је и
при да тих ко ман ди и је ди ни ца!

Од по чет ка зло чи нач ке агре си је НА ТО
али јан се на на шу зе мљу, ви сте по ка за ли
из у зет ну при себ ност, хра брост и др жа ње у
од бра ни на ше отаџ би не. За све што сте учи -
ни ли ода то вам је при зна ње од стра не на -
шег вр хов ног ко ман дан та, нај ви шег др жав -
ног и вој ног ру ко вод ства, а ди вље ње и по -
што ва ње ис ка зу ју вам на ши гра ђа ни и чи -
тав сло бо до љу би ви свет. На тај на чин по -
твр ди ли сте да сте до стој ни по том ци на ших
слав них пре да ка. За то сам по но сан на вас
и сви ма вам ода јем при зна ње.

Ви да нас, у од суд ним тре ну ци ма по на шу
отаџ би ну, пи ше те исто ри ју. Ве ру ју ћи у вас
си гу ран сам да ће и ово би ти њен бли ста ви
део. На том пу ту же лим вам ју нач ко здра -
вље, по бе ду и сре ћу ко ја је са ве зник хра -
брих. А то сте ви.“

Био сам за до во љан тек стом и ни сам ни -
шта про ме нио. Пот пи сао сам и на ре дио да
се пре да ши фран ти ма  да од мах по ша љу
свим је ди ни ца ма. 

Пре на пу шта ња Ко манд ног ме ста
„Гранд“,  до био сам из ве штај да на не бу из -
над Ко со ва и Ме то хи је не ма  НА ТО ави о на.
Деј ства су пре ста ла.

Док смо пу то ва ли ка Ки шни ци,  Ла за ре -
вић и ја смо раз го ва ра ли о ак ци ји ко ју су из -
ве ли ор га ни без бед но сти и ухап си ли шпи ју -
не НА ТО-а. На пре во ју Ве тер ник, на вр ху  је
и да ље ста ја ла ма ке та ра да ра ПВО, а по -
ред  ње ве ли ки број кра те ра од  про јек ти ла
ко ји су па ли на овај обје кат.

„Ово је при мер ло ше по ста вље ног ла -
жног по ло жа ја. Прет по ста вљам да ко ле ге из
РВ и ПВО не ,ожи вља ва ју’ овај по ло жај и за -
то не при вла чи  па жњу ави о на“, ко мен та ри -
сао је  Ла за ре вић.

По тра га за ло ка то ри ма
По до ла ску на Ко манд но ме сто „Ки шни -

ца“ до го во рио сам са Ла за ре ви ћем да се,
по сле кра ћег од мо ра,  на ђе мо у Опе ра тив -
ном цен тру   и пре гле да мо из ве шта је о про -
тив те ро ри стич ким ак ци ја ма ко је су из во ђе -
не у то ку да на, да де фи ни ше мо ак тив но сти
за су тра шњи дан.

Ис пред со бе за од мор до че као ме је на -
чел ник Ка би не та,  пу ков ник Са вић, и ре фе -
ри сао о до га ђа ји ма на Ис ту ре ном ко манд -
ном ме сту за вре ме мог од су ства и пре дао
при спе лу по шту.

Ме ђу до ку мен ти ма је на ре ђе ње ко је је са
Ко манд ног ме ста  „Ниш“ упу тио на чел ник

Шта ба,  ге не рал-ма јор Сто ји ми ро вић. На -
чел ник Шта ба Ар ми је на ре дио је да све је -
ди ни це не пре кид но кон тро ли шу сво је зо не
и ре јо не рас по ре да у ци љу при ку пља ња и
уни ште ња ло ка то ра и дру гих спе ци јал них
ра дио-елек трон ских уре ђа ја на ме ње них за
пре ци зно на во ђе ње кр ста ре ћих про јек ти ла
и авио-бом би и ра ке та. По ред про на ла же -
ња ло ка то ра, на ре ђе њем је ре гу ли са но да
је ди ни це вр ше пре трес ре јо на у ци љу от -
кри ва ња уба че них при пад ни ка спе ци јал них
је ди ни ца НА ТО-а, а по себ но САС-а, ко ји
има ју за да так да вр ше ла сер ско обе ле жа -
ва ње ци ље ва за деј ство НА ТО ави ја ци је,
по себ но ко манд на ме ста, цен тре ве зе, ре јо -
не рас по ре да оклоп но-ме ха ни зо ва них је ди -
ни ца, ар ти ље ри је и си сте ма ПВО и др.

Пре по но ћи у Опе ра тив ном цен тру на шао
сам ге не рал-ма јо ра Ла за ре ви ћа. Из ве стио
је да је, осим из ви ђач ке ави ја ци је НА ТО-а, у
зо ни При штин ског кор пу са  још увек мир но.
За тим је ре фе ри сао да је у ре јо ну Ка ра у ле
,,Го ро жуп“, у зо ни 55. гра нич ног ба та љо на
на пла ни ни Па штрик, спре че но уба ци ва ње
ја че ди вер зант ско-те ро ри стич ке гру пе из
Ал ба ни је  и да су у то ку бор бе на ње ном
раз би ја њу. 

„Па јед ном су већ по ку ша ли са уба ци ва -
њем“, ре као сам Ла зи.

„Да, али то је би ло ју че и у ре јо ну Ка ра у -
ле ,Ми тар Во ји но вић’, код Ђа ко ви це. Та гру -
па је раз би је на, то сам из ве стио.“ 

„Ла зо, не што се при пре ме на гра ни ци“,
ре као сам, и пи тао га да ли ме ђу уби је ни ма
има и стра них вој ни ка.

„Не, сви су те ро ри сти. За пле ње на је и ве -
ћа ко ли чи на са вре ме ног на о ру жа ња и опре -
ме“, од го во рио је.

Кон тро ла те ри то ри је
Ла за ре вић ми је де таљ но ре фе ри сао о

до га ђа ји ма у Дре ни ци и на Ма лом Ко со ву.
Пре ма ње го вој оце ни, је ди ни це су оства ри -
ле ње го ву за ми сао и из вр ши ле пла ни ра не
за дат ке. У Дре ни ци су овла да ле ли ни јом
Ора хо вац – Кра мо вич ки те снац – се ло Кра -
мо вик и ство ри ле усло ве за про ду же ње деј -
ста ва ка Ма ли ше ву. За да ци су успе шно из -
вр ше ни и на про сто ру Ма лог Ко со ва. У то ку
да на у ре јон По ду је ва сти гао је Ме ха ни зо -
ва ни ба та љон 211. оклоп не бри га де и сме -
нио Пр ви оклоп ни ба та љон 211. оклоп не
бри га де  ко ји је од мах прет по чи њен Так тич -
кој гру пи „52“ у ре јо ну Ли пља на.

Део је ди ни ца 252. оклоп не бри га де сти -
гао је у ре јон Кли не и у то ку је раз во ђе ње у
зо ни од бра не. 

„Да би бри га да по се ла пред ви ђе ну зо ну“,
об ја снио је Ла за ре вић, „мо ра раз би ти ја чу
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ПОГЛЕДИ

Из Ратног дневника генерал-пуковника
Небојше Павковића

ПОРУКА ХЕРОЈИМА 
ТРЕЋЕ АРМИЈЕ

Ви данас, у одсудним тренуцима по нашу отаџбину, пишете
историју. Верујући у вас сигуран сам да ће и ово бити њен

блистави део. На том путу желим вам јуначко здравље,
победу и срећу која је савезник храбрих, стајало је

у командантовој поруци



гру па ци ју ШТС у ре јо ни ма се ло Ма ли ше -
во–се ло Па га ру ша–се ло Бла це, око Ора -
хов ца и се ла До бро де ља на, Дра го би ља и
Бе ла ни це’’. 

Ова гру па ци ја ШТС, из са ста ва Опе ра -
тив не зо не „Дрим“, ус пе ла је да за по сед не
ши ри ре јон из ме ђу пла ни не Ми ла но вац и
се ла Ма ли ше во, Ба ња, Бе ла ни ца и Ду ље и
да уре ди по ло жа је за упор ну од бра ну. Пре -
ма из ве шта ји ма ко ман дан та 549. мо то ри зо -
ва не бри га де, пу ков ни ка Де ли ћа, по себ но
су,  у ин жи ње риј ском сми слу,  уре ђе ни по -
ло жа ји на прав ци ма се ло До бро де ља не–се -
ло Па га ру ша, Ора хо вац–се ло Остро зуб–се -
ло Дра го би ље и се ло Ду ље–се ло Бла -
це–ело Ба ња. Сва на се ље на ме ста на овим
прав ци ма при пре мље на су као от пор не тач -
ке, а ван њих из ра ђен је ве ли ки број по је ди -
нач них и груп них за кло на за деј ство  и по ве -
за ни су  ро во ви ма и са о бра ћај ни ца ма.

„ШТС су се спре ми ле да по сва ку це ну
бра не овај цен трал ни део Ме то хи је  кроз ко -
ји про ла зе све ва жне ко му ни ка ци је. Због
зна ча ја овог про сто ра од лу чио сам да га по -
сед не и бра ни нај е лит ни ја и нај бо ље опре -
мље на оклоп на је ди ни ца у ВЈ, 252. оклоп на
бри га да“, ре као је Ла за.

Он је са оп штио ва жну ин фор ма ци ју  ко ја
се од но си на по кре те ци вил ног ста нов ни -
штва ко је по на ре ђе њу ОВК план ски на пу -
шта се ла и кре ће се са при пад ни ци ма ОВК
пре ма се лу Ба ња и пла ни ни Дре ни ци,  или
Бе ри ши, ка ко су је  Шип та ри зва ли. 

Ор га ни без бед но сти При штин ског кор пу -
са до шли су до по да та ка да је на чел ник
Глав ног шта ба ОВК,  Би слим Зи ра пи, бив -
ши пот пу ков ник ЈНА ко ји је ра то вао у Бо сни
и Хер це го ви ни, лич но из дао на ред бу да ста -
нов ни штво мо ра да пра ти по кре те ОВК, јер
по у чен ис ку ством из 1998. го ди не, зна да
вој ска и по ли ци ја не ће на па да ти је ди ни це
ОВК ка да су ци ви ли у њи хо вој бли зи ни. 

Упо зо рио сам Ла за ре ви ћа да се о ци ви -
ли ма мо ра во ди ти ра чу на и да тре ба да на -
ре ди пу ков ни ку Де ли ћу да об у ста ви сва ку
ак ци ју у слу ча ју на и ла ска на ци ви ле и збе -
го ве.

До бра за ми сао
„Имао је ис ку ства о по на ша њу ци ви ла из

1998. го ди не, ка да су их ШТС ко ри сти ле за
сво ју за шти ту“, под се тио сам Ла за ре ви ћа. 

Он је ре фе ри сао да је пу ков ник Де лић за
из вр ше ње овог за дат ка од лу чио да ан га жу -
је пет бор бе них гру па: Бор бе не гру пе „1“, „2“,
„5“, „6“ и „7“, ја чи не око 820 љу ди. Овим сна -
га ма са деј ству је и Бор бе на гру па «1» 243.
ме ха ни зо ва не бри га де ја чи не 180 љу ди и
Бор бе не гру пе „3“ 15. оклоп не бри га де. Два
од ре да  По себ них је ди ни ца по ли ци је  МУП-
а (23. и 37.) и јед на че та  из При зре на  пред -
ви ђе ни су да  из во де ак тив на деј ства.

На „Кар ти од лу ке“, ви део сам да је за ми -
сао ге не ра ла Ла за ре ви ћа до бра и да је за -
да так ре а лан. Би ло је од по себ ног зна ча ја
да 252. оклоп на бри га да,  што пре и без бор -
бе,  по сед не по ло жа је у зо ни од бра не.

Пре ма из ве шта ју ко ји сам до био не по -
сред но пре по но ћи, у то ку да на по ги ну ла су
три, а ра ње но 10 при пад ни ка Ар ми је.

По ги ну ли су: Жи во рад Бо жи да ре вић,
вод ник из 202. по за дин ске ба зе, од деј ства
ави ја ци је у Ка сар ни „Ко сов ски ју на ци“ у
При шти ни; Ра шо Р. Ду њић, вој ник тен ки ста
из 125. мо то ри зо ва не бри га де, од деј ства
ОВК у се лу По жар код Де ча на; Јан Ку ку ча,
вој ник из 202. по за дин ске ба зе, од деј ства
ави ја ци је у ка сар ни „Ко сов ски ју на ци“ у При -
шти ни.   

Из ШВК у 1.05 ча со ва  сти гао је те ле грам,
на ре ђе ње ге не рал-пу ков ни ка Ој да ни ћа, ко -
јим тра жи да до 7.00 ча со ва до ста вим про -
це ну ка да ће се за вр ши ти ак ци је на уни ште -
њу ОВК, јер у по се ту на шој зе мљи до ла зи
де ле га ци ја Ру си је. 

Зах тев на чел ни ка ШВК Ој да ни ћа ме је
још јед ном уве рио да они у Бе о гра ду уоп -
ште не раз у ме ју си ту а ци ју на те ре ну, јер сам
их о про тив те ро ри стич ким ак ци ја ма де таљ -
но ин фор ми сао. Дао сам те ле грам Ла за ре -
ви ћу да про чи та, а он је ре као: „Па ови
ствар но ни су нор мал ни, ка ко мо гу да тра же
ова кве по дат ке, као да су то кла сич не бор -
бе  за ко је се мо же тач но утвр ди ти
вре ме по чет ка и за вр шет ка“.

Но ви уда ри ави ја ци је
Ни је ми би ло ја сно да ШВК, на осно ву ис -

ку ста ва из 1998. го ди не и до са да, ни је схва -
тио су шти ну бор бе са те ро ри стич ким је ди -
ни ца ма на отво ре ном про сто ру и да се су -
ко би са ШТС де ша ва ју ско ро сва ког да на на
не ким ло ка ци ја ма и ви ше пу та, и да се те -
ро ри сти тран сфор ми шу и од те ро ри ста бр -
зо по ста ју „мир ни ци ви ли“.

Ни је би ло ја сно ни ка кве ве зе има до ла -
зак ру ске де ле га ци је са бор бом про тив
ШТС. 

Тра жио сам про це ну од Ла за ре ви ћа  ка да
оче ку је да се за вр ши ак ци ја „Ма ли ше во“.
Од го во рио је: „За два-три да на“. Од го во рио
сам Ој да ни ћу да ће бор бе тра ја ти од 30.
мар та  до 2. апри ла 1999. го ди не.

До бро је да у ар хи ви оста је пре пи ска о из -
во ђе њу про тив те ро ри стич ких ак ци ја, јер су
се „му дра ци“ из ШВК стал но пра ви ли да не
зна ју или да се не се ћа ју да су би ли ин фор -
ми са ни о то ме и да је ШВК на ре дио да се
из вр ши раз би ја ње ШТС.

По сле по но ћи  ави ја ци ја је на ста ви ла са
уда ри ма из ва зду шног про сто ра по је ди ни -
ца ма Ар ми је на Ко со ву и Ме то хи ји. Са че ти -
ри кр ста ре ће ра ке те бом бар до ва на је Ка -
сар на „Ко сов ски ју на ци“ у При шти ни, без по -
сле ди ца по људ ство, али је при чи ње на ве -
ли ка ма те ри јал на ште та. Са шест авио-бом -
би га ђа ни су ва тре ни по ло жа ји Кор пу сне ар -
ти ље риј ске гру пе „4“  у ре јо ну се ла Ко ре ти -
ште, се вер но од Гњи ла на. Про јек ти ли су по -
го ди ли по ло жа је Ха у бич ког и мар шу је без
про бле ма. У 3.10 ча со ва  во зо ви дру гог еше -
ло на са тен ко ви ма 252. оклоп не бри га де,

про шли су же ле знич ку ста ни цу Ко со во По -
ље и на ста ви ла марш ка Кли ни. 

,,Лов“ на са сов це
Из Оба ве штај не упра ве ШВК по но во је ак -

ту е ли зи ран про блем о уба ци ва њу на Ко со -
во и Ме то хи ју  око 400 при пад ни ка бри тан -
ског САС-а ра ди обез бе ђе ња деј ста ва НА -
ТО ави ја ци је и спа са ва ња обо ре них пи ло -
та. САС-ов ци су, на вод но, уба че ни око вој -
них обје ка та и у бли зи ни рас по ре да је ди ни -
ца При штин ског кор пу са. Опре мље ни су ра -
дио-уре ђа ји ма ви со ке фрек фен ци је ко ји им
омо гу ћу ју и на во ђе ње ави ја ци је.

Ова ин фор ма ци ја зах те ва ла је хит ну ре -
ак ци ју, па сам од мах на ре дио ге не рал-ма јо -
ру Ђа ко ви ћу да је у из вор ном об ли ку про -
сле ди је ди ни ца ма уз нео п хо дан ко мен тар.

Пред зо ру  пи јем ко зна ко ју ка фу по ре ду
и че кам из ве штај о до ла ску 252. оклоп не
бри га де на мар шев ски циљ. Ко нач но у 5.30
ча со ва Ла за ре вић из ве шта ва да је и дру га
ко ло на сти гла у Кли ну, а Дру ги ме ха ни зо ва -
ни ба та љон у Ли пљан.

Че сти тао сам сви ма ко ји су би ли ан га жо -
ва ни на овом сло же ном за дат ку. Осе тио сам
нео пи си во олак ша ње. Као да ми  је ка мен
пао са ср ца. На ре дио сам Ла за ре ви ћу да
што пре пла ни ра да оби ђе мо ову је ди ни цу
и да ви ди мо бри га ду и ње не вој ни ке и ста -
ре ши не. 

Ово је не сум њи во био ве ли ки успех, пре
свих,  ста ре ши на и вој ни ка 252. оклоп не
бри га де, ко ман дан та Бри га де, пу ков ни ка
Ман ди ћа, и ко ман дан та тран спор та,  пот пу -
ков ни ка Мла де на Бо жи ћа. 

Ова бри га да, са нај мо дер ни јим тен ко ви -
ма и нај ве ћом ва тре ном мо ћи у ВЈ, сти гла је
нео па же но на Ко смет, у вр ло те шким и сло -
же ним усло ви ма. Био је то пра ви под виг, до -
ве сти Бри га ду, по ред шпи јун ских са те ли та,
нај са вре ме ни јих из ви ђач ких си сте ма и ави -
ја ци је, пред „но сем“ пла не ра НА ТО-а.

Ма ло ко је мо гао да по ве ру је да се овај
за да так мо же из вр ши ти без ве ћих про бле -
ма. Сви смо се пла ши ли  да НА ТО ави ја ци ја
не от кри је бри га ду. По ка за ло се да НА ТО,
по ред све тех ни ке, ни је ус пео да је от кри је.
Сти гла је на Ко смет не при ме ће на, на ра -
дост свих нас. Од мах, на оп ште из не на ђе -
ње и шок пла не ра НА ТО-а  и њи хо вог порт -
па ро ла,  Џе ми Ше ја, обе ло да ње но је „да са
на Ко со ву и Ме то хи ји, у рас по ре ду При -
штин ског кор пу са на ла зи но ва је ди ни ца“. 
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Ге не рал Пав ко вић је зна ча јан део вре ме на по све ћи вао по се та ма је ди ни ца ма



З
а пад но од на се ља Ту рањ, из ме -
ђу ре ка се вер но Мре жни ца, ис -
точ но Ко ра на, на ла зи се се ло
Ло го ри ште, на се ље но Хр ват -
ским жи вљем. На ула зу у се ло

са се ве ра из прав ца Кар лов ца, ис под по -
шу мље ног бр да Бе ла вић, ко је одва ја се -
ла Ло го ри ште и Швар ча, уда ље на 200
ме та ра од ле ве оба ле ре ке Ко ра не, на
про сто ру три до че ти ри хек та ра на ла зи
се ка сар на Ло го ри ште.

У ка сар ни су би ли сме ште ни 8. про ле -
тер ска ме ха ни зо ва на бри га да (без јед ног
оклоп ног ба та љо на), 471. ме шо ви та про -
ти во клоп на бри га да, 1. Оклоп ни ба та љон
236. мо то ри зо ва не бри га де из Го спи ћа,
де ло ви 580. ар ти ље риј ске бри га де, 200
то на хра не и го ри ва из 944. по за дин ске
ба зе. Укуп но око 40 вој ни ка и ста ре ши на
је оста ло у тој ка сар ни. Што се бор бе них
во зи ла ти че, та мо се на ла зи ло 63 тен ка
Т-55 и Т-34, 12 БОВ-а, 150 оста лих вој -
них во зи ла и ве ли ка ко ли чи на ар ти ље -
риј ске и пе ша диј ске му ни ци је, са ком -
плет ном рат ном опре мом ко ман ди за
раз вој обе ју је ди ни ца.

У сеп тем бру 1991. Ко ман да 8. про ле -
тер ске ме ха ни зо ва не бри га де је по ку ша -
ла да из ву че тех нич ко-ма те ри јал на сред -
ства из ка сар не на ши ри про стор ле ве
оба ле ре ке Ко ра не. По кре ну та је јед на
са мо ход на ба те ри ја  90 мм на прав цу Ло -
го ри ште-Ко ран ски мост-Ту рањ. Уста шке
је ди ни це су ор га ни зо ва ле за се ду на Ко -
ран ском мо сту, уби ле не ко ли ко вој ни ка,
а ору ђа и оста ло људ ство за ро би ли. Вој -
ни об ве зни ци су би ли са про сто ра Кор -
ду на, углав ном оп шти не Вој нић и из
Кар лов ца. 

Без стру је, во де и хле ба
Ка сар на бло ки ра на са свих стра на, по

ње ним објек ти ма су на из ме нич но деј -
ство ва ле уста шке сна ге са Тур ња и из се -
ла Швар ча и Ло го ри шта. Ко ман дан ти је -
ди ни ца су по зи ва ни да пре да ју сред ства,
уз обе ћа ње да ће људ ству би ти одо брен
без бе дан од ла зак на сло бод ну те ри то ри -
ју. Био је пре се чен до вод во де и стру је, а
те ле фон ске ве зе су пре ки ну те од мах на
по чет ку бло ка де.

Про стор око ка сар не је за пре чен бра -
ње ним мин ским по љи ма. Че сти на па ди,
прет ње и из ну ра ва ња људ ства, нај те жи
усло ви за ис хра ну и хи ги је ну и осе ћај
без из ла зно сти и сла бо сти све ви ше су
сла би ли мо рал људствa.

Пре ма по да ци ма ко је је изнеo ко ман -
дант ка сар не пот пу ков ник Бо ра Ер це го -
вац,  ка сар на је би ла у де ли мич ној бло -
ка ди 79, а у пот пу ној 51 дан. 

Да на 16. ок то бра на по за дин ско ко -
манд но ме сто 9. бри га де ја вио се  ко ман -
дант оклоп ног ба та љо на из Пи ро та пот -
пу ков ник Ми хај ло Гергaр, са људ ством
на о ру жа ним лич ним на о ру жа њем, ко ји
је до шао из гар ни зо на За је чар, где је из -
во дио обу ку са људ ством оклоп ног ба та -
љо на. На ред ног да на одр жан је са ста нак
са на чел ни ком шта ба Опе ра тив не гру пе
1  Кор дун, ко ман дан том 9. бри га де, ко -
ман дан том ка сар не Ло го ри ште и ко ман -
дан том оклоп ног ба та љо на пот пу ков ни -
ком Гер га ром. Та да је пот пу ков ник Гер -
гар  до био за да так да спре ми људ ство

оклоп ног ба та љо на за уба ци ва ње у оп ко -
ље ну ка сар ну Ло го ри ште. На са стан ку је
пре ци зи ра но вре ме, ме сто и на чин уба -
ци ва ња људ ства у ка сар ну Ло го ри ште.
Том при ли ком из да ти су сви ма  кон крет -
ни  за да ци и оба ве зе за про бој из ка сар не
На по за дин ско ко манд но ме сто у Вој ни -
ћу 18. ок то бра ја ви ла се гру па ме ха ни ча -
ра за оклоп на во зи ла и точ ка ше са ше -
зде се так во за ча. На ред не но ћи, ор га ни -
зо ва но је уба ци ва ње у ка сар ну у Ло го ри -
ште вој них об ве зни ка из Вој ни ћа.

Људ ство је во зи ли ма пре ве же но до се -
ло Је ла ши, а прет ход но су ин жи њер ци,
из ви ђа чи и по ли цај ци обез бе ди ли де -
сант но ме сто пре ла за на ре ци Ко ра ни.

Уба ци ва њем људ ства са ала том, ки се -
ли ном за аку му ла то ре и  фор ми ра ним
аку му ла то ри ма вр ше но је по гру па ма,
пре во же њем гу ме ним чам ци ма пре ко
Ко ра не са раз ма ци ма ко ји су обез бе ђи -
ва ли без бед ност. Прет ход ног да на, од но -
сно но ћи ин жи ње риј ске је ди ни це ура ди -
ле су про лаз у мин ском по љу од Ко ра не
до ула за у ка сар ну. Уба ци ва ње су по др -
жа ва ли 2. че та 2. пе ша диј ског ба та љо на
и ар ти ље риј ска гру па.

Уба ци ва ње бо ра ца
При ли ком уба ци ва ња по след ње гру пе,

по сле по ла но ћи, уста ше су ис па ли ле
јед ну ми ну 120 мм ко ја је по го ди ла у
гру пу бра ни ла ца ка сар не. Од ми не су два
вој ни ка по ги ну ла на ли цу ме ста, а че ти -
ри ра ње на и од мах из ву че на на де сну
оба лу Ко ра не. Осим ми но ба цач ке ми не,
уста ше ни су деј ство ва ле по уба ци ва ним
гру па ма, што је све до чи ло да ни су от -
кри ли ту ак тив ност.

Кра јем ок то бра, у то ку но ћи, на истом
ме сту као и 19. ок то бра из вр ше но је уба -
ци ва ње Ко ман де ба та љо на, Ме ха ни зо ва -
не че те и јед не тен ков ске че те са ком -
плет ним људ ством за фор ми ра ње 2.
оклоп ног ба та љо на, а људ ство је сти гло
из Ку ма но ва са ко ман дан том оклоп ног
ба та љо на.

Уба ци ва ње је тра ја ло до ду бо ко у ноћ.
По што уста ше ни су от кри ле уба ци ва ње,
ни је би ло деј ста ва по гру па ма и све је
про те кло она ко ка ко је пла ни ра но. 

,,На ред ног да на уба че на још јед на тен -
ков ска че та, а сле де ћег - по са де за тен -
ко ве Т-34. По до ла ску у ка сар ну Ло го ри -
ште ја ви ли смо се ко ман дан ту ка сар не
пот пу ков ни ку Бо ри Ер це гов цу. При ме -
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ДОСИЈЕ Једиствена акција пробоја  

ЉУТА БИТКА
НА ДОМАКУ
КАРЛОВЦА
Навршило се тридесет година од изведене акције
,,Вихор“ која је у суштини значила пробој
оклопних батаљона из касарне Логориште. 
Текст о тој веома сложеној и захтевној операцији
објављен је у књизи „Девета бригада, сећање
старешина у миру и рату“ у издању УВПС, 
Градски одбор Зајечар.

Ка сар на ло го ри ште по сле про бо ја



тио сам да су нам се сви об ра до ва ли јер
су би ли ис цр пље ни бло ка дом (би ло их је
око 40 вој ни ка и ста ре ши на), а са да су се
ве ро ват но осе ћа ли си гур ни јим.  

С об зи ром на то да је на ка сар ну стал -
но деј ство ва ла ар ти ље ри ја и ми но ба ца -
чи, ра ди за шти те људ ства, раз ме сти ли
смо их у три објек та и то по ни жим спра -
то ви ма у со ба ма окре ну тим пре ма на -
шим сна га ма ка Је ла ши ма. Ка сар на је
би ла ве ли ка са мно го обје ка та и ма га ци -
на. Са гле дао сам си ту а ци ју и сред ства
ко ја су се на ла зи ла у ка сар ни, и на пра -
вио план пре фор ми ра ња ба та љо на ко ји
сам до вео у од но су на сред ства ко ја смо
пла ни ра ли да из ву че мо из ка сар не. Би ло
је и сред ста ва ко ја ни су би ла ис прав на.
Фор ми рао сам ба та љон са ста ва: ко ман -
да, оде ље ње ве зе, три тен ков ске че те, мо -
то ри зо ва на че та, ми но ба цач ка че та.

У ка сар ни се на ла зи ла два тен ков ска
ба та љо на, је дан на о ру жан тен ко ви ма Т-
55 и је дан тен ко ви ма Т-34. Фор ми рао
сам ба та љон и од тен ко ва Т-55 и од Т-34.
Од де ла људ ства из мо то ри зо ва не че те

фор ми рао сам ме шо ви ту ми но ба цач ку
че ту од ми но ба ца ча 82 и 120 мм. По
фор ми ра њу ба та љо на од ре дио сам тен -
ко ве по че та ма“, се ћа се пу ков ник у пен -
зи ји Ми хај ло Гер гар.

Све о бу хват не при пре ме
Ка ко су те кле при пре ме за про бој Гер -

гар на во ди:
,,Два во да 1. тен ков ске че те (тч) би ла

су по пу ње на тен ко ви ма Т-34, а је дан -
тен ко ви ма Т-55. Дру га тч је би ла на о ру -
жа на тен ко ви ма Т-55, два во да, а је дан
вод Т-34. Тре ћа тч је би ла на о ру жа на
тен ко ви ма Т-55. Са чи њен је план обу ке,
пре о бу ке, план де кон зер ва ци је, по ста -
вља ња аку му ла то ра, вр ше ња стра жар ске
слу жбе. На ва тре ном по ло жа ју тен ко ва
из гра ди ли смо бун ке ре од ар ми ра но-бе -
тон ских еле ме на та и по кри ли их зе -
мљом. На про зо ри ма су по ста вље ни вој -
нич ки ду ше ци и ша тор ска кри ла, ка ко би
ко ли ко-то ли ко за шти ти ли људ ство од
пу шча не му ни ци је и ге ле ра.

Све про сто ри је у ко ји ма је го ре ло све -
тло би ле су до бро за мра че не. Мо тор на
во зи ла и тен ко ви су скло ње ни иза хан га -
ра и у хан га ри ма ра ди за шти те од деј ства
гра на та и стре љач ке му ни ци је по пне у -
ма ти ци ма, фа ро ви ма и ре зер во а ри ма.У
пот пу но сти смо пре у зе ли све по сло ве у
ка сар ни и основ ни циљ нам је био да за -
шти ти мо људ ство, а и тех ни ку ко ју смо
пла ни ра ли да из ву че мо у про бо ју. По
уба ци ва њу на ше је ди ни це у ка сар ну Ло -
го ри ште, от по че ло се са отво ре ним су -
ко би ма. Прет по ста вља ли смо да су уста -
ше осе ти ле да се не што де ша ва у ка сар -
ни, ис по ста ви ло се да то ни је тач но. 

Ис кљу че на је елек трич на енер ги ја и
во да, спре чен до тур хра не и сва ки ле га -
лан ула зак и из ла зак из ка сар не. Ка сар -
на је у до ли ни и око ње на обли жњим ви -
со ви ма (До ро те ја) и по окол ним згра да -
ма раз ме ште не су је ди ни це Збо ра на род -
не гар де (ЗНГ) ко је су сва ко днев но бор -
бе ним деј стви ма про во ци ра ле људ ство у
ка сар ни и по ку ша ва ле да спре че сва ко -
днев не ак тив но сти деј ством ми но ба ца -
ча, ар ти ље ри јом, тром бло ни ма, ра кет -
ним руч ним ба ца чи ма и снај пе ри ма,

што је у мно го ме оте жа ва ло рад људ ства
на при пре ми за бор бу“, ка зу је Гер гар.

Про па ган да са хр ват ске стра не би ла је
ве о ма агре сив на.

,,По вре ме но је у ка сар ну са њи хо ве
стра не слат ку рир са оба ве ште њи ма ко ја
су углав ном гла си ла и упо зо ра ва ла нас
да смо у без из ла зној си ту а ци ји, да је нај -
бо ље да се пре да мо и на тај на чин са чу -
ва мо жи во те. Ку ри ри су са ова квим по -
ру ка ма нај че шће упу ћи ва ни по сле же -
сто ких на па да. По сле на ших од би ја ња
по зи ва на пре да ју, на ста вља ло се са још
ја чим на па ди ма и уда ри ма ар ти ље ри је.

Ко ра на као је ди ни из лаз
Је ди ни из лаз је во дио пре ма ре ци Ко -

ра ни, то јест пре ма на шим је ди ни ца ма.
Пре ко ре ке смо се и снаб де ва ли хра ном,
во дом и до би ја ли по шту. При ли ком на -
сил ног из ла ска на ре ку ра ди пре у зи ма -
ња, хле ба, во де, аку му ла то ра, ки се ли не,
ци га ре та би ли смо из ло же ни же сто ким
на па ди ма ми но ба ца чи ма са ци љем да
нам и на тај на чин спре че оп ста нак у ка -
сар ни. У ци љу за шти те обје ка та и је ди -
ни ца у ка сар ни по ја чан је си стем обез бе -
ђе ња.

Из ра ђе ни су но ви за кло ни за тен ко ве
и стрел це, по ста вље на су но ва мин ска
по ља око и уну тар ка сар не, рас хо до ва ни
тен ко ви Т-34 и оклоп ни тран спор те ри
М-60 су у то ку но ћи до ву че ни до са ме
огра де ка сар не и по ста вље ни да у уло зи
ла жних ци ље ва бу ду ме те уста шким
тром бло ни ма, руч ним ра кет ним ба ца чи -
ма и оста лим про ти во клоп ним сред стви -
ма.

За обез бе ђе ње су на ва тре не по ло жа је
тен ко ви по ста вље ни кру жно, а ма њи део
оклоп них ори ја ша од ре ђен је да бу де у
ре зер ви за евен ту ал не ин тер вен ци је ка
угро же ним де ло ви ма у са мој ка сар ни.
Обез бе ђе ње ка сар не је ве о ма до бро
функ ци о ни са ло, та ко да нам се ни ко ни -
је мо гао нео па же но да при бли жи.“ 

У то ку при пре ма и по ред че стих и си -
ло ви тих на па да има ли смо два лак ше ра -
ње на вој ни ка, што ука зу је на до бру ор га -
ни за ци ју, уве жба ност и за шти ту. С об зи -
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Пу ков ник у пен зи ји Ми хај ло Гер гар био
је пла нер и успе шан ре а ли за тор про бо ја 

Ка сар не и пу те ви у бли зи ни Кар лов ца 



бе ђе њу, што је до при не ло да са гле да ју
сна гу и спо соб ност за бор бу.

У то ку при пре ма за про бој, у ка сар ни
је уба че но људ ство оклоп ног ба та љо на из
Ку ма но ва за ан га жо ва ње на тен ко ви ма
Т-34, че та ТО из Кр ња ка и че та ТО Кр -
сти ња. Нај ве ћи про блем у ор га ни за ци ји
про бо ја нам је био не до ста так по да та ка
о не при ја те љу. Зна ли смо да бло ка ду др -
же две бри га де ЗНГ: 110. и 137. али са -
став и раз ме штај по себ но на прав цу про -
бо ја ни смо мо гли до вољ но да от кри је мо.

У то ку но ћи мо гли смо на осно ву бље -
ска ми но ба ца ча при ли ком га ђа ња ка сар -
не от кри ва ли ва тре не по ло жа је, чу ли
смо бру ја ње тен ко ва у не по сред ној бли -
зи ни ка сар не. Не ко ли ко пу та смо по ку -
ша ли да на сил но из ви ђа мо при ли ком из -
ла ска по хра ну и во ду, али је то би ло вр -
ло крат ко и бли зу на прав цу про бо ја. От -
кри ли смо да је око ка сар не по ста вље но
мно штво про тив тен ков ских ми на, да се
не ке мо гу и ви де ти јер ни су уко па не не -
го по се ја не по пу ту“ ка зу је Гер гар.

Чам цем пре ко ре ке
Услед ве ли ких оба ве за на обу ци, де -

кон зер ва ци ји, обез бе ђе њу и снаб де ва њу
и не до стат ка во де за пи ће и одр жа ва ња
лич не хи ги је не пре ти ла је опа сност да се
људ ство раз бо ли, а по ја ви ли су се и сто -
мач ни про бле ми. Пре ти ло је да нам све
при пре ме пад ну у во ду. Ко ман да 5. вој -
не обла сти је оду го вла чи ла са по чет ком
про бо ја из ка сар не, па је од лу че но да 2.
но вем бра ко ман дант 1. оклоп ног ба та -
љо на пот пу ков ник Гер гар, оде на Ко -
манд но ме сто (КМ) 9. мо то ри зо ва не
бри га де (мтбр) и за тра жи да се што пре
кре не у про бој, јер је све би ло пот пу но
спрем но за то. 

,,У то ку но ћи сам чам цем пре шао пре -
ко ре ке Ко ра не и оти шао на КМ  9. мтбр,
код ко ман дан та пот пу ков ни ка Мом чи ла
Мом чи ло ви ћа, где се већ на ла зио ко -
ман дант ОГ-1 Кор дун и са оп штио ми да
ко ман дант 5. вој не обла сти још не одо -
бра ва да се кре не у про бој. Об ја снио сам
још јед ном раз ло ге жур бе и ин си сти рао
да се то што пре кре не.

Ко ман дант ОГ-1 Кор дун је схва тио мо -
је обра зло же ње и пи тао ме да ли мо гу су -
тра да кре нем у про бој, на шта сам му
од го во рио по зи тив но. Ре као ми је да се
вра тим у ка сар ну и да че кам сиг нал. По
по врат ку у ка сар ну са оп штио сам ста ре -
ши на ма од лу ку ко ман дан та ОГ-1 и на ре -
дио да се из вр ше при пре ме за про бој са
го то во шћу у 05.00 ча со ва. 

Сиг нал за по че так про бо ја ни је сти гао
3. већ 4. но вем бра у 7.30 ча со ва.

Ка да смо схва ти ли да про бој не ће по -
че ти 3. 11. у ра ним ју тар њим ча со ви ма,
на ста ви ли смо да за вр ши мо и до ра ди мо
још не ке по сло ве у ци љу при пре ме за
про бој.

У ка сар ни је би ло ви ше мо тор них во -
зи ла не го во за ча, па смо од ре ди ли вој ни -
ке ко ји зна ју да во зе трак тор или ауто мо -
би ле, да се об у че да во зе вој на мо тор на
во зи ла, ка ко би у про бо ју из ве зли што
ви ше мо тор них во зи ла, то по ва, ма те ри -
јал но-тех нич ких сред ста ва и му ни ци је.
Во за чи су то ком обу ке во зи ли мо тор на
во зи ла из ме ђу хан га ра, за кло ње ни од
деј ства стре љач ког на о ру жа ња и иза зи -
ва ли по мет њу код уста ша“, на во ди Гер -
гар.

ром на то да је у ка сар ни вла да ла не ста -
ши ца во де, хле ба, ци га ре та, до би је не ко -
ли чи не су под јед на ко де ље не ста ре ши -
на ма и вој ни ци ма, на гла ша ва Гер гар.

На сто ја ло се да се сле до ва ње по де ли
сва ко днев но без об зи ра на ко ли чи ну,
што је има ло по зи ти ван ути цај. Де лу ста -
ре ши на и вој ни ка за ме ње на су уни фор -
ма, веш и чи зме, по што је тих сред ста ва
би ло у ма га ци ни ма ка сар не.

Ан га жо ва ње људ ства је би ло рав но -
мер но и ра ци о нал но, а сме штај ни усло -
ви за до во ља ва ју ћи. Нај ве ћи про блем је
био не до ста так во де и мо гућ ност из би ја -
ња за ра зе, али су вој ни ци то бр зо раз у -
ме ли и при ла го ди ли си ту а ци ји и по што -
ва ли на ре ђе не хи ги јен ске ме ре.

Бор бе ни мо рал је сва ким да ном би вао
све ја чи, што је има ло по зи ти ван ути цај
на из вр ше ње пред сто је ћег за дат ка.

На мо рал је не га тив но ути ца ло то што
је је ди ни ца ви ше од 15 да на је ла су ви об-
рок, па је код де ла вој ни ка, а по себ но вој -
них об ве зни ка, иза зва ло сто мач не те го -
бе. У то ку бло ка де у ка сар ни нај зна чај -
ни ји про бле ми пред ко ман ду ба та љо на
су би ли: не по сто ја ње по за дин ске је ди ни -
це у ба та љо ну; не по зна ва ње ста ња тех -
нич ки ма те ри јал них сред ста ва у ка сар -
ни, и ма га ци ни ма, по што се ру ко ва о ци
тих сред ста ва ни су на ла зи ли у ка сар ни,
не по зна ва ња те ре на око ка сар не и на
прав цу про бо ја ба та љо на, не до вољ но
људ ство за про бој, а и по са де тен ко ва ни -
су би ле пот пу не, не до вољ на опре мље -
ност уре ђа ји ма за ноћ но осма тра ње и га -
ђа ње.

Че ка ло се на ре ђе ње 
за про бој
У ка сарн ским ма га ци ни ма су се на ла -

зи ле рат не ма три јал не ре зер ве ви ше је -
ди ни ца. Је ди но су ру ко ва о ци зна ли шта
се на ла зи у ма га ци ни ма, али они ни су
би ли у ка сар ни.

,,При пре ме за про бој су при во ђе не
кра ју, за вр ше на је де кон зер ва ци ја, по -
ста вље ни аку му ла то ри, от кло ње не не ис -
прав но сти на тен ко ви ма, а у га ђа њу бо -
је вом му ни ци јом об у че ни су вој ни ци,
по ста вље ни су уре ђа ји за раз ми ни ра ње
и ра ли це на је дан од тен ко ва. Пла ни ра -
ње и ор га ни за ци ја про бо ја вр ше на је у
ко ман ди ба та љо на уз при су ство ко ман -
ди ра че та и тра ја ла је де се так да на.

На ре ђе ње за про бој, ма да се оче ки ва -
ло као спас, ни је сти за ло, што је ства ра -
ло нер во зу. 

С об зи ром да је ба та љон са ста вљен од
ста ре ши на и вој ни ка из ра зних гар ни зо -
на, вој ни об ве зни ци из Ср би је и са Кор -
ду на, вој ни ци - из чи та ве Ју го сла ви је и
да смо ве о ма крат ко би ли за јед но, нај ве -
ћи про блем је за да ва ла из град ња ме ђу -
соб ног по ве ре ња чла но ва вој нич ког ко -
лек ти ва. 

Код вој ни ка се ве о ма бр зо осе ти ло да
има ју ме ђу соб но по ве ре ње и по ве ре ње у
ста ре ши не јер су ви де ли да су ста ре ши -
не струч не, да зна ју шта хо ће и да ме ђу
ста ре ши на ма не ма ко ле бљи ва ца, пла -
шљи ва ца и да бри ну и шти те њи хо ве жи -
во те. 

Ова ко до бар мо рал ни је би ло те шко
одр жа ва ти јер је је ди ни ца има ла мно го
оба ве за и го то во чи тав дан ан га жо ва на
на при пре ми тех нич ки ма те ри јал них
сред ста ва и обу ци, а у то ку но ћи на обез -

Све је пре ци зно 
пла ни ра но
За да так за про бој је гла сио:
-1. окб са че том ТО Кр њак у са деј ству

са 2. окб, уз соп стве ну ми но ба цач ку и ар -
ти ље риј ску по др шку бри гад не ар ти ље -
риј ске гру пе-9 енер гич ним деј ством из
ка сар не кре ну ти у про бој, раз би ти сна ге
у окру же њу на прав цу: ка сар на-Бе лај ске
по љи це-Бе лај-Под во зич-Шкро бот ка-Ба -
ри ло вић ства ра ју ћи усло ве за из вла че ње
оста лих је ди ни ца из ка сар не, а ре ку Ко -
ра ну фор си ра ти пре ко мо ста у се лу Ба -
ри ло вић. Го то вост за на пад 7.30 ча со ва.

,,У то ку да на смо још јед ном са ко ман -
дан том ка сар не уса гла си ли са деј ство и
про ве ри ли ве зу. У ју тар њим ча со ви ма 4.
но вем бра око 7.30 ча со ва са прав ца До -
ро те ја по че ло је га ђа ње ка сар не из про -
тив тен ков ских то по ва и ми но ба ца ча.
По ми сли ли смо да је не ко про ва лио по -
че так на шег про бо ја, што се по сле ис по -
ста ви ло да ни је тач но. Са по чет ком на -
ше ми но ба цач ке при пре ме из Ло го ри -
шта и ар ти ље риј ске при пре ме браг-9
дао сам сиг нал да 3. вод 2. че те кре не
кроз глав ну ка пи ју у про бој из оп ко ље не
ка сар не. На че лу во да био је тенк са уре -
ђа јем за раз ми ни ра ње. С об зи ром да је
на прав цу пре ма Бе лај ским По љи ца ма
би ло по ста вље но мно штво про тив тен -
ков ских ми на, ус пео је да их ак ти ви ра и
на пра ви про лаз за оста ле тен ко ве и во -
зи ла, али је де сна сек ци ја пот пу но уни -
ште на од екс пло зи ја ми на, па је тај тенк
на пад на ста вио са јед ном сек ци јом.

Иза 3. во да 2. тен ков ске че те кре нуо је
3. вод 1. тен ков ске че те ко ји је био на о -
ру жан тен ко ви маТ-55, са за дат ком да до
Бе лај ских по љи ца по др жи на сту па ње 3.
во да 2. тен ков ске че те, а за тим да кре не
пу тем ка Ду гој Ре си и на уда ље њу од јед -
ног ки ло ме тра ор га ни зу је од бра ну и
шти ти де сни бок сна га ма за про бој од
ин тер вен ци је уста шких сна га из Ду ге Ре -
се. Иза 3. во да 2. тен ков ске че те у про бој
је кре нуо 1. вод 2. тен ков ске че те и вр ло
бр зо из био ис пред 3. во да 2. тен ков ске
че те у ре јон Бе лај. Иза 2.тч у про бој је
кре ну ла 3.тч и ко ри сте ћи по чет ни успех
2.тч из би ла на свој пра вац на па да: Бе лај-
Под во зић.

-1.тч (-1) са 3/2.тч кре та ла се у уло зи
ре зер ве ка Бе лај ским По љи ца ма у
спрем но сти за уво ђе ње у бор бу на прав -
цу ка Ду гој Ре си.

По за дин ски део, мо тор на во зи ла на то -
ва ре на му ни ци јом и оста лим ма те ри јал -
ним сред стви ма, при вре ме но је остао у
ка сар ни, у спрем но сти за до тур му ни ци -
је.

-2.окб (из Ку ма но ва) де лом сна га је
на пао на прав цу ка До ро те ји, а де лом
сна га је остао у ка сар ни и по др жа вао на -
пад и био у спрем но сти за ин тер вен ци ју
ка угро же ним прав ци ма и у уло зи за -
штит ни це при ли ком на пу шта ња ка сар -
не.

-2.тч је ус пе ла 4. но вем бра у то ку да на
да раз би је бло ка ду на свом прав цу на па -
да и да до мра ка из би је у се ло Бањ ско се -
ло, где се за у ста ви ла и пре шла у од бра -
ну.

-3.тч је енер гич ним деј ством из би ла до
се ла Под во зић, где се због мра ка та ко ђе
за у ста ви ла.

-3/1.тч је на свом прав цу деј ства при -
ли ком по се да ња ре јо на за за тва ра ње
прав ца на и шао на ја ке про тив тен ков ске
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сна ге и у то ку да на из гу био три тен ка, па
сам мо рао да ан га жу јем 1.тч и 2.св мо -
то ри зо ва не че те да спа са ва ју пре о ста ли
тенк и људ ство из оште ће них тен ко ва и
ра ди за тва ра ња по ме ну тог прав ца.

У то ку но ћи 4/5. ни је би ло бор бе них
деј ста ва, осим спо ра дич них пуц ња ва,
али су уста шке сна ге вр ши ле пре гру пи -
са ва ње и до во ђе ње све жих тен ков ских
сна га ра ди спре ча ва ња на шег про бо ја.
По сви та њу 5/6.11. а на кон из вр ше не по -
пу не му ни ци јом у то ку но ћи на ста вљен
је про бој на оба прав ца и из вр ше но до -
дат но обез бе ђе ње ка Ду гој Ре си. У то ку
да на во ђе не су же сто ке бор бе, 2.тч (-1)
на ста ви ла је на пад ка Ба ри ло ви ћу до
12.00 ча со ва из би ла на ли ни ју Ве ли ко
бр до (тт-198)-Глад ни зде нац. Ко ман дир
че те ме је из ве стио да је у то ку но ћи пре -
ве зен зна тан број тен ко ва и са мо ход них
ору ђа у ре јо ни ма: Ле ско вац Ба ри ло вач -
ки и Ца ре во се ло ра ди спре ча ва ња на -
ших сна га ка мо сту у Ба ри ло вац и да ће
би ти те шко про би ти се на овом прав цу

.
За се да
На ре дио сам му да про ме ни пра вац и

про ду жи про бој ка ТТ-256-До бри нић бр -
до-се ла Ва рош-мост на ре ци Ко ра ни у
на се љу Ма лић. Ко ман дир ме ни је схва -
тио, па је пи тао да по но вим, ја сам му он -
да ре као да скре ни ле во.

Уме шао се у на шу ве зу при слу шни
уре ђај уста ша и ре као: ,,скре ни де сно“
на во де ћи га на Ле ско вац Ба ри ло вач ки. У
ве зу се уба цио ко ман дир 3/2.тч ре кав ши
ле во, не мо жеш да нас пре ва риш по зна -
јем ја глас сво га ко ман дан та“, ис при чао
је Гер гар.

Овај ма не вар је био успе шан јер су из -
бег ну те глав не про тив тен ков ске уста шке
сна ге и до па да мра ка че та је из би ла до
по ста вље ног пон тон ског мо ста на ре ци
Ко ра ни. 3. тч је у то ку да на про ду жи ла
на пад, али је на и шла на за се ду и ја ке
про тив тен ков ске сна ге у ре јо ну Шкро -
бот ка, где је по ги нуо ко ман дир 3. тв и
ра ње но пет вој ни ка стре ла ца.

,,По сле дру гог по ку ша ја да се про би је
за се да у Шкро бот ки и по но во ра ња ва ња
вој ни ка и ста ре ши на, на ре дио сам ко -
ман ди ру че те да окре не че ту и вра ти до
Бе лај ских по љи ца и про ду жи про бој до -
ли ном Ко ра не ка Ла две ња ку-Се ли шту и
До њи Ве ле ме рић-ви кенд на се ље Ма лић.

Че та је ус пе ла да се кон со ли ду је из би -
је на но ви пра вац и до па да мра ка из би је
у се ло Ла две њак, где је ор га ни зо ва ла од -
бра ну пре ма Мар тин шћа ку и ту до че ка -
ла зо ру. Иза 3. тч кре та ла се 1. тч, за тим

по за дин ски део, мб че та и све оста ле је -
ди ни це ко је су на пу сти ле ка сар ну.

На за че љу је био 2.окб са људ ством из
Ку ма но ва у уло зи за штит ни це. У то ку
но ћи смо све ра ње не и по ги ну ле пре ба -
ци ли пре ко ре ке Ко ра не чам ци ма на де -
сну оба лу и у Вој нић.

У ра ним ју тар њим ча со ви ма 6. но вем -
бра на ре дио сам ко ман ди ру 2. тч да обез -
бе ди мо сто бран и из вр ши при хват глав -
ни не ко ло не ко ја на сту па из прав ца Ла -
две ња ка ка по ста вље ном пон тон ском
мо сту. Пр вој и Тре ћој тен ков ској че ти
на ре дио сам да на ста ве про бој ка се лу
До њи Ве ле ме рић и ме сту пре ла за - ви -
кенд на се ље Ма лић. Не при ја тељ ске сна -
ге ко је су би ле раз ме ште не на Шкро бот -
ки и Мар тин шћа ку су се упла ши ле да ће -
мо их оп ко ли ти, па су гла вом без об зи ра
на пу сти ле по ло жа је у па ни ци ка Ду гој
Ре си. Оста ле су сла би је сна ге у До њи Ве -
ле ме рић ко је су би ле ве за не за 2. тен ков -
ску че ту. Око де сет ча со ва от по чео је
пре лаз пре ко пон тон ског мо ста.

По себ но је би ло за ни мљи во ка ко ће
пре ћи тенк са уре ђа јем за раз ми ни ра ње
ко ји је из гу био у про бо ју де сну сек ци ју,
али је на сву сре ћу и уме шност ко ман ди -
ра и во за ча и то успе шно из ве де но.

Пре ци зна ар ти ље ри ја
Ба та љон је успе шно од мар ше вао до

Вој ни ћа, где се при вре ме но ра ди по пу не
и од мо ра сме стио у фа бри ци пар ке та. У
то ку про бо ја огром ну по др шку нам је
пру жи ла бри гад на ар ти ље риј ска гру па
де вет и 492. ар ти ље риј ска бри га да. Ве о -
ма зна чај но је би ло што су ар ти ље риј ске
је ди ни це са ли ни је раз два ја ња мо гле ар -
ти ље риј ском ва тром да по др же про бој
оклоп них ба та љо на. На сва ки мој зах тев
од го ва ра ли су бр зом и пре ци зном ва -
тром, што је омо гу ћи ло да се бр зо на пу -
сти ка сар на без ве ћих гу би та ка и да 2.
тен ков ска че та бр зо и без бед но из би је на
ре ку Ко ра ну. Због ја ке ва тре, тре ћег да -
на про бо ја уста ше на Шкро бот ки и Мар -
тин шћа ку на пу сти ле су сво је утвр ђе не
по ло жа је.

У ме ђу вре ме ну 492. арт бр је у то ку но -
ћи 5/6. но вем бра от кри ла до во ђе ње све -
жих сна га уста ша из прав ца За гре ба, ра -
ди спре ча ва ња про бо ја из ка сар не и деј -
ством ви ше цев них ба ца ча ра ке та, по
ауто пу ту спре чи ла њи хо во уво ђе ње у
бор бу. Оклоп ни ба та љон из Ку ма нов ске
бри га де је имао ве ли ке гу бит ке у за штит -
ни ци, али је два да на успе шно бра нио ка -
сар ну и спре чио на пад на сна ге у про бо -
ју.

То ком про бо ја по ги ну ло је 11 вој ни ка
и ста ре ши на, а њих 33 је ра ње но. Пре ма
хр ват ским по да ци ма 32 по ги ну ла и 31
ра њен. 

На сло бод ну те ри то ри ју је из Ло го ри -
шта је из ву че но: 25 тен ко ва Т-55, 10 тен -
ко ва Т-34,  је дан тенк за из вла че ње, је дан
тенк но сач мо ста, је дан ко манд ни оклоп -
ни тран спор тер пли ва ју ћи бтр 50пу, 20
ка ми о на ТАМ-150, је дан ка ми он ТАМ-
110, 23 ка ми о на ТАМ 5000, шест оклоп -
на во зи ла ПО ЛО М-83, шест то по ва Т-12
100 мм јед но са ни тет ско во зи ло и је дан
џип АР-55“. на во ди Гер гар.

Ба та љон је и по ред ве ли ких те шко ћа
од фор ми ра ња до про бо ја успе шно из вр -
шио за да так. Ве ро ват но је је ди на је ди ни -
ца ко ја је ус пе ла под бор бом да иза ђе из
оп ко ље не ка сар не, са чу ва људ ство и ве -
ћи део тех ни ке уз ми ни мал не људ ске гу -
бит ке. Не ко ка же да је у то ку про бо ја мо -
гло ви ше да се ви ше МТС, го ри ва и тех -
ни ке. На рав но да је мо гло, али је за то
тре ба ло обез бе ди ти ви ше љу ди, а под ра -
зу ме ва ло је и ве ће ан га жо ва ње ко ман де
ОГ-1 Кор дун. На кон два да на про ве де них
у Вој ни ћу из вр ше на је пре да ја ма те ри -
јал но-тех нич ких сред ста ва и тен ко ва
дру гим је ди ни ца ма, оба вље на по пу на го -
ри вом, ма зи вом и му ни ци јом. Из са ста -
ва ба та љо на пре да то је: 10 тен ко ва Т-34,
6 ко ма да си сте ма по ло М-83 и шест то -
по ва Т-12 и 23 м/в. Ба та љон је пре фор -
ми ран у две тен ков ске че те, мо то ри зо ва -
ну че ту, оде ље ње ве зе и по за дин ски вод. 

Хр ва ти би ли за те че ни 
ак ци јом
Хр ват ске  сна ге ко је су бло ки ра ле ка -

сар ну Ло го ри ште, 110. и 137. Бри га да
ЗНГ, за јед но са ко ман дом у Кар лов цу и
Ду гој Ре си ни су ни слу ти ле шта им се
спре ма. Ка ко су они ка сни је об зна ни ли,
ак ци ја је из ве де на под нео бја шњи вим
окол но сти ма. Ни ка ко им ни је ја сно ка ко
ни су мо гли да при ме те ак тив но сти пре -
ма ка сар ни и у са мој ка сар ни, а има ли су
опре му за при слу шки ва ње ве за ко је су се
од ви ја ле из ме ђу ка сар не Ло го ри ште, ко -
ман де Опе ра тив не гру пе број је дан Кор -
дун и по себ но са  9. мтбр, чак су и зна ли
ко ји се тај ни на зи ви на ко га од но се. Ба -
рем они та ко твр де, а слу ша ли су све по -
ру ке ко је су се да ни ма од ви ја ле. Ме ђу -
тим по сто ји об ја шње ње да су они све то
са зна ли ка да се опе ра ци ја за вр ши ла и да
би уми ри ли са вест све то ре кон стру и са -
ли, по себ но што су до шли у по сед по је -
ди них до ку ме на та ко ман де 9.мтбр.

У крај њем ако су и по се до ва ли све по -
ру ке ко је су ухва ти ли при слу шки ва њем
и ни су их мо гли по ве за ти и про ту ма чи -
ти, он да је то вој нич ко не зна ње и нео спо -
со бље ност њи хо вих ста ре ши на. Ова кон -
ста та ци ја се до ку мен ту је из њи хо вих из -
ја ва да не мо гу да за ми сле да су у ка сар -
ну уба че ни сви ти во за чи тен ко ва, мо -
тор них во зи ла, стрел ци, аку му ла то ри,
ки се ли на и да су сви они жи ве ли и ра ди -
ли у ка сар ни од ре ђе ни пе ри од, а да они
ни су то от кри ли.

По себ но је за ни мљи во да су они сум -
ња ли да се не што де ша ва у ка сар ни, да
су чак и пла ни ра ли да из вр ше и ма со ван
на пад на ка сар ну, не зна ју ћи да је у Ло го -
ри ште до шло 450 вој ни ка.

Му дрост је и до ви тљи вост ко ман дан та
оклоп ног ба та љо на пот пу ков ни ка Гер га -
ра и ње го ве ко ман де ко ја је све то из ве ла
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пред но сем уста ша ко је су на вод но стал -
но, са окол них бр да, осма тра ли ка сар ну.
У том окру же њу Ко ман да Оклоп ног ба -
та љо на је фор ми ра ла два ба та љо на, че те
и во до ве са ста ре ши на ма и вој ни ци ма,
сви ма од ре ди ла фор ма циј ска ме ста, об -
у чи ла вој ни ке и ста ре ши не, одр жа ла мо -
рал без во де хра не и хи ги јен ских усло ва,
пре ко ре ке Ко ра не одр жа ва ла ве зу са ко -
ман дом 9. мтбр без ијед ног из гу бље ног
вој ни ка. При пре ми ла во за че и во зи ла за
из вла че ње сред ста ва из ка сар не.

По ред то га при сти гло је људ ство и тен -
ков ске по са де из Ку ма но ва и фор ми ран
оклоп ни ба та љон од две тен ков ске че те
са тен ко ви ма Т-34 и јед ном мо то ри зо ва -
ном че том. 

По себ но тре ба ис та ћи уме шност, ор -
га ни зо ва ност и струч ност по за ди не 9.
мтбр ко ја је сва сред ства по треб на за ак -
ти ви ра ње ова два оклоп на ба та љо на пре -
не ла кроз мин ска по ља, но ћу, у гу ме ним
чам ци ма.

Уме шност ко ман до ва ња
За јед ну ноћ би ло је по треб но у ка сар -

ну Ло го ри ште пре не ти 128 аку му ла то ра
за тен ко ве Т-34 те жи не 35 кг по аку му -
ла то ру, 1.000 ли та ра ки се ли не у пла -
стич ним бу ри ћи ма од по 50 ли та ра.

Уме шност у ко ман до ва њу и па ри ра њу
по сту па ка је из не на дио не при ја тељ ске
са ста ве и па ра ли сао би ло ка кву ор га ни -
зо ва ну од бра ну или спре ча ва ње про бо ја
оклоп них ба та љо на и оста лих је ди ни ца.

Из њи хо вих об ја вље них тек сто ва про -
из и ла зи да се от пор сво дио на гру пе и за -
се де ко је су би ле по ста вље не за бло ка ду
ка сар не. Из све га се не ви ди не ка ком -
пакт на је ди ни ца, ор га ни зо ва на да деј -
ству је на том про сто ру. Ве ро ват но их је
из не на дио из ла зак и про бој ба та љо на на
че ти ри прав ца. Еви дент но је да ни су ни
зна ли, а ни слу ти ли да у ка сар ни по сто ји
та ко ор га ни зо ва на је ди ни ца.

По ред 110. бри га де ЗНГ из Кар лов ца у
чи јој се зо ни од го вор но сти на ла зи ло Ло -
го ри ште, од мах у не по сред ном до ди ру
на ла зи ле су се је ди ни це 137. бри га де
ЗНГ из Ду ге Ре се. Да је про бој по чео ни -
ко ни је оба ве стио кри зни штаб у Ду гој
Ре си. Ако су и не што чу ли, пра ви ли су се
да ни су ни шта зна ли. По ја вом тен ко ва у
њи хо вој зо ни од го вор но сти тек он да су
ре а го ва ли. Из то га се ви ди да ко ор ди на -
ци ја или не што дру го ни је функ ци о ни -
са ло из ме ђу шта бо ва Кар лов ца и Ду ге
Ре се. На кон за вр шет ка ак ци је и про бо ја
оба оклоп на ба та љо на и пре ла ска пре ко
ре ке Ко ра не, на ста ли су про бле ми у је -
ди ни ца ма 110. и 137. Бри га де ЗНГ.

На кон за вр шет ка бор би сви су тра жи -
ли од го вор ност за по ги ну ле, у обе је ди -
ни це их је би ло 32 мр твих и 31 ра ње них,
а сви про пу сти при пи са ни су ко ман дан -
ту 137. бри га де ма јо ру Не дељ ку Ка ту ши -
ни, а ње го ви бор ци и оста ли ме шта ни су
му пре ти ли смр ћу, та ко да је он већ 6.
но вем бра по бе гао из Ду ге Ре се пре ко
Кар лов ца у За греб.

У на пи си ма о по кре та њу од го вор но сти
на ло кал ном ни воу, из но си ле су се раз не
ва ри јан те до га ђа ја. Ре ак ци ја ста ре ши на
и вој ни ка хр ват ских сна га су ука зи ва ле
да су би ли убе ђе ни да ће се ка сар на Ло -
го ри ште пре да ти, а они до ћи до вред ног
пле на.

Да би оправ дао се бе, ма јор Ка ту ши на,
ко ји се већ на ла зио на ду жно сти ко ман -

дан та 140. бри га де, не где у Сла во ни ји,
на пи сао је бро шу ру ко ја је штам па на у
5.000 при ме ра ка. Он на свој на чин об ја -
шња ва до га ђа је и прав да се бе и 137. бри -
га ду. Бро шу ра је 1992. го ди не по де ље на
на под руч ју Кар лов ца и Ду ге Ре се.

По сле ра та на пи са на је мо но гра фи ја о
110. бри га ди у ко јој се по но во оп ту жу је
ма јор Ка ту ши на за про пу сте у ко ман до -
ва њу 137. бри га дом. О слу ча ју Ло го ри -
шта ма јор Не дељ ко Ка ту ши на пи ше
2005. го ди не чла нак у ча со пи су „Свје -
тлост“ Ма ти це Хр ват ске, а књи гу 2008.
Го ди не. У тим трек сто ви ма по би ја на во -
де из Мо но гра фи је 110. бри га де и прав -
да сво је ко ман до ва ње.

Ко ман дант ска за ме на те за
Ко ли ко је ова ак ци ја оп те ре ти ла хр -

ват ску стра ну ја сно је и по то ме да је
2010. го ди не ор га ни зо ван окру гли сто на
ко јем су уче ству ју сви ак те ри до га ђа ња,
али по сле свих опреч них из ла га ња ни су
до шли до за кључ ка ка ко се то мо гло до -
го ди ти? Спор но је би ло ко је ка ко ре а го -
вао и да ли је мо ра ло да до ђе до то ли ких
жр та ва.

Њи хов оп шти за кљу чак, Ко ман дан ти
110. и 137. Бри га де је ди но су се сло жи ли
да је то ,,сјај на по бје да“ Хр ват ске вој ске.
Стал но се пи та ју за што је ЈНА из вр ши ла
про бој, ка да је би ло на ни воу др жав ног
ру ко вод ства до го во ре но да се ка сар не
ева ку и шу мир ним пу тем, а исто вре ме но
ис ти чу да је то га 4. но вем бра (ка да је по -
чео про бој) при си ље но скла ди ште Је ма -
дол да им се пре да и да су 3. но вем бра
(ве че пред про бој) на ре ди ли спе ци јал ној
је ди ни ци вој не по ли ци је „Трн“ да на пад -
не и за у зме ка сар ну Ло го ри ште.

То до ка зу је да ни су зна ли ко се на ла зи
у ка сар ни. Ко ман дир је ди ни це „Трн“ је
од био да из вр ши на ре ђе ње за то што му
је из дат за да так са крат ким ро ком. Пра -
вил но је по сту пио, ина че би на и шао је -
ди ни це спрем не за од бра ну и пре тр пио
би зна чај не гу бит ке.

Нај да ље је оти шао ма јор Ка ту шин у
свом „стра те гиј ском“ раз ма тра њу. Та ко
је у сво јој књи зи на пи сао „стра те гиј ске
за кључ ке“: да је то је ди на тен ков ска бит -
ка по сле Ву ко ва ра у ко јој је Хр ват ска вој -
ска „по бе ди ла“; да је то је ди ни слу чај
про бо ја из ка сар не ко ји је Хр ват ска вој -
ска до би ла и да је то је дан од пр вих по -

ра за та квог здру же ног са ста ва ЈНА; да је
сво јим деј стви ма Хр ват ска вој ска осу је -
ти ла на ме ру ЈНА да Хр ват ску пре се че на
два де ла и из би је на гра ни цу Сло ве ни је
(на вод но је то био за да так оклоп них ба -
та љо на у про бо ју); да је Хр ват ска вој ска
осу је ти ла ства ра ње мо сто бра на са ле ве
оба ле Ко ра не; да ЈНА ви ше ни ка да ни је
пре шла Ко ра ну; да је то пре суд но ути ца -
ло на од бра ну Кар ло вач ко-кор дун шког
ра ти шта, да је ус по ста вље на ко нач на ли -
ни ја раз два ја ња, и да је оства ре на ко нач -
на пре моћ Хр ват ске вој ске над ЈНА.

Ко мен тар на ову го ми лу глу по сти ни је
по тре бан, али је си гур но да им је про бој
из ка сар не Ло го ри ште остао као бол на
успо ме на не спо соб но сти.

По кло пи ли мар шев ску 
ко ло ну 
Они не на во де да су сна ге ко је су кре -

ну ле из За гре ба, деј ством ви ше цев них
ба ца ча ра ке та, по кло пље не ва тром на
ауто пу ту из ме ђу За гре ба и Кар лов ца, те
да ни су мо гле ни да до ђу на од ре ди ште.
Ан га жо ва на је и спорт ска че та из За гре -
ба, ко ја осим пу шке ни је зна ла да ру ку је
дру гим на о ру жа њем, па су ње ни при пад -
ни ци због стра ха на пу сти ли по ло жај.

На кра ју су при зна ли да су има ли 32
мр твих и 31 ра ње них. По је дин ци при -
зна ју и да је то је ди на ка сар на ЈНА у Хр -
ват ској ко ја се про би ла бор бом из бло ка -
де и из не ла ве ћи део бор бе не тех ни ке и
ма те ри јал но-тех нич ких сред ста ва.

Хр ват ски бо јов ни ци при зна ју да су по -
ку ша ли да из не су опре му и убој на сред -
ства из ка сар не, на вод но су до ста и из не -
ли, али да их је деј ство ар ти ље ри је и ави -
ја ци је спре ча ва ло у то ме, те да су на кра -
ју од у ста ли од то га. До ста опре ме је и
оста ло ко ја је у гра на ти ра њу и по жа ру
ко ји је за хва тио це лу ка сар ну, уни ште на,
ве ћи на бор бе них сред ста ва је би ла не ис -
прав на или оште ће на.  

Ана ли за је по ка за ла да је услед деј ства
ар ти ље ри је по ка сар ни до шло до ра за ра -
ња  ре зер во а ра  го ри ва и раз ли ва ња го -
ри ва по кру гу. При пад ни ци не при -
јатљских сна га су по ку шли чак да га се
по жар у ка сар ни, али су спре че ни ар ти -
ље риј ском  ва тром, та ко да је  Ло го ри -
ште го то во у пот пу но сти из го ре ло.

При ре дио Љу бо мир Ре ља но вић
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Оште ће ни тенк ко ји је имао уло гу у од бра ни ка сар не



А
еро дром При шти на, већ од пр вог да -
на агре си је био је из ло жен не ми ло -
срд ним деј стви ма. На објек те аеро -

дро ма у то ку ра та из вр ше но је 47 на па да,
ва тре но деј ство ва но 292 пу та, при че му је
упо тре бље но око 600 то на убој ног те ре та.
Већ у са мом по чет ку агре си је уни ште ни су
сви стам бе ни објек ти, ра ди о ни це, скла ди -
шта и дру го. Остао је не у ни штен, али са
знат ним оште ће њи ма ула за - из ла за, обје -
кат „Руд ник“. То је под зем ни обје кат, ис под
Го ле ша, са два ула за-из ла за, на ме њен за
за шти ту ави о на 83. ло вач ког ави ја циј ског
пу ка, ко ји је ба зи рао на аеро дро му. Због
уни ште ња бје ка та на аеро дро му, људ ство
83. ло вач ког ави ја циј ског пу ка је свој за -
клон и за шти ту на шло у објек ту „Руд ник“,
по ред сво јих ави о на.

Та ко се у објек ту „Руд ник“на шло два де -
се так ави о на ти па МиГ-21 са убој ним
сред стви ма и при па да ју ће људ ство: пи ло -
ти и ва зду хо плов но те-хнич ки са став. Обје -
кат је био из ло жен да но ноћ ном бом бар до -
ва њу. Агре сор је знао ко се на ла зи у објек -
ту и имао је чвр сту на ме ру, да са уни ште -
њем објек та, уни шти око 20 ави о на и 100
до 130 љу ди.

Тре ба ло је од лу чи ти, шта и ка ко ра ди -
ти? Као и сви мо ји са рад ни ци био сам вр -
ло за бри нут. Де си ли се про би ја ње објек -
та, то би би ла на ци о нал на ка та стро фа за
ко ју би био од го во ран ко манд ни са став РВ
и ПВО, а пре свих, на рав но, ко ман дант РВ
и ПВО.

Сре ди ном апри ла ко ман дант Кор пу са
ПВО ге не рал-пот пу ков ник Бра ни слав Пе -

тро вић, ко ме је 83.
ло вач ки ави ја циј ски
пук био не по сред но
пот чи њен, пред ло жио
је да оде на Ко со ву и
Ме то хи ји  (КиМ), да
оби ђе је ди ни це РВ и
ПВО у ши рем ре јо ну
аеро дро ма и по себ но
да са гле да ста ње
објек та „Руд ник“.

Ма не вар 
на два 
аеро дро ма
С тим сам се са гла -

сио. По по врат ку, ге -
не рал Пе тро вић је ин -
фор ми сао и пред ло -

жио да се у из ве сном сми слу ре лак си ра
ста ње у објек ту, ма не вром ави о на на
аеро дро ме Ниш, По ни кве и Сје ни ца. Сло -
жио сам се са пред ло гом, и убр зо је из вр -
шен ма не вар 4 ави о на МиГ-21 на аеро -
дром Сје ни цу и 2 ави о на на аеро дром
Ниш, си гур но са при па да ју ћим људ ством.

Пред лог ге не ра ла је при хва ћен, ма не -
вар је из вр шен, али про блем ти ме ни је био
ре шен. Деј ства ави ја ци је НА ТО по објек ту
„Руд ник“ вр ше се из да на у дан све ја че и
ја че. Све нас при ти ска ла је стреп ња. Ако
се де си, бо ље да не по сто ји мо!

Кул ми на ци ја стреп ње и не из ве сно сти је
на ста ла 27. апри ла ка да сам до био из ве -
штај да је од 02:50 до 02:55 са ти са че ти ри
ве ли ка про јек ти ла из вр ше но деј ство по
објек ту „Руд ник“ и да је про би јен за штит ни
лук на се вер ном ула зу у обје кат и за ру шен
улаз. Ру па из над ула за преч ни ка 12-15 ме -
та ра. На ула зу 400-450 куб них ме та ра бе -
то на. Улаз и из лаз мо гућ са мо за људ ство.

Цр не ми сли су ми по но во про шле кроз
гла ву. Ни је би ло дру ге, а би ло је по треб но,
од лу чио сам и оти шао на КиМ да оби ђем
љу де, пре све га оне у објек ту „Руд ник“.
Ста ње, бо ље ре че но ван дал ско ра за ра ње
и ру ше ње ко је сам за те као на аеро дро му
При шти на, пре ва зи шло је и оно што сам
као вој ник и ге не рал мо гао и за ми сли ти.

Све, до слов но све, пот пу но по ру ше но и
ра зо ре но, ни јед ног гра ђе вин ског објек та
не ма, кра те ри од бом би сву да око ло. На -
глас сам уз вик нуо: Па да ли је мо гу ће! Мо -
ји пра ти о ци су са не ве ри цом гле да ли и ћу -
та ли.

Аеро дром „Ве ли ка Сла ти на“, по се лу
Ве ли ка Сла ти на. Гар ни зон „Вре ло“, по се -
лу Вре ло, ко је је фак тич ки би ло са став ни
део гар ни зо на. Не ка да ка да сам до шао
(1972. го ди не) у тај гар ни зон из ме ђу се ла
и вој них обје ка та ни је би ло чак ни огра де.
За 15 го ди на ко ли ко сам про вео на КиМ,
ско ро по ло ви ну од тог вре ме на про вео
сам на аеро дро му и гар ни зо ну „Вре ло“.
По зна вао сам сва ки ку так, сва ки про лаз,
пу тић и пу те љак, мно ге љу де из се ла Вре -
ло. Са да не по зна јем ни шта, пи там се где
се то на ла зим? Где су љу ди из се ла Вре -
ло? Не ма ни ко га, баш ни ко га.

Обје кат „Руд ник“, на при ла зу и прет по -
љи ма пра ва ру ше ви на, ужа са ва ју ћи осе -
ћај. Иза ве ли ких и де бе лих че лич них вра -
та, са че као ме је ко ман дант 83. ло вач ког
ави ја циј ског пу ка, пу ков ник-пи лот Гво зден
Уро ше вић. Зна мо се ду го. Ка да је он кра -
јем се дам де се тих го ди на, као млад пот по -
руч ник до шао на аеро дром, да слу жбу је у
на шем пу ку, ја сам већ био ма јор. Дру гар -
ски смо се по здра ви ли. Гво зден, мла да -
лач ког из гле да, ви жљаст, и са да као и
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ПОГЛЕДИ

Тешке командантске одлуке

ПИЛОТИ ОСТАЛИ 
УЗ СВОЈЕ АВИОНЕ

Пуковник Гвозден Урошевић: ,,Да одемо даље од
авиона, ван Космета, па била би то страшна брука.

Оставите нас у објекту, преживећемо, издржаће наш
Рудник. И додао: Треба да знате и ово, у разговору са

људима скоро стопостотно су за то да се остане у
објекту, уз авионе“.

Пише: 
Спасоје 

Смиљанић,

Под зем ни 
обје кат 
аеро дро ма 
у При шти ни

Да нас је 
аеро дро м
Сла ти на 
у ру ка ма 
ме ђу на род них
сна га



увек, су во њав, исто као пре, са мо са -
да, учи ни ло ми се, не што је бле ђи.
Оћу тао сам и по ми слио, па до бро је и
жив, шта му све ви си над гла вом и ко -
је га бри ге мо ре.

Об и шли смо све. Во дио ме је ко -
ман дант Гво зден. При ли чи му име, си -
ту а ци ју у ко јој се на ла зи са мо гво зден
чо век мо же да под не се и из др жи.

Об ја шња вао, по ка зи вао и опет об -
ја шња вао. Срео сам се са ста ре ши на -
ма – ави о тех ни ча ри ма и дру ги ма са
ко ји ма сам за јед но 1972. го ди не до -
шао на аеро дром „Ве ли ка Сла ти на“,
ко ман дан ти ма дру гих је ди ни ца, али,
ре ше ње, ка кво је ре ше ње за Гво зде -
на, за ње го ве љу де и ави о не?

Се ли смо Гво зден и ја да о ре ше њу
раз го ва ра мо. Шта да ра ди мо, шта
пред ла жеш? Ма ло је оћу тао и ре као:
Ге не ра ле! Ави о не из објек та за са да
не мо же мо да из ву че мо, за то што су
при ла зне ста зе објек ту вр ло оште ће -
не, ви де ли сте то и са ми, а ви де ли сте
да је и се вер ни улаз у обје кат за ру -
шен. Ако из ве де мо љу де из објек та,
не знам где ће мо са њи ма. Би ло где
да их сме сти мо у ре јо ну аеро дро ма,
Шип та ри ће нас на па сти. У та квој си -
ту а ци ји ни сам си гу ран да не ће мо да -
ле ко бр же из гу би ти 83. ло вач ки ави ја -
циј ски пук. Да оде мо да ље од ави о на,
ван Ко сме та, па би ла би то стра шна
бру ка. Оста ви те нас у објек ту, пре жи -
ве ће мо, из др жа ће наш „Руд ник.“ И до -
дао: Тре ба да зна те и ово, у раз го во ру
са љу ди ма ско ро сто по стот но су за то
да се оста не у објек ту, уз ави о не.

Ни сам ви ше раз ми шљао, од лу чио
сам и сво ју од лу ку са оп штио ко ман -
дан ту 83. ло вач ког ави ја циј ског пу ка:
Гво зде не, оста је те у објек ту. Од лу ку
сам до нео и са оп штио, али бри ге ни -
сам ре шио. И да ље сам стре пео и
бри нуо, шта ће би ти ако бом бе про би -
ју обје кат. А знао сам шта ће би ти.

Смо тра пу ка ко ји се га си
Из др жао је наш „Руд ник“. Пре жи вео

је Гво зден и ње го ви љу ди. По ле тео је
ко ман дант 83. ло вач ког ави ја циј ског
пу ка пу ков ник, пи лот Гво зден Уро ше -
вић 12. ју на 1999. го ди не у по по днев -
ним са ти ма са сво јих 11 МиГ-ова-21 и
2 „Утве“-53 и сле тео на аеро дром Ба -
тај ни цу.

До че као сам их, за јед но са ко ман -
дан ти ма кор пу са, ге не ра лом Пе тро ви -
ћем и ге не ра лом Ма си ћем на аеро -
дро му. Ка да су гра ђа ни Но ве Па зо ве
ви де ли на ше ави о не да до ла зе на
сле та ње, на ста ло је пра во оду ше вље -
ње.

Оду ше вље ње код на шег на ро да,
али и код на ших при ја те ља. По сма -
тра ју ћи на фран цу ској те ле ви зи ји по -
ле та ње на ших МиГ-ова са аеро дро ма
При шти на, фран цу ски ва зду хо плов ни
ге не рал Пјер Га лоа је уз вик нуо:

Па шта је НА ТО ра дио у Ју го сла ви -
ји?! 

На аеро дро му Ба тај ни ца, из вр шио
сам смо тру са ста ва 204. и 83. ло вач -
ког ави ја циј ског пу ка и пред стро јем
је ди ни ца са оп штио од лу ку: Од да нас
83. ло вач ки ави ја циј ски пук ула зи у са -
став 204. ло вач ког ави ја циј ског пу ка.
Фор ма циј ско-ор га ни за циј ска струк ту -
ра 83. лап се га си.
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СА СВИХ СТРАНА

У Краљеву обележен Дан примирја у Првом светском рату

СЕЋАЊЕ НА ПОГИНУЛЕ 
У ВЕЛИКОМ РАТУ

У
11 са ти, 11. 11. 1918. го ди не Цар ска Не -
мач ка је, пред си ла ма Ве ли ке ан тан те,
бли зу Па ри за у ко манд ном же ле знич -

ком ва го ну Мар ша ла Фер ди нан да Фо ша,
пот пи са ла ка пи ту ла ци ју као чин при мир ја,
чи ме је окон чан Пр ви свет ски рат. На род је
овај рат на звао Ве ли ки рат, у ко ји су од ла -
зи ли сви ко ји су би ли спо соб ни да бра не
Ср би ју. Из Кра ље ва и под руч ја Жич ког сре -
за у рат је оти шло ви ше од 5.000 вој ни ка.

Ср би ја је 2012. го ди не овај дан је про гла -
си ла за др жав ни пра зник, ка ко би се на нај -
бо љи на чин са чу ва ла успо ме на и ода ло
при зна ње сви ма ко ји су сво је жи во те из гу -
би ли у овом ра ту.

У част обе ле жа ва ња 100 го ди на од за вр -
шет ка Ве ли ког ра та, град Кра ље во је у се -
лу Ро ће ви ћи, на бр ду Вра но вац, на пла ни -
ни Че мер но из гра дио вој нич ку спо мен-ка -
пе лу, јер је баш на том бр ду по ги ну ло 105
бо ра ца вој ске Кра ље ви не Ср би је из Дру гог
ужич ког од ре да. Та бит ка је би ла од нај ве -
ћег зна ча ја за обез бе ђе ње успе шног по вла -
че ња срп ске вој ске пре ма Ал ба ни ји и Цр ној
Го ри. У из град њи ка пе ле, мер мер ног кр са -
та и спо мен-пло че ве ли ки до при нос су да -
ле на ше ко ле ге и чла но ви УВПС: Ра до је То -
ма ше вић као пред сед ник Од бо ра за обе ле -
жа ва ње сто го ди на од за вр шет ка Пр вог
свет ског ра та и из град њу вој нич ке спо мен-
ка пе ле и Ра де Ву ко са вље вић као члан Од -
бо ра за ис тра жи вач ку де лат ност.

Та да је уве де на прак са да се Дан при -
мир ја обе ле жа ва упра во на овом ме сту.
Ове го ди не се, из тех нич ких раз ло га ве за -
них за пут, мо ра ло од у ста ти од од ла ска на
бр до Вра но вац. Ни је по сто ја ло бо ље ме сто
за за ме ну од град ског пар ка у ко ме се на -
ла зи ду хов ни цен тар „Све ти вла ди ка Ни ко -
лај Ве ли ми ро вић“. Ту је по ста вље но и 14
ка ме них спо ме ни ка-крај пу та ша ко је је при -
ку пио и об но вио За вод за за шти ту спо ме -
ни ка кул ту ре са ра зних ме ста, ка ко би се
спа сли од про па да ња. Крај пу та ши су ина че
по ди за ни по сле бал кан ских и Пр вог свет -
ског ра та јер су по ро ди це сма тра ле да ду -
ше њи хо вих нај ми ли јих, чи ја те ла су оста -
ја ла на не по зна тим ме сти ма и ни ка да ни су
про на ђе на, по чи ва ју упра во у ка ме ну. Тек -
сто ви уре за ни на њи ма су пу ни бо ла и ту ге

за њи хо вим нај ми ли јим, али исто вре ме но и
по но са што су сво је жи во те да ли за сло бо -
ду и част сво је отаџ би не. Спо ме ни ци су по -
ста вља ни по крај пу те ва ка ко би љу ди ко ји
њи ма про ла зе про чи та ли име на и по мо ли -
ли се бо гу за њи хо ве ду ше. У са вре ме но
до ба нај ве ћи број љу ди, по го то во мла ђих,
ће упра во у пар ку има ти при ли ке да те крај -
пу та ше ви де, јер пу те ви ма где су ра ни је би -
ли све ма ње љу ди про ла зи.

Уз так то ве „По смрт ног мар ша“ у из во ђе -
њу Ва тро га сног ор ке стра „27. сеп тем бар“,
цве ће и вен це уз крај пу та ше  су по ло жи ли
пред став ни ци гра да Кра ље ва, Ра шког
управ ног окру га, 2. бри га де КоВ, По ли циј -
ске упра ве Кра ље во, бо рач ких и дру гих
удру же ња и ор га ни за ци ја.  

Све ште ни ци Епар хи је жич ке, про то је реј-
ста вро фор Љу бин ко Ко стић ар хи је реј ски
за ме ник епи ско па жич ког и је реј Вла ди мир
Јо ва но вић одр жа ли су по мен љу ди ма из
кра ље вач ког кра ја ко ји су то ком Пр вог свет -
ског ра та утка ли сво је жи во те у сло бо ду
отаџ би не. 

На пла тоу ис пред Ду хов ног цен тра оку -
пље ни ма се обра тио гра до на чел ник Кра -
ље ва др Пре драг Тер зић ко ји је ис та као
зна чај обе ле жа ва ња овог да ту ма и се ћа ња
на слав ну исто ри ју, али и ва жност да у са -
да шње вре ме ја ча мо на ше од брам бе не
сна ге ка ко би смо спре чи ли по нов но угро -
жа ва ње на ше без бед но сти и не за ви сно сти. 

Исто ри чар На род ног му зе ја Kраљево Не -
ма ња Три фу но вић  је украт ко под се тио ка -
кав је то рат био, ко ли ка је стра да ња пре -
тр пе ла Ср би ја, са освр том на стра да ње
Кра ље ва и око ли не. Ова ко са же то из ла га -
ње би мо гло би ти при мер свим основ ним и
сред њим шко ла ма у Ср би ји ка ко на нај бо -
љи на чин раз у ме ти исто риј ске до га ђа је и у
уче ни ци ма про бу ди ти ин те ре со ва ње за
слав ну исто ри ју на ших пре да ка. Зна чај но
је ис та ћи и ка кве је те шке по сле ди це рат
оста вио на ка сни ји жи вот и исто ри ју на шег
на ро да и др жа ве Ср би је. 

Срп ска вој ска је у Ве ли ком ра ту уче ство -
ва ла од пр вог до по след њег да на. Она је
1914.го ди не, иако осла бље на и ис цр пље на
у бал кан ским ра то ви ма, оства ри ла пр ве по -
бе де у Ве ли ком ра ту над над моћ ном
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СА СВИХ СТРАНА

Телефонска седница
МОд ,,Бежанијска коса“

НОВО ПЛАНИРАЊЕ
РАДА

У
скла ду са до са да шњом прак сом, а
на осно ву за кљу ча ка до не тих на де -
се тој сед ни ци Оп штин ског од бо ра

УВПС Но ви Бе о град и од лу ка ко је се
од но се на на чин ре гу ли са ња од но сно
ор га ни зо ва ња и ре а ли за ци је сед ни ца
го ди шњих и из бор них скуп шти на у ме -
сним ор га ни за ци ја ма, пред сед ник Ме -
сног од бо ра УВПС ,,Бе жа ниј ска ко са“
Ми лан Кал чић одр жао је 1. но вем бра

сед ни цу те ле фон ским пу тем са чла но -
ви ма Ме сног од бо ра и по је ди нач но им
пре нео сле де ће:

(1.) Има ју ћи у ви ду не по вољ ну и не -
пред ви ди ву пан де миј ску си ту а ци ју,
сед ни це го ди шње и из бор не Скуп шти -
не, укљу чу ју ћи и обе ле жа ва ње 24. го -
ди шњи це УВПС Ме сног од бо ра ,,Бе жа -
ниј ска Ко са” пред ла же се да се исто -
вре ме но пла ни ра ју, ор га ни зу ју и ре а ли -
зу ју то ком ја ну а ра и фе бру а ра сле де ће
го ди не. 

(2.) Из ве штај о ра ду Ме сног од бо ра
за пе ри од 2020-2021. го ди не, као и де -
та ље око евен ту ал ног из бо ра но вих
кан ди да та за функ ци је у Глав ном, Оп -
штин ском и ме сним од бо ри ма, бла го -
вре ме но ће при пре ми ти пред сед ник
МОд, уз до дат но ува жа ва ње и при хва -

та ње пред ло га и ми шље ња дру гих чла -
но ва. 

(3) За пи сни ци са одр жа них сед ни ца
као и по је ди не  ин фор ма ци је би ће као
и до са да до ста вља ни Оп штин ском од -
бо ру УВПС  Но ви Бе о град и ли сту ,,Вој -
ни ве те ран” ра ди об ја вљи ва ња.

Чла но ви Ме сног од бо ра и пред став -
ник у Глав ном од бо ру УВПС Ко ста Но -
ва ко ви ћа и не ко ли ко чла но ва из ме сне
ор га ни за ци је су пред ло ге у це ло сти
при хва ти ли. Пре не та су им оп шир на
об ја шње ња пред сед ни ка, на осно ву ко -
јих су да ли пу ну по др шку бу ду ћим ак -
тив но сти ма ко ји ма ће кроз пре ци зи ра -
не и те жи шне за дат ке у 2022. го ди ни
би ти упо зна то члан ство.

М. К.

Поводом Дана примирја

ДА ИСТИНА НЕ ПОТАМНИ

Д
е ле га ци ја СО Брус, по во дом Да на при мир ја, по ло жи ла је вен це на Спо ме ник
по ги ну лим за ве ру и отаџ би ну. Тај спо ме ник по диг нут је у цр кви Све ти Вра чи
у Јан ко вој кли су ри 2017. го ди не, у скло пу обе ле жа ва ња тра ге ди је из Ве ли ког

ра та. То обе леж је по диг ну то је као на род но се ћа ње на жр тве ју на ка   и То плич ког
устан ка. Име на тих жр та ва, 85 ју на ка, укле са на су на спо мен-пло чи.

То плич ки уста нак је са се лом Раз бој на по ве зан због од ма зде Аустро у гар ске
вој ске и због по ма га ња уста ни ци ма. Се ло Раз бој на спа ље но је пот пу но, а ста -
нов ни штво про те ра но на шест ме се ци из сво јих до мо ва и од во ђе њем свих му -
шка ра ца у за ро бље ни штво. Би ло је то у мар ту ме се цу 1917. го ди не. На спо ме -
ник је по ста вље на и пло ча ,,Да се не за бо ра ви зло чин“ са по бро ја ним ци вил ним,
вој но по ли циј ским и ма те ри јал ним жр тва ма НА ТО зло чи на ца 1999. го ди не.

Спо ме ник за вре ђу је па жњу као идеј ни и кул ту ро ло шки обје кат из ра ђен      од
ма те ри ја ла из ме сне сре ди не са на гла ше не три це ли не у про сто ру пор те цр кве.
Пра ти фи ло зо фи ју све тог трој ства, из ра ђен од на гла ше них кру го ва, во де нич ких
ка ме но ва ко ји су мно го го ди на слу жи ли ствар ном жи во ту. Син фо ни ја кру го ва, ра -
ђа ње, жи вље ње и уми ра ње мо же и обр ну тим ре до сле дом.

На сла во лу ку је упи са но ,,Ги ну лим за ве ру и отаџ би ну“. Упо тре бљен је трај ни
гла гол ,,ги ну лим“ не са мо као по све та из ги ну ли ма. По све ћен је сви ма што су во -
ђе ни Ко сов ским за ве том ги ну ли и сви ма ко ји ће ги ну ти у ра ту и у ми ру.

На сла во лу ку укле са но је по ред исто риј ских го ди на, круп ним сло ма  „Ој Ср би -
јо... Пе сма над пе сма ма, али као пр кос (инат) све че шће ко ри шће њем и из ми -
шље ном пој му За пад ни Бал кан. Не за о би ла зан је је и пра во слав ни крст као на ша
ду хов на вер ти ка ла. 

Ве те ран ске, па три от ске, бо рач ке и дру ге де ле га ци је из оп шти не Брус ис ко ри -
сти ле су при ли ку да раз го ва ра ју о трај ни јем про гра му и да ту му се ћа ња на исто -
ри ју овог ме ста и иде јом да са СО Бла це са чи не за јед нич ки про грам бу ду ћег обе -
ле жа ва ња исто ри је овог кра ја.

С. Ву ко је вић

Аустро у гр ском вој ском у слав ним бит ка ма
на Це ру и Ко лу ба ри. 

На ред не 1915. је усле ди ла офан зи ва
по сле ко је су се срп ска вој ска, вр хов на ко -
ман да и вла да по ву кли пре ко Ал ба ни је у
Грч ку, од но сно на Крф и на тај на чин спа -
сли вој ску од пот пу ног уни ште ња. Са ве -
зни ци ви ше ни су ра чу на ли на срп ску вој -
ску. Би ло је чак и раз ми шља ња да се тај
део фрон та уга си. Успе шан и брз опо ра -
вак, ре ор га ни за ци ја вој ске и ве ли ки број
до бро во ља ца из це лог све та до вео је до
фор ми ра ња Со лун ског фрон та. Две го ди -
не су се во ди ле ро вов ске бор бе без по ме -
ра ња ли ни је фрон та. Из тог пе ри о да по ти -
че и ве ли ко при ја тељ ство из ме ђу срп ског
и грч ког на ро да ко је по сто ји и дан-да нас.

У сеп тем бру 1918. го ди не де си ло се
оно што су срп ски вој ни ци ду го че ка ли -
кре ну ло се у про бој Со лун ског фрон та.
Усле ди ла је не за др жи ва офан зи ва од но -
сно по вра так срп ских вој ни ка у отаџ би ну.
Срп ски пе ша дин ци су под бор бом на пре -
до ва ли бр же од фран цу ских ко ња ни ка. Је -
дан за дру гим осло ба ђа ни су гра до ви и це -
ла те ри то ри ја Ср би је. На тај на чин Ср би ја
је да ла ве ли ки до при нос по бе ди са ве зни -
ка од но сно си ле Ан тан те у Пр вом свет -
ском ра ту. 

Де мо граф ски ко лапс је сва ка ко нај ве ћа
ште та ко ју је Ср би ја пре тр пе ла: ви ше од
400.000 по ги ну лих вој ни ка, ско ро  850.000
по ги ну лих ци ви ла и  ви ше од 500.000 ин -
ва ли да, што је ви ше од јед не тре ћи не це -
ло куп не по пу ла ци је. Гу би ци у бро ју не ро -
ђе не де це се мо гу са мо на слу ти ти јер су
ме ђу по ги ну лим у нај ве ћем бро ју би ли
мла ђи љу ди, ко ји су тек тре ба ли да до но -
се но ве жи во те. 

У кра ћем кул тур но-умет нич ком про гра -
му „Ду ша у ка ме ну“, ко ји је та ко на зван
упра во по крај пу та ши ма, уче ство ва ли су
глум ци Кра ље вач ког по зо ри шта Зо ран Це -
ро ви на и Ми ло мир Не дељ ко вић, као и во -
кал ни со ли ста, про фе сор ка Му зич ке шко -
ле „Сте ван Мо кра њац“ Дра га на Ма ној ло -
вић. 

Да ли ће мо и иду ће го ди не обе ле жа ва -
ње Да на при мир ја у 1. свет ском ра ту има -
ти на овом ме сту или на бр ду Вра но вац,
за ви си пре све га од Град ске упра ве и љу -
ди ко ји се ба ве овим пи та њем, али то ап -
со лут но ни шта не ме ња. Бит но је да се
што ве ћи број љу ди, пр вен стве но мла дих,
укљу чи у ова кве ак тив но сти. Град ски од -
бор УВПС Кра ље во ће сва ка ко би ти укљу -
чен, као и у све дру ге ва жне до га ђа је на
те ри то ри ји гра да.

Јо ван Си мић
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СА СВИХ СТРАНА

In memoriam
Стеван Стојановић 

(1936-2021)

КАПА ДОЛЕ ЉУДИНИ

К
ад љу ди од ла зе са
овог све та, њи хов
од ла зак иза зи ва ту -

гу и бол код ње го вих
нај бли жих и по што ва ње
оних ко ји су га по зна ва -
ли. Али ма ло је љу ди
ко ји су сво јим жи во том,
сво јим ра дом и сво јим
оп ти ми змом, кроз цео
свој жи вот ни век за слу -
жи ли да им се на са мрт -
ном од ру по кло не и они
ко ји су га по зна ва ли и они ко ји су са мо чу ли за
њих. Ме ђу та квим, ма ло број ним, скром ним, до -
бро ћуд ним и пле ме ни тим био је наш Сте ван.

Пет да на на кон свог 85-ог ро ђен да на (11. но -
вем бра) пре ми нуо је Сте ван Сто ја но вић, пен -
зи о ни са ни за став ник прве класе, члан УВП,
члан СУБ НОР-а, члан Са ве за из ви ђа ча. Пре
све га то га био је су пруг сво је Ко са ре, отац Би -
ља не и Ве сне де да петоро уну ча ди, пра де да
ше сто ро пра у ну ча ди. Да му ни је  по не ста ло
сна ге, за два ме се ца би био и чу кун де да.

Ро ђен је 6. но вем бра 1936. го ди не у се лу
Дре но вац код Жи то ра ђе. Го ди не 1952. од ла зи
у Ин жи ње риј ско-хе миј ску под о фи цир ску шко лу
у Кар лов цу и успе шно за вр ша ва шко ло ва ње
1954. го ди не, а слу жбу у вој сци оба вља у гар -
но зо ни ма Кар ло вац, Кра ље во, Обре но вац,
Сви лај нац и Ша бац. 

У то ку слу жбе уз ре дов на уса вр ше ва ња за -
вр шио је и па до бран ски курс и ско ко ви ма са
пла вих ви си на сте као знач ку ле та ча и па до бра -
на ца.  Оба вљао је ко ма дир ске и ад ми ни стра -
ти ве ду жно сти и био уче сник ме ђу а на род не ми -
си је Ор ган за ци је Ује ди ње нух На ци ја у Егип ту. 

Од ла ском у пен зи ју ода брао је да жи ви у
Шап цу, по све тив ши се сво јој по ро ди ци и број -
ним ак тив но сти ма у окви ру ор га ни за ци ја чи ји је
био ак ти ван члан. Сво је де це ни је и ста рост но -
сио је на сво јим пле ћи ма та ко ра до сно и ла ко,
као што де чак но си сво ју мла дост. Се јао је око
се бе до бро ту и пле ме ни тост жи во та, не ис црп -
но и бес крај но, ве ру ју ћи да до бро та отва ра сва
вра та овог све та и пре мо шћа ва нај ду бље про -
ва ли је ме ђу љу ди ма.

У УВПС је био члан Град ског Од бо ра у че ти -
ри ма да та  и два ма да та се кре тар, био је члан
Град ског од бо ра СУ БОР-а гра да Шап ца. Као
ак ти ви члан Са ве за из ви ђа ча Ср би је дао је ве -
ли ки до при нос у вас пи та ва њу мла дих ге не ра -
ци ја. 

Са ра ђи вао је са Гла сом Под ри ња и био до -
пи сник ли ста Вој ни Ве те ран, а по себ на страст
му је би ла фо то гра фи ја. Шап ча ни ће ду го пам -
ти ти чи ка Сте ву, на ње го вом  би ци клу.  Сво јим
фо то а па ра том и тек сто ви ма ове ко ве чио је
број не спорт ске и дру штве не до га ђа је. 

Од ње га смо и ми мла ђи на у чи ли пу но то га и
по но сни смо што је био део нас. Био је део на -
шег стро ја до сто јан стве но ка кав је био и у жи -
во ту, да ју ћи дру штву и ви ше не го што су прил -
ке и усло ви до зво ља ва ли.

Сте ви на по ро ди ца мо же да бу ду по но сна на
свог оца, де ду, пра де ду, ро ђа ка и при ја те ља.
Ми ње го ве ко ле ге, као и мно ги дру ги, не ће мо
га за бо ра ви ти. Се ћа ће мо се Сте ви ног  в ве дрог
ду ха и до бро ту ко јом је пле нио љу де. 

Језик наш насушни

ДРАКОНСКЕ
КАЗНЕ 

И
з раз дра кон ска ка зна (че шће
у мно жи ни: дра кон ске ка зне)
ве о ма је стар. Ве зу је се за

име атин ског за ко но дав ца Дра -
ко на, ко ји је пре ма пре да њу, жи -
вео у VII ве ку пре но ве ере. Он је
621. го ди не п.н.е. ко ди фи ко вао
низ за ко на ко ји су се од ли ко ва ли
из у зет ном стро го шћу. Го во ри ло
се да су „кр вљу пи са ни“, јер су го -
то во за сва ки пре ступ пред ви ђа -
ли смрт ну ка зну. За стра шу ју ћој
стро го сти и не чо веч но сти тих за -
ко на још су ви ше до при но си ли
при пад ни ци ви со ког ари стро -
крат ског сло ја ро бо вла сни ка про -
из вољ ним ту ма че њем њи хо вих
од ре да ба.

Сто ти ну го ди на ка сни је Дра ко -
но ве за ко не уку нуо је по зна ти
атин ски по ли ти чар и за ко но да -
вац, је дан од се дам грч ких му -

дра ца – Со лон (630-560). Са тим
је у Грч кој пре ста ло из ри ца ње
нео д ме ре них и дра стич них ка -
зни. Ипак, оне су оста ле за пам -
ће не за сва вре ме на, за јед но са
Дра ко но вим име ном у из ра зу ко -
јим се озна ча ва ју пре те ра но
стро ге за кон ске санк ци је, ко је ни -
су у сра змер не учи ње ном
(не)де лу. 

На жа лост, дра кон ских ка зни
би ло је и по сле Дра ко на. Мо гло
би се ре ћи да су мно ге од ред бе
по зна тог Ду ша но вог за ко на из
XIV ве ка, би ле дра кон ске. По себ -
но оне ко ји ма су не срет ним ви -
нов ни ци ма од се ца ли ру ке, „уре -
зи ва ли је зик“, „сму ди ли бра де“ и
сл.

Ипак, по стро го сти и су ро во сти
Дра кон је остао без прем ца у
исто ри ји ци ви ли зо ва ног све та, о
че му све до чи и сам при дев дра -
кон ски ко ји, у свим ком би на ци ја -
ма, зна чи: „пре те ра но строг, не у -
мо љив, сви реп“, Та ко се он да,
по ред дра кон ске ка зне, го во ри
да нас и дра кон ски за ко ни, дра -
кон ске ме ре, дра кон ски по ступ -
ци итд.

Признање војном пензионеру 
Лабуду Лончару

ГРАМАТА КЊАЗА МИЛОША

В
ој ном ве те ра ну,  ча сном офи -
ци ру , бор цу, па три о ти, ко ман -
ди ру је ди ни ца ве за, ових да на

при сти гло је при зна ње ,,Гра ма та
кња за Ми ло ша“, ко ју је до ди је ли -
ло Ми ни стар ство кул ту ре Ср би је
и Удру же ње књи жев ни ка Ср би је
за до при нос срп ској књи жев но сти
за 2020. го ди ну.

Ла буд Лон чар  ро ђен је  1964. го -
ди не у Бе ра на ма , гдје је и за вр -
шио основ но шко ло ва ње. Љу бав
пре ма уни фор ми и ча сној вој нич -
кој про фе си ји би ла је пре суд на да
упи ше и за вр ши Вој ну ака де ми ју,
смер ве зе, а по за вр шет ку от по чи -
ње ру ко во ђе ње и ко ман до ва ње је -
ди ни ца ма ве зе у ЈНА.

Ла буд , пје сник, про зни пи сац,
ко лум ни ста, от по чео је пи са ње по -
е зи је и про зе у ра ној мла до сти, а
то ме се по себ но се по све тио по од ла ску у пен зи ју.

Ње го ви ври јед ни члан ци за сту пље ни су у број ним збор ни ци ма
Удру же ња вој них пен зи о не ра Цр не Го ре. У ра ту на ко ље ни ма је за пи -
си вао ва жне до га ђа је. Рат ни днев ник је пун од лу ка и на ре ђе ња. Док
је ово би ље жио стал но је бри жио  ка ко да обез би је ди си гур ну и по у -
зда ну ве зу ме ђу рат ним је ди ни ца ма рас по ре ђе них на по ло жа ји ма.

Осје ћао стал ну по тре бу да пу тем пи са не ри је чи што ви ше збли жи
пје сни ке Ср би је и Цр не Го ре и да се  очу ва ћи ри ли ца.

На так ми че њу Асо ци ја ци је  вој них пен зи о не ра Евро пе и Ази је за
нај љеп шу ама тер ску фо то гра фи ју у Мо скви за у зео је тре ће мје сто и
до био је ври јед но при зна ње. 

Ла буд је ор га ни за тор мно гих кул тур них ма ни фе ста ци ја и про мо ци ја
у Ба ру. Осни вач је и пред сјед ник Удру же ње књи жев них ства ра ла ца и
умјет ни ка „Не ка за но“ из Ба ра. За сту пљен је у око 30 до ма ћих и стра -
них ан то ло ги ја и збор ни ка, гдје  на по се бан сли ко ви ти на чин ис ка зу је
рат не до га ђа је.

Об ја вио је и че ти ри књи ге по е зи је:  „Ра ђа ње су зе“, ,,Оста вља ња“,
„На по ле ђи ни сна“ ,,Ако пре ћу тим пје сму“, а на пи сао је и књи гу крат -
ких углав ном рат них  при ча „Сва ко оста ви свој траг“

Ра ди во је Здрав ко вић



У
ду ху ди рек ти ва Цен трал ног ко ми -
те та КПЈ и Глав ног шта ба НО ПО
Ју го сла ви је од 4. ју ла 1941. о пре -

ла ску на оп шти на род ни уста нак, пар -
ти зан ски од ре ди у Ср би ји су по че ли
да на па да ју фа ши стич ког оку па то ра и
до ма ће из дај ни ке. Глав но жа ри ште
пред ста вља ле су за пад на Ср би ја и
Шу ма ди ја где је ору жа ни уста нак имао
нај ши ре раз ме ре. ЦК КПЈ и ГШ НО ПО
Ју го сла ви је, ко ји су та да из Бе о гра да
ру ко во ди ли устан ком у це лој зе мљи
још у ју лу 1941. су из ра ди ли план за
по ве зи ва ње ма њих и ства ра ње ве ће
сло бод не те ри то ри је у за пад ној Ср би -
ји.

По сле тро ме сеч них успе шних бор -
би, до по чет ка ок то бра 1941, би ле су
осло бо ђе не го то во це ла за пад на Ср -
би ја, до ли на р. За пад не Мо ра ве уз -
вод но од Кру шев ца, ве ћи део Шу ма -
ди је и до ли на р. Ибра од Кра ље ва до
бли зу Ко сов ске Ми тро ви це. На тој ос-
ло бо ђе ној обла сти оку па тор је је ди но
др жао изо ло ва не ја че гар ни зо не у
Кра ље ву, Ва ље ву, Шап цу, Кра гу јев цу
и То по ли. Пр ва сло бод на те ри то ри ја,
очи шће на од не мач ких оку па то ра и
кви слин га, та да се про те за ла на за па -
ду до р. Дри не, на се ве ру до р. Са ве,
на ис то ку до р. Ве ли ке Мо ра ве и на ју -
гу до р. За пад не Мо ра ве и р. Ув ца. Об -
у хва та ла је је дин стве но ге о граф ско
под руч је од око 15.000 км2 са бли зу
1.000.000 ста нов ни ка. На њој су се на -
ла зи ли зна чај ни цен три, као што су:
Ужи це, По же га, Ча чак, Гор њи Ми-ла -
но вац, Ба ји на Ба шта, Кру пањ и др. Од
по себ ног зна ча ја, као по ли тич ки и
при вред ни цен три, би ли су Ужи це и
Ча чак. По ве за на је би ла са сло бод ним
те ри то ри ја ма ју жне и ис точ не Ср би је,
ис точ не Бо сне, Сан џа ка и Цр не Го ре.
По сле пре ла ска По лит би роа ЦК КПЈ и
ГШ НО ПО Ју го сла ви је, вр хов ног ко -
ман дан та Ј. Б. Ти та и дру гих нај ви ших
ор га на НОП из Бе о гра да у ре јон Круп -
ња, а за тим у Ужи це по ста ла је ба за
за ру ко во ђе ње и раз ви ја ње ору жа ног
устан ка не са мо у Ср би ји, већ и у Сан -
џа ку, Цр ној Го ри и Бо сни, а пре ко њих
и у оста лим кра је ви ма Ју го сла ви је.

,,Ова сло бод на те ри то ри ја, по зна та
под име ном Ужич ка Ре пу бли ка, по сто -
ја ла је 67 да на (од 24. сеп тем бра до
29. XИ 1941). чи та ву ту сло бод ну те -
ри то ри ју зва ли су Ужич ка Ре пу бли ка...
Ту су на род на власт и ре во лу ци о нар -
на вој ска ра сле, ту су пар ти зан ски од -
ре ди би ли не обич на гру па пар ти за на,

не го ли је по вој нич ки об у че ни ба та љо -
ни, че те, во до ви... Љу ди су по че ли до -
би ја ти вје ру, да су се по сле оног кра ха
ста ре Ју го сла ви је ипак на шле сна ге
ко је су би ле до тле ла тент не, а ко је бр -
зо ра сту. То је има ло огро ман зна чај“
(Ти то). Има ло је ве о ма ве ли ки зна чај
ка ко за по че так ору жа ног устан ка та ко
и за ње гов да љи успе шан раз ви так.
На њој су сло бод ним, де мо крат ским
пу тем, иза бра ни ор га ни но ве на род но -
о сло бо ди лач ке вла сти: ме сни, се о ски,
град ски, сре ски и окру жни на род но о -
сло бо ди лач ки од бо ри. На ро чи то ин -
тен зи ван рад на из бо ру НОО био је у
сеп тем бру и ок то бру 1941. Глав ни
НОО Ср би је, као нај ви ши ор ган вла -
сти на ро да у Ср би ји, фор ми ран је 17.
XИ 1941. у Ужи цу. На род но о сло бо ди -
лач ки од бо ри су по ма га ли ору жа ну
бор бу, вр ши ли до бро вољ ну мо би ли -
за ци ју људ ства за НО ПО, при ку пља -
ли хра ну и ре ша ва ли дру ге ва жне за -
дат ке за НОП и ста нов ни штво на
осло бо ђе ној те ри то ри ји. До но си ли су
и ва жне од лу ке и уред бе. Они су би ли
пр ви за че ци јед не су штин ски са свим
но ве ре во лу ци о нар не са мо у прав не
вла сти. Упор на бор ба за ја ча ње по ли -
тич ког је дин ства ма са у бор би про тив
оку па то ра и до ма ћих из дај ни ка во ђе -
на је и кроз фор ми ра не ор га ни за ци је
на род но о  сло бо ди лач когфрон та
(ЈНОФ).

Све за фронт
У Ужич кој Ре пу бли ци, ко ја је би ла

ор га ни зо ва на у слу жби фрон ту и на
ре а ли за ци ји ре во лу ци о нар не ли ни је
КПЈ и пред ста вља ла пр ву до бро ор га -
ни зо ва ну др жа ву у ма лом, жи ве ло се
и ра ди ло са па ро лом Сви на фронт —
све за фронт. Об но вље на је ра том
уни ште на ин ду стриј ска про из вод ња.
Од на ро чи тог зна ча ја је би ла про из -
вод ња пу ша ка, ми тра ље за, му ни ци је
и руч них бом би, фа бри ке оруж ја и му -
ни ци је у Ужи цу. Она је од мах по осло -
бо ђе њу Ужи ца ста вље на под кон тро -
лу вој них вла сти. Из ове фа бри ке сла -
то је оруж је и му ни ци ја у све кра је ве
Ју го сла ви је, а на ро чи то у Бо сну, Сан -
џак и Цр ну Го ру. Исто та ко у Чач ку су
јед но вре ме пра вље не руч не бом бе у
ра ди о ни ца ма не ка да шњег Вој но тех -
нич ког за во да. Ус по ста вље ни су по -
штан ски, пут ни и же ле знич ки са о бра -
ћај. Рад ни ци же ле знич ких ра ди о ни ца
у Ужи цу и Љу би ћу узе ли су у сво је ру -
ке сав же ле знич ки са о бра ћај на осло -
бо ђе ној те ри то ри ји, ус по ста ви ли га и
ор га ни зо ва ли ње го во уред но одр жа -
ва ње. Из Чач ка је 5. X 1941. кре нуо пр -
ви пар ти зан ски воз за Ужи це и Вар ди -
ште. Уско ро за тим, за по чео је ре до ван
же ле знич ки са о бра ћај пре ко Г. Ми ла -
нов ца до с. Ба ња на и пре ма Кра ље ву
до с. Адра на. О ра ду же ле зни це ста -
ра ла се по себ на же ле знич ка пар ти -
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Ужичка Република и Битка на Кадињачи

ТАМО ГДЕ ЈЕ ПОГИНУО 
БАТАЉОН ЦЕО

Да би што брже сломили отпор бранилаца на Кадињачи, Немци су упутили обухватне
колоне јачине два батаљона. После једночасовне снажне артиљеријске припреме у
таласима су нападали положаје бранилаца Кадињаче. Одбијено је више њихових
јуриша и повела се борба прса у прса. У борби вођеној до поподнева браниоци 

Кадињаче нису дозволили непријатељу да продре у Ужице.
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зан ска че та. По ред пут ни ка пре во же -
ни су бор ци, оруж је, му ни ци ја, хра на и
дру га вој на опре ма. Пар ти зан ска же -
ле зни ца рас по ла га ла је са три пут нич -
ка и не ко ли ко те рет них ва го на, три
дре си не, јед ним оклоп ним во зом и
јед ним са ни тет ским оклоп ним во зом.

У осло бо ђе ним гра до ви ма су ор га -
ни зо ва не оп ште дру штве не за нат ске
ра ди о ни це ко је су ра ди ле за по тре бе
фрон та. Жен ске кро јач ке за веш, кро -
јач ке за оде ло, обу ћар ске и опан чар -
ске ра ди о ни це из ра ђи ва ле су раз не
вр сте оде ће и обу ће: веш, вој нич ке
блу зе и чак ши ре, опа са че, ка пе, вој -
нич ке тор би це, ко жне ка пу те и ко жу хе,
крат ке ка пу те (до ла ми це), цо ку ле,
опан ке, итд., а вр ши ле су и по прав ку
ста ре оде ће и обу ће. По ред ових, у не -
ким ме сти ма би ле су ор га ни зо ва не и
при ват не ра ди о ни це и рад ње. У Ужи -
цу је об но ви ла рад и фа бри ка ко же.
На род но о сло бо ди лач ки од бо ри и пар -
ти зан ске је ди ни це су сла ли си ро ву ко -
жу ко ја је ту пре ра ђи ва на, а за тим упу -
ћи ва на у обу ћар ске и кро јач ко-аба џиј -
ске ра ди о ни це у Узи цу и дру гим ме -
сти ма и упо тре бља ва на за из ра ду
обу ће, зим ских ка пу та и ко жу ха. Из
фа бри ке тка ни на, ко ја је у Ужи цу, та -
ко ђе, об но ви ла рад, ма те ри јал је слат
у ра ди о ни це за из ра ду ру бља и оде -
ла. По ред кро јач ких ра ди о ни ца би ло
је ор га ни зо ва но пле те ње ча ра па, џем -
пе ра и ша ло ва за пар ти за не. Њи хо ва
из ра да би ла је по ве ре на по је ди ним
до ма ћи ца ма, а по ред то га одр жа ва на
су пре ла по се ли ма и гра до ви ма на ко -
ји ма су же не и омла дин ке при пре ма -
ле то плу, зим ску оде ћу за пар ти за не.
У Ужи цу и Ба ји ној Ба шти су ор га ни зо -
ва не ра ди о ни це за пре ра ду ду ва на и
ци га рет-па пи ра. Ду ван и па пир су упу -
ћи ва ни на про да ју свим ме сти ма на
осло бо ђе ној те ри то ри ји, а око 5000 кг
ду ва на и па пи ра от пре мље но је у ис -
точ ну Бо сну за Ро ма ниј ски НО ПО. Ор -
га ни зо ван је рад ко вач ких и пот ки вач -
ких ра ди о ни ца и пе ка ра. У Ужи цу, Чач -
ку, Ба ји ној Ба шти и дру гим ме сти ма
ра ди ле су мен зе — на род не ку хи ње за
ис хра ну из бе гли ца и си ро ти ње. Рад -
ни ци су на ма сов ним рад нич ким ми -
тин зи ма јед но ду шно из ра жа ва ли ре -
ше ност да сво јим ра дом и бор бом, сви
до јед ног, до при не су бор би за сло бо -
ду и бо љи жи вот. А на број ним кон фе -
рен ци ја ма, ко је су одр жа ва не, се ља -
ци су из ра жа ва ли спрем ност да учи не
све за ко нач ну по бе ду и про те ри ва ње
не при ја те ља из зе мље. Омла ди на,
же не и оста ли сло је ви ста нов ни штва,
ши ром сло бод не те ри то ри је, ма ни фе -
сто ва ли су сво ју од луч ност и ре ше -
ност да уло же све сво је сна ге и по мог -
ну НОБ. Од 28. ок то бра до 3. но вем -
бра 1941. у Ужич кој Ре пу бли ци ор га -
ни зо ва на је и не де ља Све за фронт, тј.
не де ља мо би ли са ња свих до та да не -
ис ко ри шће них сна га, ко је су ста вље -
не у слу жбу на род но о сло бо ди лач ког
по кре та.

Вре ме сло бо де
На осло бо ђе ној те ри то ри ји ор га ни -

зо ва на је слу жба вој ног са ни те та.
Спро ве де на је мо би ли за ци ја ле ка ра,
апо те ка ра и оста лог ме ди цин ског осо -
бља, а др жав не бол ни це, при ват не

ор ди на ци је, кли ни ке и са на то ри ју ми
ста вље ни су под вој ну кон тро лу. Отво -
ре не су и но ве бол ни це. У по сто је ћим
ма њим здрав стве ним уста но ва ма, та -
ко ђе, ор га ни зо ван је при хват и ле че -
ње лак ших ра ње ни ка и бо ле сни ка.

Ра ди обез бе ђе ња ма те ри јал них и
фи нан сиј ских сред ста ва по треб них за
из вр ше ње број них оба ве за пре ма
фрон ту и по за ди ни, у свим сре ским,
окру жним и град ским НОО фор ми ра -
ни су на род но о сло бо ди лач ки фон до -
ви. Сво је фон до ве од бо ри су фор ми -
ра ли од мах по сле осни ва ња, и они су
има ли вр ло зна чај ну уло гу у ра ду
НОО и у оп штој мо би ли за ци ји сна га у
ору жа ној бор би. Све нов ча не ка зне и
при ход од за пле ње не ро бе упла ћи ван
је у ко рист НО фон да.

Ус по ста вље ни су и пр ви ор га ни без -
бед но сти по рет ка (че те на род не ми ли -
ци је), ор га ни кон тра о ба ве штај не тај не
слу жбе, на род на стра жа код НОО и у
гра до ви ма град ске че те. Ор га ни зо ва -
на је но вин ско-из да вач ка де лат ност. У
Ужи цу су штам па ни днев ни ли сто ви
Бор ба, ор ган ЦК КПЈ и Ве сти, у Чач ку
Но во сти, у Г. Ми ла нов цу Реч на ро да.
Ти ли сто ви су оба ве шта ва ли бор це и
ста нов ни штво о ре зул та ти ма бор бе
про тив оку па то ра и кви слин га и до но -
си ли нат пи се ко ји су усме ра ва ли по -
ли тич ку ли ни ју НОБ и о ор га ни за ци ји
и за да ци ма НОО. У Ужи цу је 13. но -
вем бра от по чео и рад ве ли ке пар ти -
зан ске еми си о не ра дио-ста ни це. У
гра до ви ма су ско ро сва ко днев но одр -
жа ва не при ред бе, филм ске и по зо ри -
шне пред ста ве, кон цер ти и пре да ва -
ња. Но си лац кул тур но-за бав не де лат -
но сти нај ве ћим де лом је би ла омла ди -
на. У Ужи цу је по сто ја ла и по себ на ом-
ла дин ска пар ти зан ска че та, Кул тур но-
умет нич ка че та, ко ја се ста ра ла

о кул тур ном и за бав ном жи во ту бо -
ра ца и ста нов ни штва. У мно гим се ли -
ма, ко ја су до та да те шко зна ла за ма
ка кве кул тур не при ред бе, по чео је да
се бу ди ин тен зив ни ји жи вот. Одр жа ва -
ни су збо ро ви, пре да ва ња, по се ла и
при ред бе са по зо ри шним ко ма ди ма,
ре ци та ци ја ма, пе смом и му зи ком. У
Ужи цу је 17. ок то бра одр жан и осни -
вач ки збор Срп ског на род но о сло бо ди -
лач ког омла дин ског са ве за (СНО ОС),
а у ок то бру је фор ми ра на и Омла дин -
ска рад на бри га да, пр ва у НОР, и упу -
ће на на бра ње во ћа и ку ку ру за за по -
тре бе НО ПО и ста нов ни штва. Отво ре -
не су основ не шко ле у свим ме сти ма
где су то рат ни усло ви до зво ља ва ли.
Сред ње шко ле ни су мо гле, у овом
вре ме ну, да от поч ну са ра дом, ма да
су чи ње ни на по ри у том прав цу.

По чет ком но вем бра 1941. чет ни ци
Дра же Ми ха и ло ви ћа су из вр ши ли оп -
шти на пад на Ужи це, али су бр зо раз -
би је ни. Те шке по ра зе су пре тр пе ли у
бор би про тив пар ти за на и ста нов ни -
штва код Ужи ца, По же ге, Ива њи це,
Ари ља, Чач ка, Г. Ми ла нов ца и Љу бо -
ви је. Да би спре чи ли да ље ши ре ње
ору жа ног устан ка и за у зе ли сло бод ну
те ри то ри ју Нем ци су мо ра ли да ор га -
ни зу ју сво ју ве ли ку про тив о фан зи ву.
Ан га жу ју ћи у њој сна ге ја чи не два кор -
пу са, као и не ди ћев ско-чет нич ке је ди -
ни це, по ду хват им је ус пео. Због ве ли -
ке над моћ но сти у људ ству, на о ру жа -

њу и тех ни ци, удру же ни не при ја тељ је
сло мио от пор НО ПО и ко му ни ка ци ја -
ма про дро на сло бод ну те ри то ри ју.
Кра јем но вем бра и по чет ком де цем -
бра 1941. пар ти зан ске је ди ни це су се
по ву кле у Сан џак и ис точ ну Бо сну и
про ду жи ле бор бу на но вим под руч ји -
ма.

Фор ми ра ње од ре да
Ова опе ра ци ја, уз раз не те ро ри -

стич ке, по ли тич ке и дру ге ме ре оку па -
то ра, пре ки ну ла је раз ви так Ужич ке
ре пу бли ке у оној фа зи ка да је по че ла
да да је нај ве ће вој не и по ли тич ке ре -
зул та те. Са зна ња сте че на у Ужи цу би -
ла су дра го це на за НОБ. Ту су, уз ди -
рект но уче шће Ј. Б. Ти та и оста лих
чла но ва По лит би роа ЦК КПЈ и Вр хов -
ног шта ба НО ПО Ју го сла ви је раз ра ђе -
не стра те ги ја и так ти ка НОБ и на род -
не ре во лу ци је, идеј но-по ли тич ке по -
став ке о на род ној вла сти и сте че на
пр ва прак тич на ис ку ства, ко ја су би ла
од ве ли ке ко ри сти за да љи раз вој и
из град њу вла сти рад ног на ро да у на -
шој зе мљи. По вла че ње и гу би так сло -
бод не те ри то ри је у за пад ној Ср би ји
ни су има ли за на шу да љу бор бу не ке
тра гич не по сле ди це, јер смо ми у то
ври је ме већ има ли сло бод не те ри то -
ри је у Бо сни и Хер це го ви ни, у Хр ват -
ској и Цр ној Го ри. ,,Ми смо и ка сни је,
не је дан пут, из гу би ли не ку сло бод ну
те ри то ри ју, али смо уви јек осва ја ли
још ве ће те ри то ри је. Гу би так јед не
зна чио је за нас за да так да осво ји мо
дру ге, или исте са још ве ћим про сто -
ром“ (Ти то).

Ужич ки НОП од ред Ди ми три је Ту цо -
вић фор ми ран је од лу ком ОК КПЈ Ужи -
це (Ти то во Ужи це) од 7. ју ла, од бор -
бе них гру па ко је су по сле 22. ју на иза -
шле из гра да и гру па из се ла. Од 28.
ју ла до 13. ав гу ста ство ре но је осам
че та (1. и 2. ужич ка, По же шка, Ариљ -
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ска, Ра чан ска, Мо ра вич ка, Цр но гор -
ска и Зла ти бор ска). У то вре ме број но
ста ње У. је би ло око 200 бо ра ца. Од -
мах по сле фор ми ра ња от по чео је с
ору жа ним ак ци ја ма и ди вер зи ја ма. До
кра ја сеп тем бра 1941. во дио је ви ше
бор би про тив не мач ких оку па тор ских
је ди ни ца и кви слин шких сна га, рас ту -
рио 29 жан дар ме риј ских ста ни ца, пре -
ки нуо на ви ше ме ста же ле знич ку пру -
гу Ча чак-Ужи це и Ужи це—Ви ше град,
осло бо дио Ари ље (22. ав гу ста), Ба ји -
ну Ба шту (12. сеп тем бра), Ива њи цу
(13. сеп тем бра), Ча је ти ну (21. сеп тем -
бра), По же гу (22. сеп тем бра), Ужи це и
Ко сје рић (24. сеп тем бра), рас ту рио
ско ро све оп штин ске упра ве на сво јој
те ри то ри ји и ство рио осло бо ђе ну те -
ри то ри ју, са цен тром у Узи цу, ко ја је
из но си ла 4.339 км2, са око 170 000
ста нов ни ка. До по чет ка ок то бра Ужич -
ки од ред је на ра стао на 2.500 бо ра ца
фор ми ра них у 5 ба та љо на са 25 че та
и ко њич ким во дом. У ок то бру и но вем -
бру 1941. во дио је бор бе про тив ита -
ли јан ских оку па тор ских сна га око Вар -
ди шта, уста ша у бли зи ни Ви ше гра да,
чет ни ка код Љу бо ви је, Ко сје ри ћа, По -
же ге, Ива њи це и Ари ља. Под нео је
глав ни те рет у раз би ја њу сна га ко је су
на па да ле ка Ужи цу 1, 2, 7. и 8. но вем -
бра, где се та да на ла зио Вр хов ни
штаб и ЦК КПЈ, за тим је уче ство вао у
го ње њу чет ни ка пре ма Рав ној го ри
(8—20. но вем бра), а не ке ње го ве че те
во ди ле су бор бе про тив је ди ни ца не -
мач ке 704. и 342. ди ви зи је код Ва ље -
ва. У пр вој не при ја тељ ској офан зи ви
(в.) во дио је кра јем но вем бра и по чет -
ком де цем бра 1941. бор бе про тив не -
мач ке 342. ди ви зи је на Бу ко ви ма (к.
946, код Ва ље ва), код Ко сје ри ћа, Љу -
бо ви је, Ба ји не Ба ште, на Ка ди ња чи,
Тре шњи ци, код Ча је ти не и на пл. Зла -
ти бо ру, шти те ћи од ступ ни цу Вр хов ног
шта ба, бол ни ца и збе га. У бор ба ма на
Ка ди ња чи из ги нуо је чи тав Рад нич ки
ба та љон с ко ман дан том ба та љо на
Ан дри јом Ђу ро ви ћем и ко ман дан том
Од ре да Ду ша ном Јер ко ви ћем. Сна ге

ко је су се по ву кле у Сан џак, ре ор га ни -
зо ва не су и фор ми ра не у два ба та љо -
на. Њи хо ве је ди ни це су уче ство ва ле у
осло бо ђе њу Но ве Ва ро ши.  

Ужич ка ре пу бли ка је за оку па ци о не
сна ге би ла ве ли ко из не на ђе ње, јер
оку па тор ни је мо гао да ве ру је да, у др -
жа ви ко ја је би ла та ко ла ко сло мље на
и рас пар ча на, мо же да се ја ви до бро
ор га ни зо ва ни от пор. Са дру ге стра не,
оче ки ва ња по кре та от по ра у Ср би ји су
би ла да ће на пад Не мач ке на СССР
би ти ве ли ка пре крет ни ца у до та да -
шњем ра ту и да ће за не ко ли ко ме се -
ци со вјет ска ар ми ја по ту ћи Вер махт.

Вр хов ни штаб НОВ и ПОЈ на ре дио
је 28. но вем бра 1941. Рад нич ком ба -
та љо ну Ужич ког НОП од ре да, оја ча -
ном са дви је че те По сав ског НО ПО-а
и то пом Ар ти ље риј ске ба те ри је, да на
Ка ди ња чи за тво ри пра вац Ба ји на Ба -
шта–Ужи це, успо ри на пре до ва ње де -
сне ко ло не не мач ке 342. ди ви зи је и
ти ме омо гу ћи ева ку а ци ју ра ње ни ка и
рат ног ма те ри ја ла из Ужи ца ка Зла ти -
бо ру, а за тим да се је ди ни це са Ка ди -
ња че ори јен ти шу за за шти ту пре ма
Крем ни ма.

Вр хов ни штаб знао је да Нем ци про -
ди ру у прав цу Ужи ца, али ни је знао да
се ра ди ло о оклоп ној, већ је био уве -
рен да се ра ди о пе ша диј ској ди ви зи -
ји. Због то га су оста вље не тру пе би ле
са мо ла ко на о ру жа не, ко је ни су мо гле
да се од у пру тен ко ви ма ко је су по се -
до ва ли Нем ци.

Не рав но прав на бор ба
Рад нич ки ба та љон, са ста ва три че -

те (Пе кар ска, Кро јач ко-обу ћар ска и
Ткач ка – укуп но око 270 бо ра ца), сти -
гао је но ћу са 28. на 29. но вем бар на
пре вој Ка ди ња чу. Бор ци ма Рад нич ког
ба та љо на из да то је на ре ђе ње да не
отва ра ју ва тру док не мач ке сна ге не
уђу ду бо ко у кли је шта ко ја су чи ни ли
пар ти зан ски по ло жа ји на пред њем
кра ју од бра не.

Да на 29. но вем бра око 8 ча со ва кре -

ну ле су не мач ке је ди ни це из За глав ка
из ви ђач ким сна га ма на пред про че -
шља ва ју ћи те рен да би от кри ле по ло -
жај Рад нич ког ба та љо на и уочи ле
глав не от пор не тач ке. Ка да су се ове
сна ге за ву кле до ста ду бо ко из ме ђу
пр ве и дру ге оку ке пу та, с Ка ди ња че је
од јек нуо пу цањ пар ти зан ског то па и
го то во истог тре на сру чи ла се на не -
мач ке вој ни ке ва тра бо ра ца Пе кар ске
и Кро јач ко-об у чар ске че те.

Да би што бр же сло ми ли от пор бра -
ни ла ца на Ка ди ња чи, Нем ци су упу ти -
ли об у хват не ко ло не ја чи не два ба та -
љо на. По сле јед но ча сов не сна жне ар -
ти ље риј ске при пре ме у та ла си ма су
на па да ли по ло жа је бра ни ла ца Ка ди -
ња че. Од би је но је ви ше њи хо вих ју ри -
ша и по ве ла се бор ба пр са у пр са. У
бор би во ђе ној до по по дне ва бра ни о -
ци Ка ди ња че ни су до зво ли ли не при ја -
те љу да про дре у Ужи це. Уз пут су не -
мач ки вој ни ци хва та ли се ља ке и го ни -
ли их да но се му ни ци ју, а он да их уби -
ја ли. Ка да су са обе ко ло не из би ли на
пре вој Ка ди ња че, по че ли су с бо ко ва
вр ши ти при ти сак на бор це По сав ског
од ре да, Ора шке че те 2. шу ма диј ског
од ре да и 2. зла ти бор ске че те Ужич ког
од ре да.

Око 14 ча со ва бор ба на Ка ди ња чи
по че ла је да је ња ва, а око 14,30 ча со -
ва са свим је пре ста ла. Тек ка да је из -
ги нуо ско ро чи тав рад нич ки ба та љон
са ко ман дан том Ан дри јом Ђу ро ви -
ћем, ко ман дан том Ужич ког НО ПО-а
Ду ша ном Јер ко ви ћем и по ли тич ким
ко ме са ром По сав ског НО ПО-а Бо ром
Мар ко ви ћем, не мач ке је ди ни це су ус -
пе ле да пре ђу пре ко Ка ди ња че и ис-
тог да на уве че да уђу у Ужи це.

По раз пар ти зан ских сна га на Ка ди -
ња чи за но во о сно ва ни по крет от по ра
имао је ка та стро фа лан зна чај. Бит ка
на Ка ди ња чи озна чи ла је крај Ужич ке
ре пу бли ке ко ја је тра ја ла од 24. сеп -
тем бра до 29. но вем бра 1941. го ди не.
У би ци је из ги нуо цео Рад нич ки ба та -
љон. 
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Борци НОВ и ПОЈ у ослобођеном Ужицу



K
aда не ко у по -
зни јим го ди -
на ма кре не

да се жа ли да му
од јед ном не при ја -
ју на мир ни це ко је
je ра ни је обо жа -
вао, то ни је без
раз ло га. Јер, ка ко
ста ри мо, ме ња ју
се и на ше на ви ке.
A, пла ни ра ње ис -
хра не за ви си од
не ко ли ко фак то ра
- ба зал ног ме та бо -
ли зма (енер ги је
нео п ход не за ос-
нов не жи вот не по -
тре бе), фи зич ке ак -
тив но сти и спе ци -
фич ног ди нам ског деј ства хра не, на во ди
мр др Ве ро сла ва Стан ко вић, ди је то лог.

- Ба зал ни ме та бо ли зам за ви си од жи -
вот ног до ба, по ла, здрав стве ног ста ња,
обла сти где живимo. Код де це и омла ди не
je мно го бр жи. Од 25. го ди не се сма њу је за
10 од сто на сва ких 10 го ди на. Са го ди на -
ма, осим о ко ли чи ни на мир ни ца, мо ра да
се во ди ра чу на и о њи хо вом ква ли те ту -
пре ци зи ра Стан ко ви ће ва.

Деч ја ис хра на тре ба да бу де бо га та на -
мир ни ца ма ко је ће да омо гу ће пра ви лан
раст и раз вој, али и да обез бе де до вољ ну
ко ли чи ну енер ги је.

- Код де це не би тре ба ло из бе га ва ти
хра ну бо га ту ма сти ма и угље ним хи дра ти -
ма, на рав но во де ћи ра чу на да не до ђе до
го ја зно сти. Ма ли ша ни би тре ба ло да ко ри -
сте жи та ри це од пу ног зр на, као и ин те -
грал ни пи ри нач и кром пир. Мле ко и млеч -
не про из во де je нео п ход но уно си ти и то сa
ве ћим про цен том ма сно ће, јер су то ма сти
ко је уче ству ју у фор ми ра њу нер вног си -
сте ма. Про те и ни ко ји се на ла зе у мле ку су
би о ло шки вред ни и нај бо љи су из вор кал -
ци ју ма ко ји je нео п хо дан за пра ви лан раст
и раз вој ко шта но-зглоб ног си сте ма - ука -
зу је Стан ко ви ће ва.

И ме со (те ле ти на, пи ле ти на, ри ба) je не-
о п ход но код де це због ви со ког са др жа ја
про те и на.

- Во ће и по вр ће су по треб ни због ди јет -
них вла ка на, ко ја ре гу ли шу пра вил но
функ ци о ни са ње црев не фло ре, али и због
ви та ми на, ми не ра ла и угље них хи дра та. У
деч јем до бу су до зво ље ни и слат ки ши,
али у ма лим ко ли чи на ма. Де цу je нео п ход -
но еду ко ва ти. У су прот ном, ка сни је мо же

до ћи до по ја ве бо ле сти иза зва них не пра -
вил ном ис хра ном - су ге ри ше Стан ко ви ће -
ва.

Ка ко на гла ша ва ну три ци о ни ста Ма ри ја
Пр чић, тре ба има ти на уму и да на ред ни
пе ри од, онај од 10. до 20. го ди не од ли ку ју
ве ли ке фи зич ке и пси хич ке про ме не.

- У скла ду са тим се ну три тив не по тре бе
по ве ћа ва ју. Ро ди тељ мо ра би ти спре ман
на ове про ме не, да бу де ту за свог адо ле -

сцен та јер та да се мо гу ја ви ти пр ви по ре -
ме ћа ји у ис хра ни. Ути цај око ли не je пре су -
дан у овом уз ра сту. Мла ди уме ју да бу ду
пре стро ги пре ма свом фи зич ком из гле ду и
да за ко ра че у озбиљ не про бле ме по пут
ано рек си је и бу ли ми је. Де ча ци све ра ни је
по чи њу да раз ми шља ју о те ре та ни и сво -
јим ми ши ћи ма, a де вој чи ца ма je оп се си ја
да има ју што ве ћи раз мак из ме ђу бу ти на
или „би ки ни мост“. A, мно ги не схва та ју да
по сто је нор мал не раз ли ке у гра ђи и упра -
во нас оне чи не дру га чи јим - на гла ша ва
Пр чи ће ва и до да је да адо ле сцент мо ра да
има нај ма ње три глав на обро ка у то ку да -
на, по жељ но је и две ужи не, a ако се ба ви
спор том и ше сти до пун ски оброк.

- Са мо пра вим ба лан сом про те и на, ма -
сти, угље них хи дра та, ми не ра ла и ви та ми -
на, уз ра зно вр сну ис хра ну, мо же се ис пра -
ти ти убр зан раст и раз вој у овом пе ри о ду.
Aкo де те из ра зи же љу за про ме ном у ки -
ла жи, нај бо ље гa je од ве сти код ну три ци о -
ни сте ди је те ти ча ра - пре по ру чу је Пр чи ће -
ва.

Ка да je реч о осо ба ма из ме ђу 20 и 30 го -
ди на, ка ко ука зу је, код њих ра сте свест и
по тре ба за здра вим сти лом жи во та, a ту je
ис хра на кљу чан фак тор.

- До 25. го ди не се, пре ма не ким ауто ри -
ма, сма тра да је пе ри од ка сне адо ле сцен -
ци је. To под ра зу ме ва да још об ли ку је мо
ор га ни зам, да енер гет ске и хран љи ве по -
тре бе мо гу би ти ве ће. Али, не тре ба да за -
не ма ри мо да од 25. го ди не ла га но кре ће
ста ре ње. Све што ра ди мо пре то га je пра -
ва од скоч на да ска здра вља. Сто га je ва -
жно да у овом пе ри о ду има мо већ на ви ку
да са мо стал но при пре ма мо глав не обро ке
и да пре по зна је мо ко ја нам хра на при ја.
Тре ба усва ја ти до бре на ви ке јер уско ро
до ла зи по тре ба за фор ми ра њем по ро ди це
код оба по ла - ка же Пр чи ће ва.

A, ка ко жи вот од ми че, енер гет ске по тре -
бе се сма њу ју, под се ћа Стан ко ви ће ва.

-Aкo осо ба ра ди по сао ко ји под ра зу ме ва
се де ње и ни је ак тив на по сле то га, енер гет -
ске по тре бе су око 2.100 ки ло ка ло ри ја за
му шкар це, a 1.900 за же не. Ис хра на тре ба
да бу де ба зи ра на на ин те грал ним жи та ри -
ца ма, фер мен ти са ним млеч ним про из во -
ди ма, по сном ме су и ри би, по вр ћу у ко ли -
чи ни од 400 гра ма, во ћу до 200 гра ма, a
унос кон ди тор ских про из во да мо ра да бу -
де ми ни ма лан јер су бо га ти са стој ци ма
штет ним за наш кар ди о ва ску лар ни си стем
- на гла ша ва Стан ко ви ће ва.

Из ме ђу 30. и 40. го ди не струк ту ра те ла
му шкар ца и же не се ме ња.

-Му шкар ци ина че има ју ви ше ми шић ног
тки ва, a же не ма сног. У овом пе ри о ду мо -
же да се до го ди из јед на ча ва ње на ра чун
ма сног тки ва код му шка ра ца. Ово мо же да
се пред у пре ди сва ко днев ним ак тив но сти -
ма и хра ном ко ја je при пре мље на код ку -
ће. Му шкар ци уме ју да се оп те ре те уно сом
про те и на, од ла ском у те ре та ну ра ди по -
бољ ша ња те ле сне ма се. Али, че сто се до -
га ђа су прот но. За то ни јед не ма кро ну три -
јен те не тре ба уве ћа но уно си ти, пa не ка су
то и про те и ни - ука зу је Пр чи ће ва.

Код осо ба ста ри јих од 65 го ди на основ
ис хра не би тре ба ло да бу ду цр ни, гра хам
хлеб од пре кру пе, као и мле ко и млеч ни
про из во ди ко ји су бо га ти кал ци ју мом, ви -
та ми ни ма Бе-2 и Бе-12.

-У ис хра ни ста рих пред ност тре ба да ти
мле ку и млеч ним на мир ни ца ма са ма њим
са др жа јем ма сти, пре све га ки се ло млеч -
ним про из во ди ма, на ро чи то уве че. Ста ри
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Свако животно доба иште посебну исхрану

Уређује: мр
сц. др Часлав

Антић

Живот из дана у дан

ИСХРАНА 
У СКЛАДУ 
СА ГОДИНАМА

Од 25. године лагано креће старење, па све што радимо пре
тога је права одскочна даска здравља, због чега је важно да

у овом периоду већ имамо навику да самостално 
припремамо главни оброк и да препознајемо 

која нам храна прија

20 + година

Исхрана треба
да буде базирана на 
интегралним житарицама

35 + година

Ниједне макронутријенте
не треба увећано 
уносити, пa нека су то и
протеини

65+ година

Треба јести црни хлеб и
млечне производе богате
калцијумом



Превенција грипа кроз
оснаживање имунитета

У ЦАРСТВУ ВОЋА 
И ПОВРЋА

О
дав но је по зна то да јак иму ни тет чи ни
чу да у бор би про тив нај ра зли чи ти јих
ми кро ор га ни за ма и бак те ри ја са ко ји -

ма ор га ни зам мо же до ћи у кон такт, па та ко
и про тив гри па. Уко ли ко се зо ну епи де ми је
до че ка те са ја ким иму ни те том, ве ћа је и
шан са да ће се ор га ни зам од бра ни ти од
гри па, а и ако се за ра зи те, да ће те кроз бо -
лест про ћи са сла би јим симп то ми ма.

Па, ка ко оја ча ти иму ни тет? Про ме ном
жи вот них на ви ка, пре све га.

Ми ни мум осам са ти спа ва ња, ба рем по -
ла са та фи зич ких ак тив но сти, што ви ше
про во ђе ња вре ме на на чи стом ва зду ху и
на рав но - здра вом ис хра ном и ре дов ном
хи дра та ци јом.

Из ба лан си ра на ис хра на снаб де ва ор га -
ни зам свим ко ри сним ну три јен ти ма. Ва -
жно је у њу ин кор по ри ра ти здра ве на мир -
ни це, а сва ки оброк учи ни ти што бо га ти јим
ра зно вр сним ну три јен ти ма.

Од ли чан на чин да осна жи те иму ни тет
де фи ни тив но је и ин кор по ри ра ње на мир -
ни ца ко је су кре и ра не упра во с овим ци -
љем - да уна пре де сна гу од бра не ва шег
ор га ни зма.

Ба ланс+ иму но јо гурт са др жи при род ну
фор му лу са по себ ном вр стом про би от ских
кул ту ра, вла ка на, али и ви та ми на, чи ји је
основ ни бе не фит одр жа ва ње нор мал не
функ ци је иму ног си сте ма.

Ре зул та ти сту ди ја на ко ри сним ну три јен -
ти ма ко је Ба ланс+ иму но јо гурт са др жи су
по твр ди ла по зи ти ван ефе кат на ја ча ње
иму ног си сте ма. Оп ти мал ни ре зул та ти се
по сти жу ре дов ном и пре вен тив ном кон зу -
ма ци јом, а пре по ру че на до за је две шо ље
днев но, нај бо ље ују тру и уве че - уз здрав
до ру чак и здра ву ве че ру.

Цинк, ми не рал ко ји се на ла зи у сва ком
де лу чо ве ко вог ор га ни зма, нај кон цен три -
са ни ји је у ми ши ћи ма и ко сти ма, а пре ма
еми нент ном Европ ском ча со пи су иму но -
ло ги је, цинк нам је по тре бан и за отва ра -
ње Т-ће ли ја, лим фо ци та, ко ји ре гу ли шу
наш иму но ло шки си стем. Упра во за то је
Ба ланс+ иму но мле ко обо га ће но овим ми -
не ра лом, и то у ви ду цинк-ци тра та, ко ји чо -
ве ков ор га ни зам ве о ма до бро ап сор бу је.

Са мо уз јед ну ча шу од 300мл мле ка уне -
ће те чак 45% пре по ру че не днев не до зе
есен ци јал ног ми не ра ла!
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САВЕТИ ЛЕКАРА

Како побољшати слух 

ТЕХНОЛОШКИ БУМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Адресе ото-аудиолошких центара Zo-
nex:

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

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

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

тел. 021 66 22 757

љу ди у то ку да на тре ба ло би да кон зу ми -
ра ју мле ко и или млеч не про из во де нај ма -
ње три пу та - пре по ру чу је Стан ко ви ће ва.

У ис хра ни, ста ри јих, на гла ша ва она,
тре ба да ти пред ност и по сним и мла дим
вр ста ма ме са - пи ле ћем, ћу ре ћем, те ле -
ћем, јаг ње ћем.

- Tоком ста ро сти и ри ба je не за о би ла -
зна, по себ но она ко ја се мо же кон зу ми ра -
ти са ко сти ма (кон зер ве сар ди не) и не ма -
сне ри бе. И ja ja има ју зна чај но ме сто у ис -
хра ни ста ри јих осо ба. Пре по руч љи во je
кон зу ми ра ње са мо бе лан це та. На мир ни це
из ове гру пе тре ба ло би да узи ма ју нај ма -
ње два пу та днев но - ка же Стан ко ви ће ва.

Ме сто тре ба да до би ју и ма сти биљ ног
по ре кла (ма сли но во уље, ку ку ру зно, сун -
цо кре то во, со ји но).

- Лој и твр ди мар га рин ис кљу чу ју се из
ис хра не ста рих љу ди, a пре по ру чу је се
обо га ће ни мар га рин. Ше ћер и ше ћер не
кон цен тра те тре ба све сти на нај ма њу ме -
ру или их за ме ни ти с ма ло ме да. Код ста -
рих нај ма ња ко ли чи на енер ги је тре ба да
по ти че из ове гру пе - до да је Стан ко ви ће -
ва.

Ка да je реч о по вр ћу пре по ру чу је се оно
си ро во, на ро чи то раз не са ла те.

- По жељ на je и тер мич ка об ра да, ку ва -
ње, дин ста ње, пе че ње. Смр зну то, су ше но
и кон зер ви са но по вр ће тре ба ко ри сти ти
са мо кад ни је до ступ но све же. По вр ће тре -
ба уно си ти нај ма ње три пу та у то ку да на.
Што се ти че во ћа, ње га тре ба ко ри сти ти у
све жем ста њу. Због про бле ма са жва ка -
њем у ис хра ни ста рих мо же се је сти и па -
си ра но. Во ће би тре ба ло да узи ма ју нај ма -
ње два пу та днев но - ка же Стан ко ви ће ва.

Де јан Алек сић
Из вор: Здра вље у та њи ру
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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

Моја штедна књижица је
као тавански угао. На њој
је паучина.

Држава је стегла каиш, али
на погрешним  
панталонама.

Пензија ми је слична 
испијању лимунаде. Стално
се хватам за сламку.

Имам закрпе на оделу, а сад
и пензију морам да крпим.

Када су цене у четвртој
брзини, пензионери су – у
рикверцу.

Душан Старчевић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХIХ. Број 214, новембар, 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:
Звонимир Пешић
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