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Ми ни стар фи нан си ја Си ни ша Ма ли
из ја вио је ових да на да ће од 1. ја -
ну а ра на ред не го ди не ми ни мал на

за ра да би ти по ве ћа на за нај ма ње 14
од сто, пла те у јав ном сек то ру за 12,5
од сто, а пен зи је ку му ла тив но за ви ше
од 20 од сто. Са сај та Вла де Ре пу бли ке
Ср би је пре но си мо ка ко се са гле да ва
по сто је ћа кри за и шта ће др жа ва учи ни -
ти да гра ђа ни пре бро де не да ће ко је ће
их сна ћи.

Ма ли је ре као и да нас оче ку је те шка
зи ма, али да ће др жа ва учи ни ти све да
гра ђа ни што ма ње осе те по сле ди це ог-
ром не кри зе. Ми ни стар је по но вио и да
ће од 1. ја ну а ра 2023. го ди не ра сти пла -
та у јав ном сек то ру и то, као што је
пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић и
обе ћао, за 12,5 од сто, од но сно 25 од сто
за вој на ли ца.

Ка да је реч о пен зи ја ма, Ма ли на во ди
да је већ од 1. но вем бра пла ни ра но по -
ве ћа ње пен зи ја за 9 од сто, док је до дат -
но по ве ћа ње пла ни ра но од 1. ја ну а ра.

„Ви ше од 20 од сто ку му ла тив но од 1.
ја ну а ра по ве ћа ва мо пен зи је на шим нај -
ста ри јим су гра ђа ни ма“, ре као је Ма ли и
до дао да је ва жно да гра ђа ни осе те кри -
зу што ма ње.

Он је оце нио да је ве о ма ва жно да
пла те и пен зи је бу ду по ве ћа ње из -
над ни воа ин фла ци је та ко да у ре -

ал ном из но су гра ђа ни не са мо да има ју
одр жан жи вот ни стан дард, не го да то
бу де још бо ље у усло ви ма кри зе. И по -
ред по ве ћа ња ми ни мал не це не ра да,
пла та и пен зи ја ни је за у ста вље на ни јед -
на ин ве сти ци ја те да се у Ср би ји и да -
ље гра ди свих 10 но вих ауто-пу те ва и
бр зих са о бра ћај ни ца.

„По ку ша ва мо на сва ки мо гу ћи на чин
да не га тив не по сле ди це огром не кри зе
на ши гра ђа ни што ма ње осе те, а кроз
њу мо же мо са мо сви за јед но да про ђе -
мо“, ре као је Ма ли.

Он је ис та као да не же ли да бу де ве -
ли ки пе си ми ста, али да нас че ка те шка
зи ма, што по твр ђу ју и из ја ве пред сед -
ни ка Ву чи ћа, али и ли де ра мно го раз ви -
је них зе ма ља по пут фран цу ског пред -
сед ни ка Ема ну е ла Ма кро на.

Под се ћа ју ћи да кри за тра је већ тре -
ћу го ди ну у це лом све ту због ко ви -
да и ра та у Укра ји ни, Ма ли је ис -

та као да смо до шли у си ту а ци ју да
има мо про бле ма у снаб де ва њу енер -
ген ти ма ко ји су мо жда нај ва жни ји за
функ ци о ни са ње јед не еко но ми је, јед -
ног дру штва.

„У про шлом пе ри о ду ни смо ни по ми -
сли ли да не ће мо има ти стру је или га са.
Са да до ла зи мо до си ту а ци је да по сто је
ве ли ки про бле ми у снаб де ва њу, не са -
мо да до би је те стру ју или гас, већ су це -

не оти шле у не бе са. То ли ко у не бе са да
ви ше ни је ре ал но ку по ва ти стру ју за 700
евра по ме га ват са ту или гас за 4.200
до ла ра по хи ља ду куб них ме та ра. Да -
кле то су не ве ро ват не це не, це не ко је
пот пу но ме ња ју на чин на ко ји јед на еко -
но ми ја мо же да функ ци о ни ше“, ре као је
Ма ли.

Под се ћа да је у го ди на ма уна зад про -
сек це не стру је био око 50 до 100 евра
у овом пе ри о ду, а да је а са да 700.

„За пред у зе ће, фа бри ке ко је ко ри сте
гас, ако је не ка да би ло 400, 500, 600,
700 до ла ра са да је 4.200. Ње му је це на
ин пу та по ра сла пет, шест, се дам пу та“,
ре као је Ма ли и до да је да це на енер ге -
на та ути че на све.

Ми ни стар је ис та као и да др жа ва
опет пре у зе ла нај ве ћи те рет кри зе
на се бе.

„Ми и да ље има мо мно го ни жу це ну
стру је. Про се чан ра чун за стру ју за гра -
ђа не је 43 евра у од но су на 700 евра по
ко ли ко је уво зи мо. И ту раз ли ку по кри ва
ЕПС, од но сно др жа ва. Исто је и за
пред у зе ћа. Ако се не ва рам це на за
пред у зе ћа по ме га ва ту је 95 евра, да кле
опет је на ве о ма ди рек тан на чин др жа -
ва ста ла иза при вре де, иза еко но ми је и
по ку ша ва да им ко ли ко то ли ко по мог не
да не осе те огро ман удар“, ре као је Ма -
ли.

Он је под се тио да др жа ва и да ље
кон тро ли ше це не го ри ва на пум па -
ма, да је обез бе ди ла гас у скла ди -

шти ма...
,,За са да нам се пу не скла ди шта у

Ма ђар ској. Ба нат ски Двор, наш део са
тих 270 ми ли о на куб них ме та ра га са је
већ по пу њен. Гле да мо да што ви ше
енер ге на та обез бе ди мо“, ре као је Ма -
ли.

Он је под се тио и да је Вла да до не ла
од лу ку да се уки не де ко ра тив но осве -
тље ње ка ко би се ште де ло што ви ше и
упу тио апел гра ђа ни ма да сви учи не
што је до њих ка ко би уште де ли стру ју.

„Што ви ше ште ди мо, ма ње ће мо тро -
ши ти, ма ње ће мо уво зи ти и ко ли ко - то -
ли ко са чу ва ће мо наш бу џет, јер пи та ње
је ка да се ово за вр ша ва. Све гле да мо
до кра ја го ди не, али греј на се зо на тра је
до апри ла, да кле се дам ме се ци“, ре као
је Ма ли и до дао да се сва ког да на др -
жа ва бо ри да про ђе мо ову зи му са што
ма ње не га тив них по сле ди ца.

Ме ђу тим оно што охра бру је, ка же Ма -
ли, је по да так За во да за ста ти сти ку да
је про це нат не за по сле но сти 8,9 од сто у
дру гом квар та лу ове го ди не.

„Има мо сто пу ра ста на шег БДП 3,9
од сто у дру гом квар та лу, 2,4 ми ли јар де
евра до 20. ав гу ста стра них ди рект них
ин ве сти ци ја ушло је у на шу зе мљу, али

ви де ће мо са да тре ћи и че твр ти квар -
тал“, ре као је Ма ли.

Он је по но вио и да се др жа ва бо ри и
чи ни све да се одр жи раст на ше
еко но ми је, да при вре да ра ди и

функ ци о ни ше и у из у зет но те шким
усло ви ма.

По зај ми ца од ми ли јар ду до ла ра од
УАЕ уз три од сто ка ма те од ли чан је по -
сао – ре као је Ма ли. – Но вац је све ску -
пљи , што ће ути ца ти на ма њу сто пу ра -
ста у це лом све ту и ре це си ју. Ми ће мо
ову ми ли јар ду ис ко ри сти ти да вра ти мо
ста ре ду го ве. Има мо до вољ но нов ца да
пре жи ви мо ову и сле де ћу зи му. Кри за
ће би ти све ве ћа и ве ћа, а ми ће мо се
бо ри ти да на шим гра ђа ни ма обез бе ди -
мо да што ма ње осе те не га тив не по сле -
ди це.

Шта је у овом тре нут ку за све гра ђа -
не нај ва жни је? О то ме ми ни стар
Ма ли ни је го во рио. Ду го го ди шње

ис ку ство нам ука зу је да ће про из во ђа чи
ро бе, пру жа о ци услу га, а на ро чи то тр -
гов ци че ка ју на старт ној ли ни ји сво је вр -
сне тр ке ка ко би што ви ше и у не ко ли ко
на вра та по ве ћа ли це не и оства ри ли
екс тра про фит. Не ке од та квих по ку ша ја
др жа ва је у по след ње вре ме спре чи ла
огра ни ча ва њем це на или од ре ђе ним
еко ном ским ме ра ма. Ве ру је мо да су и
над ле жни у др жав ним ор га ни ма спрем -
ни да промпт но ре а гу ју на све ма хи на -
ци је оних ко ји су у при ли ци да дик ти ра -
ју це не. На жа лост не ма усло ва за тр жи -
шно над ме та ње и де ло ва ње по ну де и
по тра жње.

Ср би ја је у од но су на дру ге зе мље у
не кој вр сти пред но сти, јер је у про -
шло сти има ла сво је вр сну бло ка ду

на гра ни ца ма, хи пе рин фла ци ју ка ква
ни је за бе ле же на у све ту, ри го ро зне
санк ци је и за у ста вље ни до ток наф те и
пе тро леј ских пре ра ђе ви на. Да, оп ста ла
је, упр кос на сто ја њи ма За па да да се
Ср би ји стег не ом ча око вра та. Са чу ва -
ла је сло бо ду и по сле те шких ра то ва ко -
је је во ди ла, а ни НА ТО ни је ус пео да
по ко ри на шу зе мљу.

Др жа ва би мо гла да се по ка же ако би
у вре ме ну ко је сле ди от по че ла да
вра ћа дуг пен зи о не ри ма ство рен

та ко што је од 2014. до 2018. на осно ву
су ро гат за ко на ума њи ла пен зи је. Прав -
нич ка стру ка упу ћу је да су пен зи је при -
ват на имо ви на оних ко ји су је сте кли.
Ако је др жа ва ра ни је ушла у по сед де ла
пен зи ја, да би ста би ли зо ва ла јав не фи -
нан си је, он да би са да ка да су фи нан си -
је ста бил не мо гла да от поч не да вра ћа
дуг и ти ме по ка же да по шту је по пу ла ци -
ју нај ста ри јих гра ђа на. 

Жи вот је, ипак, ја чи од свих не да ћа и
не прав ди.                Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

ЖИВОТ ЈАЧИ ОД СВИХ НЕДАЋА
Загазили смо у јесен, идемо према веома тешкој зими коју ће превасходно карактерисати

недостатак енергената и пораст цена, очекује се усклађивање пензија у два наврата 
(новембар и јануар) за укупно око 20 одсто, а живот мора својим током. Сукоб у Украјини и
многобројне кризе широм Земљиних меридијана прети да се, као пожар, прошире светом.

Једини излаз из помало апокалиптичке ситуације јесте опстанак.



На вр ши ло се 29 го ди на од ка ко је на
дру штве ну сце ну Ср би је сту пи ла
но ва ор га ни за ци ја ко ја је у фор ми

удру же ња гра ђа на оку пи ла вој не пен зи -
о не ре да би све стра ним ак тив но сти ма
ути ца ла на за у ста вља ње не га тив ног
трен да ста ту сних и дру гих пи та ња од
зна ча ја за пен зи о ни са не офи ци ре и под -
о фи ци ре. Удру же ње вој них пен зи о не ра
Ср би је би ло је и оста ло глав ни осло нац
у ре ша ва њу ва жних пи та ња на ше по пу -
ла ци је.

У те шким и сло же ним усло ви ма 1993.
го ди не, ка да је по сле раз би ја ња СФРЈ
но ва др жа ва (СРЈ) би ла у вр тло гу хи пе -
рин фла ци је и под санк ци ја ма ме ђу на -
род не за јед ни це, а За јед ни ца со ци јал -
ног оси гу ра ња вој них оси гу ра ни ка, на
осно ву За ко на о Вој сци Ју го сла ви је и
Уред бе Са ве зне вла де, тран сфор ми са -
на у Фонд за со ци јал но оси гу ра ње вој -
них оси гу ра ни ка ло гич но је би ло да се
вој ни пен зи о не ри ор га ни зу ју. Би ли смо у
вр ло те шком по ло жа ју у по гле ду оства -
ри ва ња сте че них ста ту сних пра ва из
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња,
здрав стве не за шти те, стам бе ног збри -
ња ва ња и дру штве ног ста ту са.

Та да шњи са ве зни ми ни стар за од бра -
ну Па вле Бу ла то вић (2. ав гу ста 1993. го -
ди не), при мио је де ле га ци ју вој них пен -
зи о не ра а раз го во ри су том при ли ком
во ђе ни на те му те шког по ло жа ја вој них
пен зи о не ра. Ми ни стар је упо знат са од -
лу ком да се при пре ма осни ва ње Удру -
же ња вој них пен зи о не ра. Дао је „зе ле но
све тло“ за фор ми ра ње Удру же ња и обе -
ћао да ће си стем од бра не, при вој ним
клу бо ви ма и ка сар на ма, усту пи ти про -
сто ри је и опре му за рад пен зи о не ра. За
про цес ра ђа ња и раз во ја ор га ни за ци о не
и функ ци о нал не иде је у фор ми ра њу и
ра ду Удру же ња осно ван је Ини ци ја тив -
ни од бор ко ји је на то ме ра дио. То те ло
одр жа ло је три сед ни це, а на тре ћој је
до нео од лу ку да се осни вач ке сед ни ца
Скуп шти не Удру же ња вој них пен зи о не -
ра одр жи 16. сеп тем бра у он да шњем
Цен трал ном до му Вој ске у Бе о гра ду.

У тек сту пр вог Ста ту та, ко ји је усво јен
на осни вач кој скуп шти ни, де фи ни са но је
да је Удру же ње ин те ре сна со ци јал но-ху -
ма ни тар на, не стра нач ка ор га ни за ци ја
до бро вољ но удру же них вој них пен зи о -
не ра ра ди оства ри ва ња ин те ре са сво јих
чла но ва на на че ли ма со ли дар но сти.

Кли цу за вра ћа ње уру ше них пра ва и
за шти ту оних ко ја су и све стра не бор бе
до зво ље ним де мо крат ским сред стви ма,
да кле оним ле гал ним и ле ги тим ним, вр -
ло бр зо при хва тио је ве ли ки број пен зи -
о ни са них офи ци ра и под о фи ци ра. За -
жи ве ле су ор га ни за ци је ши ром Ср би је и
фрон тал но, ка ко би смо ре кли ми про -
фе си о нал ни вој ни ци, кре ну ли у од луч ну
бор бу, чи ја оства ре ња су ми ра мо сва ке
го ди не на ре дов ним скуп шти на ма или
по во дом Да на УВПС.

Осни ва чи, од ко јих мно ги ви ше ни су
ме ђу на ма, учи ни ли су по чет не на по ре

ду гих ко ра ка да ор га ни за ци ја за жи ви, а
он да су лич ним ан га жо ва њем да ли пу ни
до при нос ак тив но сти ма УВПС. Са дис -
тан це од го то во три де це ни је мо же мо да
кон ста ту је мо да су би ли ве ли ки ви зи о -
на ри, упор ни бор ци за пра ва вој них пен -
зи о не ра и гра ди те љи бо ље бу дућ но сти.
По но си мо се њи ма и ода је мо им за слу -
же но при зна ње.

На сед ни ци из бор не Скуп шти не УВПС
одр жа ној у ју ну ове го ди не оце ни ли смо
ре зул та те у про те кле че ти ри го ди не, а
по себ но оне ко ји су по стиг ну ти у ми ну -
лих 12 ме се ци. Има ју ћи на уму ту чи ње -
ни цу, да нас не ће мо по бро ја ти сва по -
стиг ну ћа на ше ор га ни за ци је.

Ово је при ли ка да од луч но ка же мо да
ће мо у на ред ном пе ри о ду по ја ча ти ак -
тив но сти ка ко би пен зиј ско и ин ва лид -
ско оси гу ра ње пре шло у над ле жност
Фон да за СО ВО. Упо ре до ће мо ар гу мен -
то ва но зах те ва ти од над ле жних др жав -
них ор га на да вој не пен зи је бу ду на ни -
воу ка ко је то за ко ном ре гу ли са но, од но -
сно ка ко то за слу жу ју они ко ји су, не
ште де ћи се бе, од луч но бра ни ли зе мљу.

У на ред ном пе ри о ду ће мо ана ли зи ра -
ти до са да шње ме то де у ра ду УВПС, па
ако на ши чла но ви бу ду то зах те ва ли,
ме ња ће мо их ка ко би смо би ли ефи ка -
сни ји у за шти ти по сто је ћих и вра ћа њу
ума ње них или уки ну тих пра ва.

И по ред то га што су ак тив не и пен зи о -
ни са не ста ре ши не зах те ва ли од Вла де
ре пу бли ке Ср би је да уки не ,,бр зе пр сте“,
то јест на чин за до де лу ста но ва при пад -
ни ци ма слу жби без бед но сти по по вла -
шће ним це на ма, то Вла да ни је ува жи ла,
али је при хва ти ла да се у ства ра њу
ранг-ли сти по шту је рад ни стаж стам бе -
них ин те ре се на та. И да ље ће мо ука зи -
ва ти над ле жним др жав ним ор га ни ма да
то ни је до бро ре ше ње и да би нај бо ље
би ло да Вла да до де ли од ре ђе ни број
ста но ва Ми ни стар ству од бра не, а да се
по де ла оба ви по пра вил ни ку ко ји је уса -
вр ша ван и при ме њи ван ви ше де це ни ја.

У жи вот ном до бу у ко јем се на ла зи мо,
за огром ну ве ћи ну вој них пен зи о не ра
пи та ње свих пи та ња је сте здра вље. Ра -
де ћи од го вор но на за да ци ма од бра не
зе мље на ру ши ли смо здра вље. Сло жи -

ће те се, а о то ме смо рас пра вља ли на
ви ше сед ни ца Глав ног од бо ра УВПС,
здрав стве но оси гу ра ње вој них оси гу ра -
ни ка већ ви ше го ди на ни је на оном ни -
воу ка кво би тре ба ло да бу де. Ни је ме -
сто ни вре ме да ту чи ње ни цу ела бо ри -
ра мо. Ре ћи ћу са мо то да ће мо оста ти
упор ни у зах те ви ма, то јест да ће мо са
ви ше жа ра, за јед но са над ле жни ма из
Упра ве за вој но здрав ство, ра ди ти на
по ди за њу ква ли те та услу га на свим ни -
во и ма здрав стве ног оси гу ра ња.

На ши нај ва жни ји за да ци у бу дућ но сти
и да ље ће би ти:

- Уна пре ђе ње ста ту са и угле да вој них
пен зи о не ра у дру штву и од го ва ра ју ће
по зи ци о ни ра ње у ло кал ним сре ди на -
ма;
- пру жа ње по мо ћи вој ним пен зи о не ри -
ма у оства ри ва њу основ них пра ва из
обла сти пен зиј ског, ин ва лид ског и
здрав стве ног оси гу ра ња и со ци јал не
за шти те; ини ци ра ње ре ша ва ња про -
бле ма и до но ше ње про пи са ра ди по -
бољ ша ња ста ту сног и ма те ри јал ног
по ло жа ја вој них пен зи о не ра;
- оства ри ва ње са рад ње са од го ва ра -
ју ћим др жав ним и дру гим ин сти ту ци -
ја ма, Вој ском Ср би је, као и срод ним
ор га ни за ци ја ма у зе мљи и ино стран -
ству;
- ства ра ње усло ва за рад ме сних, оп -
штин ских, од но сно град ских ор га ни за -
ци ја УВПС, по себ но про сто ра;
- ор га ни зо ва ње по се та и пру жа ње по -
др шке и по мо ћи обо ле лим, из не мо -
глим и уса мље ним чла но ви ма;
- ор га ни зо ва ње по се та је ди ни ца ма
Вој ске Ср би је, му зе ји ма, уста но ва ма
кул ту ре и исто риј ским спо ме ни ци ма,
об ли ка ре кре а тив ног и за бав ног ка -
рак те ра и ства ра ње по вољ них усло ва
за од мор и опо ра вак вој них пен зи о не -
ра;
- на ста вак по мо ћи ко ле га ма у скла ду
са Пра вил ни ком о со ци јал ној и ху ма -
ни тар ној по мо ћи;
- на сто ја ње да се сход но објек тив ним
усло ви ма фор ми ра ју клу бо ви вој них
пен зи о не ра, пру жа ње по мо ћи у њи хо -
вом ор га ни зо ва њу и ра ду.
- ре дов но ин фор ми са ње јав но сти о
ра ду Удру же ња и про бле ма ти ци вој -
них пен зи о не ра, на ро чи то ин фро ми -
са ње вој них пен зи о не ра пу тем гла си -
ла ,,Вој ни ве те ран“ и Сај та УВПС.

Иду ће го ди не на овај дан обе ле жи ће -
мо 30 го ди на од фор ми ра ња Удру же ња.
Би ће то при ли ка за још јед ну афир ма ци -
ју на ше ор га ни за ци је у дру штву.

До зво ли те ми да на кра ју из ра зим за -
до вољ ство што смо за свих ових 29 го -
ди на очу ва ли је дин ство чла но ва Удру -
же ња и што пре да но не гу је мо из вор не
прин ци пе на чи јим осно ва ма смо оку пи -
ли вој но пен зи о нер ску по пу ла ци ју. На -
дам се да де ли те мо је ми шље ње да смо
по но сни на све оно што смо учи ни ли за
вој не пен зи о не ре.

4Војни ветеран СЕПТЕМБАР 2022.
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Председник Љубомир Драгањац поводом обележавања 
29-годишњице УВПС

ПОНОСНИ НА УЧИЊЕНО
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Код јарбола на Багдали, у складу са
државним програмом обележава-
ња годишњица историјских дога-

ђаја ослободилачких ратова Србије,
15. септембра одржана је пригодна
свечаност. Прослављен је Дан српског
јединства, слободе и националне за-
ставе, установљен пре две године.

Циљ успостављања новог празника
представља оснажавање јединства
српског народа у Србији и Републици
Српској, али и јачање култа национал-
не заставе. Овај датум (15. септембар)
симболично је одабран као сећање на
дан када је пробијен Солунски фронт
1918.године.

Пред бројним представницима руко-
водства Крушевца, директора јавних
предузећа и установа, Војске и поли-
ције, окупљеним грађанима, обратила
се градоначелник Јасмина Палуровић:
,,Ово је застава нашег јединства, са
циљем да сачувамо српски идентитет
и право да будемо оно што јесмо – на-
род који има своје име, историју, кул-
туру, језик, веру, традицију, постојање.
Ми смо народ који је опстао на исто-
ријској сцени зато што се боримо, а

Додела социјалне и
хуманитарне помоћи

у септембру 
2022. Године

ДРУГ ДРУГУ

На основу Правилника о со-
цијалној и хуманитарној помо-
ћи Удружења војних пензионе-

ра Србије, Изврши одбор је на сед-
ници одржаној 3. октобра 2022. го-
дине, размотрио захтеве достав-
љене у септембру 2022. године и
донео је одлуке о додели једно-
кратне социјалне и хуманитарне
помоћи:

А) Материјално стање
На основу члана 5. а у вези са

чланом 4. став 1. тачка 1. Правил-
ника

ОпОр Краљево ЖПБ: 34.000,00 –
по члану 9.886,48 динара;

ОпОр Ужице ТД: 34.000,00 – по
члану 7.226,14 динара;

ОпОр Нови Сад ЕГ: 34.000,00 –
по члану 6.044,15 динара;

ОпОр Врање ПБ: 36.000,00 – по
члану 11.004,36 динара;

ОпОр Панчево БЖ: 27.000,00 –
по члану 17.762,78 динара;

ОпОр Нови Сад ПМ: 32.000,00 –
по члану 17.810,00 динара;

ОпОр Ниш ПС: 34.000,00 – по
члану 12.439,61 динара;

Б) Здравствено збрињавање
На основу члана 5.а у вези са

чланом 4. став 1. тачка 2. Правил-
ника, без ограничења по издржа-
ваном члану.

ОпОр Земун МБ: 25.000,00 –
ОпОр Панчево ХС: 10.000,00 –
ОпОр Ниш ВЉ: 20.000,00 –
ОпОр Панчево ММ: 10.000,00 –
ОпОр Суботица ХЈ: 25.000,00 –
ОпОр Зајечар КК: 15.000,00 –
ОпОр Земун СЉ: 25.000,00 –
ОпОр Крагујевац СМ: 20.000,00 –

Новчана средства ће бити упла-
ћена на текуће рачуне до 10. ок-
тобра 2022. године. Захтеви који
буду достављени од 1. октобра до
31. октобра 2022. године, биће ре-
шавани почетком новембра 2022.
године.

Захтеви, за доделу социјалне и
хуманитарне помоћи, који су до-
стављени закључно са 30. септем-
бра 2022. године су сви решени.                     

Куповина станова у 
Краљеву, Крагујевцу,

Врању и Сремској 
Митровици 

И ДАЉЕ БРЗИ
ПРСТИ

Из Упра ве за тра ди ци ју, стан дард и ве -
те ра не MO  при ми ли смо оба ве ште -
ње сле де ће са др жи не:

Оба ве шта ва мо вас да су да на
04.10.2022.го ди не рас пи са ни Јав ни по зи -
ви за ку по ви ну ста но ва у ви ше по ро дич -
ним стам бе ним објек ти ма у Кра ље ву,
Кра гу јев цу, Вра њу и Срем ској  Ми тро -
ви ци и да су об ја вље ни у днев ном ли сту
Ве чер ње Но во сти, као и на сај ту  www.ssb-
sr bija. rs.

Право на  к уповину с тана о ствар ују л ица
која  с е нала зе на сп ис ку  лица  која могу
ос тв арити пр ав о на купо вину ста на  под
пов ољн ијим усл ов има у ск л ад у  са  Закон -
ом  о пос ебни м усло ви ма за реа лиз ац ију
пр ојекта  из гр адње стан ова  за пр -
ипаднике снага безбедности („Службени
гласник РС“, б рој 41/201 8,  54/20 19 , 9/20  и
52 /21), Уред бо м  о усл ов им а,  начину  и по-
ступ ку  з а утвр ђивање ис пуњ ености у сл -
ова за ку повину  ст ана п од п овољни м
условима  у о кв иру пр ојекта  из гр адње
стан ова  за пр ипаднике снага безбедно-
сти  („Службе ни  гласн ик Р С“ број  88 /2 2)  и
Уре дб ом о н ач ину, пост уп ку  и пр оц еду -
рама  прода је ст ан ов а  и утвр ђи ва ња
редо следа ли ца  к оја ис пуњавају  про -
писане у сл ове за ку повину  ст ана п од п -
овољни м  условима  у о кв иру пр ојекта  из -
гр адње стан ова  за пр ипаднике снага без-

беднос ти („ Служб ен и гласн ик РС “  број
88 /2 2).

Л ица  која нем ају тр ајно р е ше ну  с та -
мбену потребу  или  која имају  неодго -
варајући  с та н, а к ој а жел е да ост ва ре пр -
ав о на куп ов ин у стан ова мо гу  д а искажу
нам еру за  ку повину стана под но шењем
електронске пр иј аве и то:

- за  К раљево од 17.10.2022 .  године у
12.0 0  часова до  2 1. 10.2022. године у
12. 00  часова
- за Кр аг ујевац од 24.10.2022 .  године у
12.0 0  часова до  28.10.2022. годин е  у
12.00 часов а. 
- за Врање од 10.2022 .  године у 12.0 0
часова до 04 .11.20 22.  г одине у 12.00
ча сова и
- за Сре мс ку Митровицу 11.2022 .
године у 12.0 0  часова  до 11.11 .2 022 . го-
д ине у 1 2.00  часова.

Лица  се  пријављуј у путем линка који ће
бити активан на сајту www.ssb-srbija.rs ,
на страни сваког појединачног града у
предвиђеном термину. Након избора гра-
да, кликом на дугме „Пријава“ и након
уношења тражених података, кликом на
дугме „пошаљи“ прослеђује се пријава.
Након извршеног утврђивања веродо-
стојности података из електронских
пријава и утврђивања редоследа лица
која испуњавају услове за куповину ста-
на под повољним условима по одгова-
рајућим категоријама, а у складу са од-
редбама Уредбе о начину, поступку и
процедурама продаје станова и утврђи-
вања редоследа лица која испуњавају
прописане услове за куповину стана под
повољним условима у оквиру пројекта
изградње станова за припаднике снага
безбедности („Службени гласник РС“
број 88/22), лица која испуњавају услове
биће позивана према утврђеном редо-
следу ради обавештавања о терминима
за почетак поступка купопродаје стана.

лакше ћемо се борити са заједничком
свешћу и идентитетом. Наша застава
је кроз славну историју показала да је
више од заставе, да је бакља слобо-
де.

У уметничком програму учествова-
ли су вокални солиста Кристина Дам-
њановић, глумац Крушевачког позо-
ришта Предраг Миленковић и ученик
ниже музичке школе ,,Стеван Хри-
стић” – Лука Бркић. Реализатор про-
грама је Културни центар.

Обележен Дан српског јединства, 
слободе и националне заставе

БАКЉА СЛОБОДЕ



УХор ској са ли До ма ВС у Бе о -
гра ду 16. сеп тем бра одр жа на
је сед ни ца Глав ног од бо ра

УВПС ко јој је пред се да вао пред сед ник
Љу бо мир Дра га њац. Осим усва ја ња
за пи сни ка са прет ход не сед ни це и из -
ве шта ја о ра ду у прет ход ном пе ри о ду,
на днев ном ре ду је би ло усва ја ње са -
др жа ја обра ћа ња пред сед ни ку Ре пу -
бли ке Ср би је Алек сан дру Ву чи ћу, до -
но ше ње Од лу ке о до де ли при зна ња
по во дом 29-го ди шњи це УВПС, ин фор -
ма ци ја чла но ва ГлОд о ста њу и про -
бле ми ма а и ме ра ма ко је се пред у зи -
ма ју за њи хо во ре ша ва ње и ра зно.

На по чет ку је усво је на од лу ка о по -
себ ном при зна њу ис так ну том чла ну
Мар ку Не го ва но ви ћу у ви ду сим бо ла
вој нич ке про фе си је. Реч је о офи цир -
ској са бљи. Пред лог је обра зло жио
Љу бо мир Дра га њац ко ји је би ра ним
ре чи ма го во рио о ге не рал-пот пу ков -
ни ку Мар ку Не го ва но ви ћу. По ред из -
но ше ња би о граф ских по да та ка, ре као
је да је Не го ва но вић све шко ле за вр -
шио од лич ним успе хом и увек је био
ме ђу нај у спе шни ји ма. Оба вљао је
зна чај не труп не и ко манд не ду жно сти,
од ко јих се по себ но из два ја ју: на чел -
ник По ли тич ке упра ве, на чел ник Упра -
ве без бед но сти и министaр од бра не
Ре пу бли ке Ср би је. Слу жбе не оце не су
му би ле или ,,на ро чи то се ис ти че“ или
,,од ли чан“. Ра дио је у мно гим гар ни зо -
ни ма го то во у свим ре пу бли ка ма
СФРЈ. Оста вио је ду бок траг у си сте -
му од бра не. Члан је Удру же ња вој них
пен зи о не ра Ср би је од осни ва ња и у
ви ше са зи ва је би ран у Глав ни од бор
Скуп шти не УВПС. Пен зи о ни сан је
1992. го ди не. 

-Дра ги наш дру же Мар ко. Не ка те
ова са бља под се ћа на дру го ве у на -
шем удру же њу, не ка бу де све ти ња ко -
ју ћеш чу ва ти. Же ли мо ти још мно го
го ди на жи во та у за јед нич ком дру же њу
и ра ду, ре као је Љу бо мир Дра га њац
уру чу ју ћи са бљу.

Сим бол ви те штва
Ми ло мир Ми ла ди но вић је под се тио

на то ка кав је сим бол са бља. Ре као је

да је она хлад но оруж је и би ла је ос-
нов но оруж је свих уче сни ка ра то ва.
Ка сни је је по ста ла сим бол са мо ру ко -
во ди ла ца. У 19. ве ку у Ср би ји но си ли
су је оп штин ски ка пе та ни. У вој сци код
нас ко ри шће на је до Дру гог свет ског
ра та. По сле Дру гог свет ског ра та је
уки ну та. Ко ри сти ла се са мо за про то -
ко лар не оба ве зе пре да ва ња ра порт
др жав ни ци ма. У Пр вом срп ском
устан ку Ка ра ђор ђе је на ру чио 300 са -
бљи из Ру си је, ко је су пре ко ва не ис -
под Ка ле мег да на. Аустро у гар ски кан -
це лар Јо хан Ста ди он је за бра нио увоз
ашо ва, ло па та и пи ју ка да их Ср би не
би пре ко ва ли у са бље. У тур ско вре -
ме Ср бин је мо гао да но си ку бу ре, али
не и са бље. Она је сим бол ви те штва.
До 1996. ни је се про из во ди ла на про -
сто ру Ср би је и Ју го сла ви ји. А он да је
де ве де се тих по че ла про из вод ња у
,,Им пи“ Зе мун, па у пред у зе ћу ,,Ста тус
стил“, чи ји је вла сник Ду ши ца Та на -
ско вић. Са бља је сим бол ви те штва...

На се чи ву пи ше ,,Не ва ди ме без по -
во да, не вра ћај ме без ча сти. Са бља
је та ко по ста ла ста ту сни сим бол.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма Мар ко
Не го ва но вић је ре као да је лич но дир -
нут и по зи тив но по го ђен до де лом ова -
ко ви со ког при зна ња. Јер вој нич ка са -
бља је сим бол срп ске вој нич ке сла ве. 

-Ово је и при зна ње ва ма. Кроз про -
те клих 29 го ди на на ше удру же ње је
про шло мла да лач ко до ба, за тим зре -
лост и да нас се на ла зи у пу ној му шкој
сна зи. Сви по ка за те љи ко ји го во ре о
ра ду удру же ња су по зи тив ни. Кри ти -
ку ју нас по је дин ци да ни смо оства ри -
ли иде а ле, оно нај ви ше што се мо гло
оства ри ти. Та кви тра же не ког Бо га јер
је он сим бол иде а ла и пу но ће. Ми мо -
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Друга седница Главног одбора Скупштине УВПС 

УПУЋЕНА ПОРУКА 
ПРЕДСЕДНИКУ 

ВУЧИЋУ
Удружење војних пензионера Србије предлаже аутономно уређење пензијског

система војних осигураника, тако што би се износ пензије утврђивао 
у одговарајућем проценту (85%) од износа плате у последњем месецу 
пред пензионисање, пензије усклађивале са порастом плата у Војсци, 
a послови пензијског осигурања вратили у делокруг Фонда за СОВО.

Пред сед ник УВПС 
Љу бо мир Дра га њац



же мо да оства ру је мо са мо по сте пе но

оно што же ли мо. Иде а ли су нео ства -

ри ви, а ци ље ви су оства ри ви. На ша

ор га ни за ци ја је жи ва и ве ли ка ор га ни -

за ци ја. Она је људ ска. Чо век је про ти -

ву ре чан. Ни је чуд но што се ја вља ју

раз ли ке. Што год смо ме ђу соб но бли -

жи, бли же смо исти ни, ак ци ја ће би ти

ефи ка сни је. Чу вај мо ор га ни за ци ју.

Она је је ди на на ша по лу га и ме ха ни -

зам за оства ре ње пен зи о нер ских пра -

ва, ре као је Не го ва но вић, је дан од нај -

ста ри јих чла но ва УВПС по го ди на ма и
ста жу.   

Ин фор ми са ње чла но ва ГлОд у
окви ру 3. тач ке днев ног ре да отво рио
је пред сед ник ИО Зо ран Вуч ко вић.

На кон по здрав не ре чи, де таљ но је
ин фор ми сао о стам бе ној про бле ма ти -

ци, на чи ну кон ку ри са ња за
ста но ве ко је гра ди Вла да
РС. Стам бе на пи та ња ће
убу ду ће, ка ко ства ри сто је,
вој ни пен зи о не ри ре ша ва -
ти ис кљу чи во кон ку ри са -
њем код Вла де Ср би је. 

У Бе о гра ду још 
3.000 ста но ва
-По след ња ве ћа по де ла

би ла је у Ни шу у ми ну лом
фе бру а ру, ка да по де ље но
је 188 ста но ва, на ра чун
раз ме не за ка сар ну ,,Бу -
бањ ски хе ро ји“. И ту је тач -
ка. Не ма бу џе та за ста но -
ве. По сто ји ранг-ли ста,
али по де ле не ма. У 2021.
го ди ни по де ље но је са мо
49. ста но ва, од ко јих је вој -
ним пен зи о не ри ма при па -
ло са мо 35%. У Ни шу од
188 ста но ва на шој по пу ла -
ци ји при па ло је са мо 48.
Упу ти ли смо акт ми ни стру
од бра не да се из ме ни од -
лу ка, то јест да убу ду ће 60
од сто ста но ва бу де на ме -
ње но ак тив ним при пад ни -
ци ма, а 40 пен зи о ни са ним
ста ре ши на ма, ка зао је
Вуч ко вић. 

Ис та као је да се у Ми ни -
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Обра ћа ње пред сед ни ку 
РС Алек сан дру Ву чи ћу

ВРА ТИ ТИ ПЕН ЗИ ЈЕ 
У ФОНД ЗА СО ВО

По сле од лу ке Глав ног од бо ра Скуп шти не УВПС да
се пред сед ни ку Ср би је Алек сан дру Ву чи ћу упу ти
пи смо, чи ји је текст усво јен на сед ни ци одр жа ној

16. сеп тем бра, пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац об-
ра тио се пред сед ни ку Ву чи ћу сле де ћим ре чи ма:

,,Го спо ди не пред сед ни че Ре пу бли ке Ср би је,
Обра ћа мо Вам се у име вој них пен зи о не ра, чи је су пен -

зи је по след њих го ди на, иако уве ћа ва не, ре ал но ма ње. На -
гла ша ва мо да се не пре кид но по ве ћа ва раз ли ка из ме ђу
пла та про фе си о нал них при пад ни ка Вој ске Ср би је и пен зи -
о ни са них при пад ни ка Вој ске Ср би је, ко ји су де це ни ја ма ча -
сно и са успе хом оба вља ли зна чај не и те шке ду жно сти у
обла сти од бра не зе мље.

Уру ша ва ње вој них пен зи ја, у од но су на пла те про фе си о -
нал них при пад ни ка, за по че то je из ме на ма За ко на о Вој сци
Ју го сла ви је (од 1. 1. 2008. го ди не), ка да се пен зи је не
ускла ђу ју са кре та њем пла та про фе си о нал них вој них ли -
ца, што je до ве ло до ве ли ког за о ста ја ња пен зи ја у од но су
на пла те. До из ме не за ко на, пен зи је су би ле на ни воу од
85 од сто у од но су на пла те, a са да су у про се ку на око 60
од сто од пла те. Про ме ном то га за ко на и из ме шта њем си -
сте ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња вој них ли ца из

Фон да за со ци јал но оси гу ра ње вој них ли ца (Фонд за СО -
ВО) у Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу бли -
ке Ср би је (од 1. 1. 2012. го ди не) ство ре не су дра стич не
раз ли ке у ви си ни пен зи ја ста ре ши на исто га чи на и по ло -
жа ја, што се ра ни је ни је до га ђа ло. Сто га Удру же ње вој них
пен зи о не ра Ср би је пред ла же ауто ном но уре ђе ње пен зиј -
ског си сте ма вој них оси гу ра ни ка, та ко што би се из нос пен -
зи је утвр ђи вао у од го ва ра ју ћем про цен ту (85%) од из но са
пла те у по след њем ме се цу пред пен зи о ни са ње, пен зи је
ускла ђи ва ле са по ра стом пла та у Вој сци, a по сло ви пен -
зиј ског оси гу ра ња вра ти ли у де ло круг Фон да за СО ВО.

По себ но ис ти че мо чи ње ни цу да пен зи је ни су ускла ђи ва -
не то ком тра ја ња За ко на о при вре ме ном уре ђи ва њу на чи -
на ис пла те пен зи ја, чи ме je про у зро ко ва но до дат но за о -
ста ја ње пен зи ја за пла та ма. Све je ви ше по је ди на ца у ре -
до ви ма пен зи о не ра ко ји сма тра ју да су дис кри ми ни са ни у
од но су на про фе си о нал не при пад ни ке Вој ске, то јест да су
ме ра ма зва нич них др жав них ор га на ста вље ни у по ло жај
гра ђа на дру гог ре да, ко ји се све ви ше си ро ма ше.

По ла зе ћи од на пред из ло же ног, оче ку је мо од Вас као
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је и вр хов ног ко ман дан та Вој -
ске Ср би је да се, и по ред Ва ших број них оба ве за, на пред
из ло же но раз мо три, a да Вла да Ре пу бли ке Ср би је и дру ги
др жав ни ор га ни си ту а ци ју све стра но ана ли зи ра ју и до не су
од лу ке у скла ду са прин ци пи ма прав де и ти ме про на ђе ре -
ше ње за убла жа ва ње све ве ће раз ли ке из ме ђу пла та про -
фе си о нал них при пад ни ка Вој ске и ме сеч них при ма ња пен -
зи о ни са них при пад ни ка.

Ви си на пла та и пен зи ја про фе си о нал них при пад ни ка вој -
ске, си гур но, ути че и на мла де да се опре де ле и да рад ни
век про ве ду на ду жно сти ма у си сте му од бра не“.



стар ству од бра не на ла зи 11.734. мол -
би за стан, од че ка 8.165 ак тив них
при пад ни ка си сте ма од бра не, док су
3.169 мол би под не ли вој ни пен зи о не -
ри. Њих 1.809 не ма ни ка кав стан, а
1360 је са де ли мич но ре ше ним стам -
бе ним пи та њем.

Свим основ ним ор га ни за ци ја ма је 9.
ав гу ста до ста вље но оба ве ште ње о
две уред бе Вла де Ср би је за ку по ви ну
ста но ва у Бе о гра ду и Но вом Са ду.
Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма у Бе -
о гра ду ће се са гра ди ти 3.000 ста но ва,
а у Но вом Са ду још 200. Јав ни по зив
за про да ју ста но ва под по вољ ним
усло ви ма у окви ру про јек та из град ње
ста но ва за при пад ни ке сна га без бед -
но сти у Кра гу јев цу, Кра ље ву, Вра њу и
Срем ској Ми тро ви ци би ће рас пи сан 4.
ок то бра ове го ди не. 

За тим је Вуч ко вић про чи тао из ве -
штај пот пред сед ни ка ИО УВПС, ко ји је
оправ да но од су тан, а у ве зи са фи нан -
сиј ским пи та њи ма, Упут ством о фи -
нан сиј ском по сло ва њу и оба ве зи да га
се сви при др жа ва ју, као и оба ве зи до -
ста вља ња из ве шта ја о фи нан сиј ском

по сло ва њу за 2022 го ди ну. 
Члан Из вр шног од бо ра ГО УВПС

Осто ја По по вић оба ве стио је при сут -
не да је пред сед ни ци ма оп штин ских-
град ских ор га ни за ци ја не дав но до ста -
вљен до пис ко јим се пре по ру чу је да
се по ве де од ре ђе на ак тив ност око
при је ма но вих чла но ва. На осно ву
чла на 7. Ста ту та УВПС, чла но ви Удру -
же њу до бро вољ но при сту па ју, у по -
след ње вре ме опа да број но вих чла -
но ва. Од лив чла но ва Удру же ња, по -
себ но при род ним пу тем, све је ве ћи.
Та ко је број чла но ва Удру же ња од 1.
ја ну а ра 2022. го ди не до 31. ав гу ста
2022. го ди не, ма њи за 711 чла но ва.
Пен зи о не ра је 30. 6. 2022. го ди не би -
ло 33.122, а чла но ва Удру же ња 31. ав -
гу ста 2022. го ди не 17.113. 

Пре ма по да ци ма Ди рек ци је Фон да
ПИО, број вој них пен зи о не ра у од но су
на број чла но ва Удру же ња je 51 од сто,
што је про цен ту ал но нај ма ње у по -
след њих не ко ли ко го ди на (кре тао се
из ме ђу 60 и 65 од сто).

Бе не фи ти за чла но ве 
УВПС
Од 1. ју на до 31. ав гу ста 2022. го ди -

не у Удру же ње се до бро вољ но учла -
ни ло 26 вој них пен зи о не ра, а сво је -
вољ но је ис ту пи ло 10 чла но ва. Број но
ста ње Удру же ња од 1. ју на до 31. ав -
гу ста 2022. го ди не (три ме се ца) ма ње
је за 203 чла на.

-На осно ву на ве де них по да та ка,
пре по ру чу је се да се сту пи у кон такт
са вој ним пен зи о не ри ма ко ји ни су
чла но ви. Тре ба их оба ве сти ти да при -
сту па њем у Удру же ње, има ју ве ће мо -
гућ но сти за оства ри ва ње пра ва и ин -
те ре са из обла сти пен зиј ског, ин ва -
лид ског и здрав стве ног оси гу ра ња, со -
ци јал не за шти те, стам бе ног збри ња -
ва ња и до де ле јед но крат не со ци јал не
и ху ма ни тар не по мо ћи. На тај на чин
пен зи о нер, као члан Удру же ња, има
од ре ђе не бе не фи те, ти ме и Удру же -
ње. Што је број ни је, ве ће су прет по -
став ке у оства ри ва њу пра ва, ка зао је
По по вић. 

Пре ма сло ву За ко на о за шти ти по -
да та ка, Ди рек ци ја РФ ПИО не до зво -

ља ва да се да ју спи ско ви вој них пен -
зи о не ра ко ји ни су чла но ви без њи хо -
вог при стан ка. Спи ско ве вој них пен зи -
о не ра чла но ва Удру же ња, Ди рек ци ја
РФ ПИО до ста вља на кра ју сва ког ме -
се ца, на осно ву из ја ве о при сту па њу
члан ству. 

При сту па њем у Удру же ње, вој ни
пен зи о нер, на осно ву Од лу ке Управ -
ног од бо ра Ди рек ци је фон да за ПИО,
Број 01.181-492/19 од 9.10.2019. го ди -
не и Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср -
би је, по пу ња ва и да је из ја ву са ко јом
се овла шћу је РФ за ПИО да је са гла -
сан да се на из нос пен зи је ста ви ад -
ми ни стра тив на за бра на у ко рист
УВПС, у из но су од 0,2%. Из ја ва се по -
пу ња ва у три при мер ка, ове ра ва се
пот пи сом и пе ча том оп штин ске-град -
ске ор га ни за ци је и за во ди у гор њем
де сном углу. Из ја ве се, за сва ког но -
вог чла на, до ста вља ју над ле жној фи -
ли ја ли РФ ПИО. Уз из ја ву се оба ве зно
до ста вља и по след њи чек од пен зи је.

Ре ше ње о ад ми ни стра тив ној за бра ни
по пу ња ва (у три при мер ка) над ле жна
фи ли ја ла фон да. Је дан при ме рак из -
ја ве и ре ше ња за др жа ва фи ли ја ла, а
два при мер ка вра ћа Оп-Гр ор га ни за -
ци ји (је дан при ме рак за ко ри сни ка
пен зи је ко ји је дао из ја ву и је дан при -
ме рак за оп штин ску – град ску ор га ни -
за ци ју).

При ступ ни цу или опо зив из Удру же -
ња, по пу ње не и пот пи са не, до ста ви ти
Из вр шном од бо ру ра ди еви ден ци је и
из ра де члан ске кар те.

До де ла со ци јал не 
и ху ма ни тар не по мо ћи
По моћ се до де љу је на осно ву Пра -

вил ни ка о до де ли со ци јал не и ху ма ни -
тар не по мо ћи у Удру же њу вој них пен -
зи о не ра Ср би је. Од 1. jануара до 31.
ав гу ста 2022. го ди не ре ше но је 156 за-
х те ва и ис пла ће но 4.116.000 ди на ра,
или у про се ку 26.400 ди на ра. Ни је би -
ло ни јед не жал бе од но сно при го во ра
на до де лу ове по мо ћи. 

Од 1. ју на 2022. го ди не до 31. ав гу -
ста 2022. го ди не, ова по моћ је до де -
ље на за 57 чла но ва Удру же ња и ис -
пла ћен из нос од 1.431.000 ди на ра или
у про се ку 25.100 ди на ра. По моћ је, ка -
ко је и про пи са но, до де љи ва на чла но -
ви ма УВПС ко ји се на ла зе у те жем ма -
те ри јал ном ста њу, по осно ву здрав -
стве ног збри ња ва ња и на бав ке ме ди -
цин ских по ма га ла и чла ну по ро ди це
пре ми ну лог, чла на УВПС,  од co vi da-
19.

Од 1. 9. 2013. го ди не, ова по моћ је
до де ље на за 2.859 чла но ва УВПС.
Ис пла ће но је 77.761.000 ди на ра, про -
сеч но 27.200 ди на ра.

По ро ди ца ма, пре ми ну лог чла на
УВПС од co vi da-19, по моћ је до де ље -
на за 215 по ро ди ца и ис пла ће но
6.054.000,00 ди на ра. 

Град ске ор га ни за ци је УВПС Ниш и
Кра гу је вац су ис пла ћи ва ле по моћ
чла ну УВПС ко ји су пре ле жа ли ту бо -
лест. Град ска ор га ни за ци ја УВПС Ниш
је ис пла ти ла 40 по мо ћи у из но су по
10.000 ди на ра, а Град ска ор га ни за ци -
ја УВПС Кра гу је вац 27 у из но су по
5.000 ди на ра. 

Пен зи је
Пен зи је се ис пла ћу ју ре дов но.

Ускла ђи ва ње се вр ши по швај цар ској
фор му ли 50% у од но су на ин фла ци је
и 50% од уве ћа ња пла та у јав ном сек -
то ру. Про сеч на вој на пен зи ја је
62.415. То је про сеч но око 60% од пла -
те про фе си о нал них вој них ли ца.

Та ко ге не рал-пот пу нов ник има пла -
ту у про се ку 202.654 ди на ра, а пен зи -
ја за ту пла ту из но си око 120.000 ди -
на ра, или 60% од пла те. Пла та пу ков -
ни ка про сеч но из но си 153.391 ди на ра,
а пен зи ја око 93.000 ди на ра или 60%.
За став ник I кла се има пла ту 86.454
ди на ра, док пен зи ја из но си 52.000 или
60% у од но су на пла ту.

По ве ћа ње пен зи ја ко је је на ја вље но
од 1. но вем бра 2022. го ди не из но си ће
9%, пре ма по да ци ма са Сај та Ми ни -
стар ства за фи нан си је. 
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Све од лу ке до не те су јед но гла сно



Ис пла та од 9% ни је мо гу ћа без из -
ме не За ко на о ПИО. За то је у Ми ни -
стар ству за рад, за по шља ва ње, бо -
рач ка и со ци јал на пи та ња фор ми ра на
рад на гру па за из ме не ово га За ко на,
ко ји ће се по сле фор ми ра ња но ве
Вла де, за јед но са оста лим за ко ни ма и
За ко ном о бу џе ту за 2023. го ди ну,
усво ји ти у Скуп шти ни и ство ри ти
прав ни осно ву за ис пла ти у де цем бру
2022. го ди не.

Из ме на ма овог За ко на, пред лог је
да се швај цар ска фор му ла ко ри гу је, у
ве ћем про цен ту од пла та (70% па до
100%). 

Пла те про фе си о нал них вој них ли ца
ће од 1. ја ну а ра 2023. го ди не би ти уве -
ћа не за 25%, чи ме ће се још ви ше уве -
ћа ти раз ли ка из ме ђу пла та и пен зи ја.

Здрав стве но обез бе ђе ње 
Док тор Сла во љуб Ста ле то вић, члан

ИО за ду жен за здрав стве ну за шти ту
ис та као је да је епи де ми о ло шка си ту -
а ци ја ста бил ни ја. Оства ре ни су ди -
рект ни кон так ти са ми ни стром од бра -
не, на чел ни ком Упра ве за вој но здрав -
ство, ди рек то ром Фон да за СО ВО, њи -
хо вим са рад ни ци ма и ли ци ма за ду же -
ним за здрав стве ну за шти ту, што је
до ве ло до по зи тив них по ма ка у оства -
ри ва њу здрав стве не за шти те.

Лак ше се до ла зи ло до ле ка ра при -
мар не здрав стве не за шти те, спе ци ја -
ли стич ки пре гле ди и ди јаг но стич ке
про це ду ре су ду го од ла га ни, је дан део
чла но ва ус пео је да то ре а ли зу је, а и
на ни воу тер ци јер не за шти те (ВМА)
на чи њен је по зи ти ван по мак.

Почелo се са ре ша ва њем не ких од
про бле ма у вој ном здрав ству, ко ји су
по кре ну ти то ком раз го во ра са на чел -
ни ком Упра ве за вој но здрав ство, у
фе бру а ру ове го ди не.

Ус по ста вље на је за шти ће на вој на
ин фор ма ци о на мре жа „Ра мон“, чи ме
је ство ре на осно ва да се ком пју тер ски
по ве жу вој но здрав стве не уста но ве, да

се сма њи ад ми ни стра ци ја,
омо гу ћи бо ља ко му ни ка ци -
ја из ме ђу уста но ва, да се
уве ду елек трон ски кар то ни
и е-ре цеп ти. Омо гу ће на и
ком па ти бил ност са ци вил -
ним си сте мом, ти ме и до -
во ђе ње у исти по ло жај вој -
них оси гу ра ни ка ко ји
здрав стве ну за шти ту
оства ру ју у ци вил ним
здрав стве ним уста но ва ма.

У прет ход ном пе ри о ду
на ба вље на је не ка но ва
опре ма за ВЗУ, а је дан број
здрав стве них рад ни ка је
при мљен у рад ни од нос.
Ула га ња у вој но здрав ство
су да ле ко од ре ал них по -
тре ба.

На осно ву од лу ке ми ни -
стра од бра не вој ни пен зи о -
не ри су мо гли, без за ка зи -
ва ња, од 3. до 10.ав гу ста у
Н. Са ду, Ни шу и Бе о гра ду
да оба ве кар ди о ло шке
пре гле де, а у Бе о гра ду и

оф тал мо ло шке. Ре чи за хвал но сти
упу ће не су Упра ви за вој но здрав ство
као ор га ни за то ру, ВБ Ниш, ВБ Н. Сад
и ВМА.

Фон да за СО ВО се ан га жу је на де -
фи ни са њу и ре а ли за ци ји кар ти ца за
вој не оси гу ра ни ке, а у то ку је из ра да
но вог Пра вил ни ка за ре ха би ли та ци ју.
На осно ву до ступ них ин фор ма ци ја
мо же се ре ћи да ће ажур ни је би ти ре -
ша ва ни зах те ви вој них оси гу ра ни ка у
над ле жно сти Фон да за СО ВО.

Пред лог За кон о здрав стве ној за -
шти ти и здрав стве ном оси гу ра њу, у
чи јој ре а ли за ци ји је ак тив но уче ство -
ва ло и УВПС, про шао је све про це ду -
ре и оче ку је се ње го во до но ше ње, од -
но сно ста вља ње у Скуп штин ску про -
це ду ру, по сле фор ми ра ња Вла де.

Ка ко је прет ход них го ди на би ло про -
бле ма у ре а ли за ци ји вак ци на ци је про -
тив се зон ског гри па, по го то во за вој не
оси гу ра ни ке где не ма вој но здрав стве -
них уста но ва, Удру же ње се кра јем ав -
гу ста обра ти ло Упра ви за вој но здрав -
ство и за мо ли ли да се у са рад њи са
Фон дом за СО ВО и Сек то ром за бу џет
и фи нан си је уло жи до дат ни на пор ка -
ко би вак ци на ци ја вој них оси гу ра ни ка
по че ла кад и оста лих гра ђа на Ср би је.

Про бле ми на ви де ло
Оче ку је се да се по зи тив ни по ма ци

у вој ном здрав ству на ста ве у сми слу
да љег уна пре ђе ња ма те ри јал ног ста -
ту са за по сле них, ве ће ка дров ске по -
пу ње но сти, бо љег опре ма ња, на ста -
вља ња ин фра струк тур них ра до ва, по -
бољ ша ња за кон ске ре гу ла ти ве, ин -
фор ма тич ке на до град ње... 

Че твр та тач ка днев ног ре да зна чи -
ла је усва ја ња тек ста обра ћа ња пред -
сед ни ку Алек сан дру Ву чи ћу у ве зи са
пен зиј ским оси гу ра њем. Пред лог тек -
ста јед но гла сно је при хва ћен.

Дра ган Пе тро вић из Пи ро та је, по -
том, упо знао при сут не са про бле ми ма
у оства ри ва њу здрав стве не за шти те
вој них оси гу ра ни ка и не ко рект ним од -
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но си ма по је ди них здрав стве них рад -
ни ка пре ма вој ним оси гу ра ни ци ма, го -
во рио је о не до стат ку елек трон ских
ре це па та. Та ко ђе је из нео про бле ме
ко је су има ли вој ни пен зи о не ри про -
шле го ди не у ве зи са вак ци на ци јом
про тив се зон ског гри па.

Су штин ско пи та ње Удру же ња, на во -
ди Си ме он Ту ма нов, је при јем но вих
чла но ва а то по твр ђу ју и по да ци. Из -
нео је но во бе о град ско по зи тив но ис -
ку ство у ак ци ји учла ње ња, ор га ни зо -
ва ној 2018. го ди не, а и спо ме нуо сим -
бо лич ну на гра ду од 300 ди на ра они ма
ко ји учла не но ве вој не пен зи о не ре.

Ис ку ство ни шке ор га ни за ци је го во -
ри да је при јем но вих чла но ва ја ко ва -
жан, ка ко на во ди Зо ран Ја шо вић. Оне
ко ји сту па ју у УВПС тре ба упо зна ти са
про гра мом. Та ко ђе су по треб ни че шћи
кон так ти са чла но ви ма, а и пра во вре -
ме но ин фор ми са ње о ак ту ел ним пи -
та њи ма ве за ним за стам бе ну по ли ти -
ку, пен зи је и здрав стве ну за шти ту.

На по зив управ ни ка Вој не бол ни це
Ниш, пу ков ни ка. др сци. мед. Вељ ка
Ми ли ћа, одр жан је са ста нак ко јем су
при су ство ва ли пред сед ник ни шке ор -
га ни за ци је Зо ран Ја шо вић и пред сед -
ник ко ми си је за здрав ство УВПС Ниш,
Ви то мир Пан чић. Су срет је био био
из у зет но ко ри стан за ре ша ва ње про -
бле ма.

Ра до је То ма ше вић из Кра ље ва
пред ла же да се уче сни ци у рас пра ва -
ма на сед ни ца ма Глав ног од бо ра оба -
ве жу да сво је ди ску си је при ла жу у пи -
сме ној фор ми, ка ко би ве ро до стој ни је
мо гле да се ту ма че. Њи хо ва ис ку ство
је да тре ба мно го ви ше ра ди ти ак ти -
ва ци ји чла но ва Удру же ња и да је ве о -
ма зна чај на са рад ња са ло кал ним ор -
га ни ма. 

Ве ћа бри га о бо ле сни ма
Кра ље вач ка ор га ни за ци ја УВПС, за -

јед но са Ци вил ном за шти том и Цр ве -
ним кр стом Кра ље ва, ор га ни зу ју 13.
ок то бра ак ци ју чи шће ња и са ђе ња
цве ћа. 

Вој ни пен зи о не ри из Кра ље ва ис ти -
чу да има ју про блем у ве зи са пре гле -
ди ма на ВМА. Они се оба вља ју у ка -
сним тер ми ни ма, па че сто не успе ва ју
да оба ве све пла ни ра не пре гле де и
ди јаг но стич ке про це ду ре.

Ко ста Но ва ко вић из но во бе о град ске
ор га ни за ци је пред ла же ре ак ти ви ра ње
ра да Ко ми си је за при ла го ђа ва ње ра -
да Удру же ња, а и ви ше вре ме на за ди -
ску си ју.

За одр жа ва ње и по ве ћа ње бро ја
чла но ва, нео п ход на је ве ћа бри га о
чла но ви ма ка да су бо ле сни, уса мље -
ни, не моћ ни или ка да им је по треб на
не ка вр ста по мо ћи, ис та као је Дра го -
слав Гру јић из Сме де рев ске Па лан ке. 

Жи ван Мар ко вић, из Пан че ва из нео
је њи хо ва ис ку ства у са рад њи са ло -
кал ном са мо у пра вом и на ни воу ин -
сти ту ци ја. Пан че вач ка ор га ни за ци ја је
ус пе ла да обез бе ди пре воз за Бе о град
и ко ри шће ње ба зе на без на док на де,
за тим ле ко ве за ду жи пе ри од, ка да за
то по сто је оправ да ни раз ло зи.

Вој нич ку са бљу Мар ку Не го ва но ви ћу уру чио је 
пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац



Од 10. ју на до 7. сеп тем бра те -
жи ште ра да ор га на Удру же ња
би ло је на Ре ша ва њу ста ту -

сних пи та ња пен зи о не ра, раз ре ше њу
те ку ћих про бле ма у ор га ни ма Удру же -
ња, пра ће њу ста ња члан ства и пред у -
зи ма њу ме ра за учла ње ње и ре ша ва -
њу те ку ћих про бле ма здрав стве не за -
шти те и стам бе ног обез бе ђе ња.

Из ме ђу две сед ни це Глав ног од бо -
ра, Удру же ње је са чи ни ло до пис ко јим
се пре по ру чу је оп штин ским - град ским
ор га ни за ци ја ма да на по го дан на чин
сту па ју у кон так те са вој ним пен зи о не -
ри ма, ко ји ни су чла но ви Удру же ња и
су ге ри шу им да при сту пе Удру же њу.
Учла ње њем вој ни пен зи о не ри мо гу
бр же и лак ше да оства ри ва њу сво ја
пра ва и ин те ре се из обла сти пен зиј -
ског, ин ва лид ског и здрав стве ног оси -
гу ра ња, со ци јал не за шти те, стам бе ног
збри ња ва ња и мо гућ но сти до де ле јед -
но крат не со ци јал не и ху ма ни тар не по -
мо ћи. На тај на чин пен зи о нер, као
члан Удру же ња, има од ре ђе ну ко рист
а и Удру же ње, јер што је број ни је, ве -
ћа је прет по став ка у оства ри ва њу на -
ве де них пра ва. 

У про те клом пе ри о ду ко ри сни ци ма
вој не пен зи је, Удру же ње је пру жа ло
струч ну и сва ку дру гу по моћ, не по -
сред но у Удру же њу и у Оп-ГрОр на ин -
фор ми са њу и пу тем сај та Удру же ња и
ли ста „Вој ни ве те ран“ о свим ста ту -
сним и дру гим пи та њи ма од зна ча ја за
вој не пен зи о не ре. 

Здрав стве на за шти та
У из ве штај ном пе ри о ду из ме ђу сед -

ни ца ГлОд и ИзОд ГлОд на ста ви ли су
ак тив но ан га жо ва ње на ре ша ва њу
здрав стве не за шти те вој них оси гу ра -
ни ка.

Ста бил ни ја епи де ми о ло шка си ту а -
ци ја, ве за на за пан де ми ју ко ро на ви -
ру сом, као и ди рект ни кон так ти, ка да
су окол но сти то до зво ља ва ле, пре -
став ни ка УВП Ср би је са Ми ни стром
од бра не, ди рек то ром Фон да за СО ВО,
на чел ни ком УВЗ, њи хо вим са рад ни -
ци ма и ли ци ма за ду же ним за здрав -
стве ну за шти ту вој них оси гу ра ни ка,
до ве ли су до по зи тив них про ме на у
оства ри ва њу здрав стве не за шти те.

Лак ше се до ла зи ло до ле ка ра на ни -
воу при мар не за шти те у вој но здрав -
стве ним уста но ва ма. Спе ци ја ли стич -
ке пре гле де и ди јаг но стич ке про це ду -
ре, ко је су ду го че ка ли, је дан део чла -
но ва ус пео је да ре а ли зу је, а и на ни -
воу тер ци јер не за шти те(ВМА) учи њен
је по зи ти ван на пре дак.

Стам бе но обез бе ђе ње
У пе ри о ду из ме ђу две сед ни це Глав -

ног Од бо ра ни је би ло по де ле ста но ва,

та ко да ни је до шло ни до ка кве из ме -
не на ранг-ли ста ма. Због пан де ми је у
по след ње две го ди не та ко ђе је по де -
љен ве о ма ма ли број ста но ва, од че га
је вој ним пен зи о не ри ма при па ло са мо
око 25 %. 

Вла да Р. Ср би је у ав гу сту ме се цу
ове го ди не усво ји ла је две но ве уред -
бе ко ји ма се ре гу ли шу усло ви за ку по -
ви ну ста на за при пад ни ке сна га без -
бед но сти (јеф ти ни ста но ви), на ко је
има ју пра ва и КВП.

У овим уред ба ма ре гу ли са на су три
кри те ри ју ма по ко ји ма ће се утвр ђи ва -
ти ре до след за ку по ви ну ста на на ло -
ка ци ји Бе о град и Но ви Сад. 

Пре ма пр вом кри те ри ју му ре до след
на ранг-ли сти ће се утвр ђи ва ти на ос-
но ву ефек тив ног рад ног ста жа, из ра -
же ног у да ни ма, ко ји Упра ва за тра ди -
ци ју стан дард и ве те ра не до ста вља
Ге не рал ном се кре та ри ја ту Вла де Р.
Ср би је. Дру ги па ра ме тар је тач но вре -
ме ка да је из вр ше на при ја ва елек -
трон ским пу тем. Тре ћи кри те ри јум је
да ли це ко је се при ја ви, пра во при о -
ри те та на ло ка ци ји Бе о град има ако
му је при ја вље но пре би ва ли ште у Бе -

о гра ду пре 26.  7. 2019.го ди не, а на ло -
ка ци ји Н. Сад, при о ри тет има ју ли ца
са при ја вље ним пре би ва ли штем на
те ри то ри ји АП Вој во ди не пре 25. 5.
2021. го ди не.

Пра во на ку по ви ну ста на има ју ли ца
ко ја не ма ју ни ка кав стан, као и они ко -
ји има ју де ли мич но ре ше но стам бе но
пи та ње, кон ку ри са њем за би ло ко ју
струк ту ру ста на.

Со ци јал на по моћ 
и при јем чла но ва
У про те клом пе ри о ду, Удру же ње је

ма те ри јал но нај у гро же ни јим и те шко
бо ле сним чла но ви ма до де љи ва ло
јед но крат ну со ци јал ну и ху ма ни тар ну
по моћ. У пе ри о ду, од 1. ју на 2022. го -
ди не до 31. ав гу ста 2022. го ди не, ова
по моћ је до де ље на за 57 чла но ва
Удру же ња и ис пла ћен из нос од
1.431.000 ди на ра. 

Од 1. ју на 2022. го ди не до 31. ав гу -
ста 2022. го ди не у Удру же ње се до -
бро вољ но учла ни ло, од но сно је при -
мље но 26 но вих чла но ва, а са мо стал -
но је ис ту пи ло 10 чла но ва. Број но ста -
ње Удру же ња је за пе ри од од 1. ју на
до 31. ав гу ста 2022. го ди не (за три ме -
се ца) ма ње је за 203 чла на.

Да би Удру же ње и да ље де ло ва ло у
ини ци ра њу и ре ша ва њу ста ту сних и
дру гих пи та ња сво јих чла но ва, по -
треб но је стал но ома со вље ње Удру -
же ња при је мом но вих чла но ва. При -
ли ком при је ма но вих чла но ва по треб -
но је да се по пу ни ти Из ја ва и Ре ше ње
о ад ми ни стра тив ној за бра ни, у три
при мер ка, ка ко је про пи са но Уго во ром
о по слов ној са рад њи, и до ста ви ти
над ле жној фи ли ја ли Фон да за ПИО, а
При ступ ни цу и Опо зив са упи са ним
по да ци ма, име и пре зи ме ко ри сни ка
пен зи је, тач ну адре су ста но ва ња, број
по ште, ЈМБГ и ис плат ни број ко ји се
на ла зи на че ку од пен зи је до ста вља ти
Из вр шном од бо ру.
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Из ве штај о ра ду из ме ђу 
1. и 2. сед ни це ГлОд УВПС

ЗНА ЧАЈ НИ ПО МА ЦИ

Др Славољуб Сталетовић

Симеон Туманов (први здесна)
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ПО ВЕ ЉА 
УДРУ ЖЕ ЊА ВОЈ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ

се до де љу је:
Пу ков ни ку ВА НИ ЗЕЛ ПЕТ КО ВУ пред сед ни ку Са ве за офи -

ци ра и под о фи ци ра у пен зи ји и ре зер ви Бу гар ске
ДРА ГА НУ ДА БЕ ТИ ЋУ, се кре та ру ГрОрг УВПС За је чар
СЛА ВО ЉУ БУ ПЕ ТРО ВИ ЋУ, чла ну ГрОд УВПС Вра ње
ГО РА НУ МИ ШКО ВИ ЋУ, се кре та ру ГрОд УВПС Кру ше вац 
РАТ КУ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ, пред сед ни ку ГрОрг УВПС Ужи це
МИ ЛО РА ДУ МАР КО ВИ ЋУ, се кре та ру ОпОрг УВПС Но ви

Бе о град
ПЕ ТРУ КО ВА ЧЕ ВИ ЋУ чла ну МОр „Бе жа ниј ска Ко са“

ОпОрг УВПС Но ви Бе о град
ДУ ШКУ СТОЈ КО ВИ ЋУ чла ну МОр „Бе жа ниј ска Ко са“

ОпОрг УВПС Но ви Бе о град
ДА НИ СЛА ВУ БО ЈА НИ ЋУ, бла гај ни ку ГрОрг УВПС Срем -

ска Ми тро ви ца
ЂУ РУ БА НИ ЋУ чла ну ГрОд УВПС Но ви Сад
По ве ља се до де љу је за из ван ре дан ви ше го ди шњи до при -

нос раз во ју, уна пре ђе њу и афир ма ци ји Удру же ња вој них
пен зи о не ра Ср би је.

ПЛА КЕ ТА  
УДРУ ЖЕ ЊА ВОЈ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ

до де љу је се:
Пу ков ни ку ОГ ЊЕ НУ ПЕ ТРО ВУ пот пред сед ни ку Са ве за

офи ци ра и под о фи ци ра у пен зи ји и ре зер ви Бу гар ске
СТА НИ ШИ МИ ЛО ВА НО ВИ ЋУ, чла ну МОр УВПС Сур чин

ОпОр УВПС Зе мун
ЖИ ВА НУ ЈАН КО ВИ ЋУ, чла ну МОр УВПС Сур чин, ОпОр

УВПС Зе мун
КИ РИ ЛУ ДИ МИ ТРО ВУ, пред сед ни ку НзОд ОпОр УВПС

Чу ка ри ца
БО РИ ВО ЈУ ДРА ГИ ЧЕ ВИ ЋУ, пред сед ни ку НзОд ГрОр

УВПС Вра ње
МИР ЈА НИ КА НАЧ КИ, чла ну ГрОд ГрОр УВПС Ужи це
АВ ДИ ГО ЛИ ЋИ ЈУ, пред сед ни ку МОр ОпОр УВПС Про ку -

пље
ЖИВ КУ ЈА ЈИ ЋУ, чла ну ОпОд ОпОр УВПС Про ку пље
ЗО РА НУ МАР КО ВИ ЋУ, пред сед ни ку Ме Ор „Па ри ска ко -

му на“ ОпОр УВПС Но ви Бе о град
ДРА ГО МИ РУ БО ГУ НО ВИ ЋУ, пот пред сед ни ку Ме Ор „Бе -

жа ниј ски бло ко ви 1“ ОпОр УВПС Но во Бе о град
РАТ КУ КА ТА ЛИ НИ, чла ну ОпОр УВПС Но ви Бе о град
РА ДУ ШАР ЧЕ ВИ ЋУ, чла ну ОпОр УВПС Но ви Бе о град
ЂУ РИ БЕ ЧИ ЋУ, чла ну Ме Ор УВПС „Бе жа ниј ска ко са“

ОпОр УВПС Но во Бе о град
МИ ЛАН КИ ТА СИЋ, чла ну НзОд ОпОрг УВПС Па ли лу ла –

Ста ри Град
РО СИ ГР БИЋ, чла ну ГрОд УВПС Но ви Сад
DE LA CRO CE NA TA ŠI, чла ну ГрОд УВПС Но ви Сад
Пла ке та се до де љу је за по стиг ну те ре зул та те оства ре не у

ре а ли за ци ји про грам ских ци ље ва УВПС и успе шну са рад њу
са Удру же њем ВПС.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА 
УДРУ ЖЕ ЊА ВОЈ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ

се до де љу је:
АМ БУ ЛАН ТИ за фи зи кал ну ме де ци ну и ре ха би ли та ци ју

Вра ње 
МИЛ КИ ШО ЛА ЈА, пот пред сед ни ку ОпОрг УВПС Зве зда ра
ЉУ БИ ЦИ ВУ ЧИ НИЋ чла ну ОпОрг УВПС Зве зда ра

РА ДУ РА ДА КО ВИ ЋУ чла ну ОпОр УВПС Па ли лу ла - Ста -
ри Град

МИ ЛЕ НИ МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, чла ну ОпОр УВПС Па ли лу ла
- Ста ри Град

СЛА ВИ ШИ ВУЧ КО ВИ ЋУ чла ну ОпОр УВПС Па ли лу ла -
Ста ри Град

ПЕ ТРУ ВУ ЧЕ ТИ ЋУ, чла ну ОпОрг УВПС Про ку пље
РАТ КУ МИ ЛО ВАН КИ ЋУ, чла ну ГрОд УВПС Кру ше вац
СНЕ ЖА НИ ТЕ СЛА, чла ну УВПС МОр УВПС Гор ња Ва -

рош ОпОр УВПС Зе мун
ЛУ И ЗИ ЂУ КИЋ, чла ну МОр УВПС До њи Град ОпОрг

УВПС Зе мун
СТО И МЕ НУ СТО И МЕ НО ВУ, чла ну УВПС МОр УВПС

„Срем чи ца“ ОпОрг УВПС Чу ка ри ца
ВЛА ДА НУ НИ КО ЛИ ЋУ, чла ну УВПС и бла гај ни ку ОпОрг

УВПС Чу ка ри ца
ДРА ГА НУ ЛО МО ТИ, вој ном слу жбе ни ку во да за здрав -

стве ну за шти ту Гар ни зо на Вра ње
ПА ВЛУ МИ ЛИН КО ВИ ЋУ, пред сед ни ку НзОд ГрОр УВПС

Срем ска Ми тро ви ца
ЈЕ ЛЕ НИ МР ЂА, чла ну ГрОд ГрОр УВПС Срем ска Ми тро -

ви ца
ДРА ГО МИ РУ БА БИ ЋУ, ОпОрг УВПС Но ви Бе о град
МИ ЛО СА ВУ БЛА ЖИ ЋУ, чла ну УВПС МОр „Бе жа ниј ска

ко са“ ОпОр УВПС Но ви Бе о град
МИ ЛО ЈУ ВИ ДА КО ВИ ЋУ, ОпОр УВПС Но ви Бе о град
АН ТО НУ БУР КЕЉ ЦУ, чла ну УВПС ОпОр УВПС Но ви Бе -

о град
ЈА СМИ НИ ЋИР КО ВИЋ, пред сед ни ци Ак ти ва же на ГрОр

УВПС Пан че во
СЛАВ КУ ТО МИ ЋУ пред сед ни ку НзОд ГрОрг УВПС Пан -

че во
РАЈ КУ МАН ДИ ЋУ, чла ну ГрОд ГрОр УВПС Но ви Сад
За хвал ни ца се до де љу је за за па же не ре зул та те у ома со -

вље њу члан ства у ор га ни за ци ја ма УВПС, не по сред ној бри -
зи о ста рим, бо ле сним, из не мо глим и со ци јал но угро же ним
чла но ви ма, у обла сти здрав стве не за шти те, ин фор ми са ња
и ре а ли за ци ји дру гих про грам ских за да та ка Удру же ња вој -
них пен зи о не ра Ср би је.

КЊИ ГА, 
се до де љу је:

МИ ЛО РА ДУ БО ДРО ЖИ ЋУ, пот пред сед ни ку ГрОрг УВПС
Кру ше вац

МИЛ КИ ЈО ВА НО ВИЋ, пот пред сед ни ку ГрОрг УВПС Кру -
ше вац

ТО МИ СЛА ВУ ЈА КО ВЉЕ ВИ ЋУ, чла ну ГрОд ГрОрг УВПС
Но ви Сад

Књи ге се до де љу ју за за па же ну ак тив ност и по стиг ну те ре -
зул та те у ре а ли за ци ји про грам ских са др жа ја УВПС. При зна -
ња из ове Од лу ке уру чи ти до бит ни ци ма на на чин про пи са -
ним чла ном 10., 18., 24. и 32. Пра вил ни ка о до де ли при зна -
ња УВПС и то на ску по ви ма ко је ор га ни зо ва ти по во дом да на
УВПС или  да на фор ми ра ња МО, Оп-ГрОд УВПС, од но сно
на дру гим при год ним ма ни фе ста ци ја ма. 

По дат ке о до бит ни ци ма при зна ња уне ти у Еви ден ци ју до -
де ље них при зна ња УВПС про пи са ну чла ном 38. Пра вил ни -
ка о до де ли при зна ња УВПС.

ПРЕД СЕД НИК УВПС
Љу бо мир Дра га њац

ДО ДЕ ЛА ПРИ ЗНА ЊА
На  осно ву чла на 16. тач ка 19. и чла на 53. Ста ту та УВПС и чла на 2.,
33. и 34. Пра вил ни ка о до де ли при зна ња УВПС, Глав ни од бор Скуп 
шти не УВПС на 2. сед ни ци одр жа ној 16. 9. 2022. го ди не до но си

О Д Л У К У
о до де ли при зна ња
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де сет мо тор них и пет ју ри шних ча ма ца,
ула зи у са став Ју го сло вен ске рат не мор -
на ри це. Ор га ни зу је се у од ре де реч них ми -
но ло ва ца, оклоп них ју ри шних и по моћ них
бро до ва, a од 1960. го ди не у њен са став
ула зи брод „Ко за ра“ и уво ди се ро ни лач ка
ком по нен та. У на ред них 45 го ди на из два ја
се из Рат не мор на ри це и ула зи у са став
Пр ве ар ми је. Он да шњим „но вим ор га ни за -
циј ским про ме на ма“, опре ма се ро ни лач ка
је ди ни ца и из гра ђу ју ма ли реч ни ми но лов -
ци, тен ко но сци, ма њи де сант ни бро до ви и
бр зи па трол ни чам ци. У срп ским бро до гра -
ди ли шти ма из гра ђе ни су и мо дер ни реч ни
ми но лов ци, реч ни па трол ни чам ци и плов -
ни при ста ни за на шу, али и за фло ти ле
стра них зе ма ља, под се ћа ко ман дант је ди -
ни це и до да је да je, на кон што je 2007.
„про ве ла“ у са ста ву Мор на ри це, од 2008.
Реч на фло ти ла фор ма циј ски у са ста ву
Коп не не вој ске и да се, то ком пр ве де це -
ни је но вог ве ка, у опе ра тив ну упо тре бу
уво де де сант но-ју ри шни чам ци, ам фи биј -
ски тран спор те ри, пон то нир ска сред ства и
но ве ба ро ко мо ре.

Мо дер ни за ци ја и успе шно ре а -
ли зо ва не ве жбе

По след њих де се так го ди на у Реч ној
фло ти ли обе ле же но je про це сом мо дер ни -
за ци је, ко ји се огле да у: ге не рал ном ре -
мон ту и мо ди фи ка ци ји бро да по себ не на -
ме не, уград њи са вре ме них на ви га ци о но-
ин фор ма ци о них си сте ма, мо дер ни за ци ји
и пре на о ру жа ва њу ви ше на мен ских и па -
трол них бро до ва, као и у опре ма њу мо -
дер ним гу ме ним чам ци ма.

Го во ре ћи о нај зна чај ни јим ре зул та ти ма
по стиг ну тим из ме ђу два да на је ди ни це, ко -
ман дант Реч не фло ти ле ка пе тан бој ног
бро да Љу би ша Мар ко вић у пр ви план ста -
вља при пре му и ре а ли за ци ју по ка зне так -
тич ке ве жбе са при пад ни ци ма Пр ве бри га -
де КоВ-а „Ти са 2021“ и так тич ке ве жбе са
бо је вим га ђа њем „Ти са 2022“, на при вре -
ме ном по ли го ну „Ти тел“.

- Успе шно смо при пре ми ли и из ве ли, та -
ко ђе у Ти те лу, и мул ти на ци о нал ну так тич -
ку ве жбу са бо је вим га ђа њем „Гво зде ни
ма чак 2021“, a на ши при пад ни ци уче ство -
ва ли су и у ор га ни за ци ји и ре а ли за ци ји
при ка за спо соб но сти Вој ске Ср би је у ре јо -

ну Шап ца, по во дом Да на Коп не не вој ске.
Већ тра ди ци о нал но, јед на од зна чај них ак -
тив но сти je и по ста вља ње пон тон ског мо -
ста од Зе му на до пла же Ли до на Ве ли ком
рат ном остр ву. И обу ка вој ни ка на до бро -
вољ ном слу же њу вој ног ро ка успе шно се
ре а ли зу је. При пад ни ци је ди ни це ан га жо -
ва ни су у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма
под окри љем Ује ди ње них на ци ја и Европ -
ске уни је, a иза нас су број не ху ма ни тар не
ак ци је, пa je мно го раз ло га за за до вољ -
ство, ка же ка пе тан бој ног бро да Љу би ша
Мар ко вић, уз кон ста та ци ју да Реч на фло -
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ОДБРАНА

ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА 
СПО МЕН-СО БЕ РЕЧ НЕ

ФЛО ТИ ЛЕ
У не та ко бли ској про шло сти, бор бе -

не за дат ке на ре ка ма из вр ша ва ле су
пр вен стве но реч не рат не фло ти ле.
Нај по зна ти ја ме ђу њи ма би ла je Шај -
ка шка фло ти ла, у чи јем су са ста ву не -
ко вре ме би ле и фло ти ле срп ских де -
спо та. 

Успо ме не на на ста нак и раз вој реч -
не фло ти ле на на шим про сто ри ма чу -
ва ју се у бо га то опре мље ној Спо мен-
со би у но во сад ској ка сар ни „Алек сан -
дар Бе рић“. Пре ма идеј ном ре ше њу
по став ке Спо мен-со бе, ра ду уче ни ка
но во сад ске Шко ле за при ме ње ну умет -
ност „Бог дан Шу пут“, про је кат je са чи -
ни ла про јек тант ска гру па PO за ин же -
ње ринг и из ра ду ин ве сти ци о них пла -
но ва „Ве ду та“, са ар хи тек том Мла де -
ном Мом чи ло ви ћем на че лу, a иза те -
мат ске раз ра де сто ји ка пе тан бој ног
бро да Ра ди ша Са вић. Спо мен-со ба je
отво ре на 10. сеп тем бра 1982. по во дом
40. го ди шњи це ства ра ња и раз во ја
Рат не мор на ри це ЈНА. Уре ђе на je као
уну тра шњост бро да, ко би ли ца са ре -
бри ма, при че му про стор из ме ђу ре ба -
ра пред ста вља по је дан зна ча јан пе ри -
од у раз во ју Реч не рат не фло ти ле. У
Спо мен-со би Реч не фло ти ле на ла зи
се сто ти нак вред них и ин те ре сант них
екс по на та, ме ђу ко ји ма по себ но ме сто
за у зи ма ма ке та шај ке, пр вог рат ног
бро да са ових про сто ра из 16. ве ка.
Из два ја ју се и ма ке те реч них бро до ва,
уни фор ме при пад ни ка РРФ из раз ли -
чи тих вре мен ских пе ри о да, тро феј но
брод ско на о ру жа ње и опре ма, фо то -
гра фи је, фак си ми ли, до ку мен та и
днев ни ци.

К
ман дант Реч не фло ти ле ка пе тан бој -
ног бро да Љу би ша Мар ко вић на вој -
ној све ча но сти по во дом да на је ди ни -

це, ко јој је при су ство вао и ми нис тар од -
бра не др Не бој ша Сте фа но вић, под се тио
је да је тај са став као и род реч них је ди ни -
ца све ча но обе ле жа ва 107 го ди на по сто ја -
ња. Тач но то ли ко вој ни бро до ви и ин жи ње -
риј ска сред ства рат не тех ни ке пло ве Ду -
на вом, Са вом, Ти сом, Мо ра вом и дру гим
ре ка ма и ка на ли ма, a пон тон ски мо сто ви
по ста вља ју се на ве ли ком бро ју во до то ко -
ва за вој не и ци вил не по тре бе.

За пи са но je да je тог ав гу ста 1915, са на -
во за Чу ка ри ца, по ри нут пр ви срп ски рат ни
брод, оклоп ни ча мац „Ја дар“, чи ме je от -
по че ла слав на исто ри ја срп ске Реч не рат -
не фло ти ле.

- Пр ва плов на је ди ни ца би ла je бро дар -
ска че та Ко ман де Аде Ци ган ли је. У плов -
ном пар ку има ла je оклоп ни брод, два
оклоп на и пет мо тор них ча ма ца, 21 шлеп,
де вет др ва ри ца, 15 ча ма ца, две ла ђе и
два ме тал на пон то на. У же сто ким на па ди -
ма на Ср би ју, пр ва срп ска Реч на рат на
фло ти ла уче ство ва ла je у бор бе ним деј -
стви ма за од бра ну пре сто ни це, на Са ви и
Ду на ву, про тив мно го сна жни је не мач ке и
аустро у гар ске фло ти ле. Не по сред но пред
по вла че ње Срп ске вој ске, брод ско на о ру -
жа ње je ски ну то и тран спор то ва но са глав -
ни ном сна га на Крф, где je фор ми ра на
Бро дар ска ко ман да Срп ске вој ске, ка же
ко ман дант Реч не фло ти ле ка пе тан бој ног
бро да Љу би ша Мар ко вић, уз кон ста та ци ју
да ни у тим, нај те жим тре ну ци ма на ше ис-
то ри је срп ска Реч на рат на фло ти ла ни је
пре ста ла да по сто ји.

Слав на исто ри ја 
мо ни то ра „Дра ва“
У пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та Реч -

на рат на фло ти ла Кра љев ске мор на ри це
би ла je нај сна жни ја на Ду нав ском сли ву.
Има ла je че ти ри мо ни то ра: „Вар дар“, „Мо -
ра ву“ „Са ву“ и „Дра ву“ и че ти ри ми нер ско-
ба ра жне гру пе.

- Под виг мо ни то ра „Дра ва“ у Дру гом
свет ском ра ту, под ко ман дом по руч ни ка
бој ног бро да Алек сан дра Бе ри ћа, упам ћен
je у исто ри ји ра то ва на ре ка ма. Хра бра по -
са да je од 6. апри ла, пa све до по то ну ћа
12. апри ла, во ди ла бор бу са над моћ ним
не при ја те љем на Ду на ву, од Без да на до
Че ла ре ва. У са мој за вр шни ци Дру гог свет -
ског ра та, кра јем 1944, мор на рич ка че та је
за ЗО да на пре ко Ду на ва пре ве зла 220 хи -
ља да вој ни ка, две хи ља де то по ва и три
хи ља де во зи ла. На кон то га, Реч на рат на
фло ти ла, ко ју je чи ни ло де сет па трол них,

107 година Речне флотиле и ронилачких јединица

ВРЕМЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
Последњу већу реорганизацију Речна флотила доживела je 2008. године, од када je у рангу бригаде

Копнене војске. Тада су јој, поред већ постојећих снага рода речних јединица, уведене и амфибијске и
понтонирске јединице, као две изразито пловне компоненте рода инжињерије. У складу са потребама
система одбране у заштити интереса и права на водним путевима Републике Србије, дефинисани су
joj и правци развоја. Добра вест je да су постојећи пловни објекти модернизовани и да се постепено

улаже и у опремање јединице новим средствима. За ронилачку јединицу набављена je 
најсавременија опрема за роњење и пловљење, a интензивно се ради на опремању пловних јединица
новим типом наоружаних чамаца. И у дану када je обележила свој дан - 6. август Речна флотила пло-

вила је српским рекама. И пловиће.

Пишу Владимир ВЈЕШТИЋ 
и Драган СПАСОЈЕВИЋ



ти ла већ 107 го ди на од го вор но, ча сно и
про фе си о нал но ре а ли зу је до де ље не за -
дат ке и кон ти ну и ра ном обу ком по је ди на ца
и је ди ни ца, ре а ли за ци јом ре дов них за да -
та ка, уз ра ци о нал но ко ри шће ње ре сур са и
ква ли те ним одр жа ва њем пло ви ла, ро ни -
лач ке опре ме и ин жи ње риј ских ма ши на -
уна пре ђу је опе ра тив не и функ ци о нал не
спо соб но сти.

- Реч на фло ти ла je опре мље на и оспо -
со бље на да се ан га жу је на свим за да ци ма
у за хва ту вод них пу те ва и дру гим ре јо ни -
ма Ре пу бли ке Ср би је. Ра ди о нич ким ка па -
ци те ти ма и струч ним зна њем, вој ни бро -
до ви, плов на сред ства, ро ни лач ка опре -
ма, ам фи би је и пон то нир ска сред ства су у
функ ци ји из вр ша ва ња за да та ка из све три
ми си је Вој ске Ср би је. Ком плек сност и спе -
ци фич ност ам би јен та у ко јем жи ви мо и ра -

ди мо мо тив су да раз ви ја мо спо соб ност
бр зог ре а го ва ња на ри зи ке и прет ње у за -
хва ту ре ка, ка на ла и је зе ра. Би ти при пад -
ник Реч не фло ти ле je ве ли ка част и то га je
све стан сва ки по је ди нац. С дру ге стра не,

бри га за љу де je за нас им пе ра -
тив, a успех je мо гућ са мо не -
пре кид ним за ла га њем сва ког
по је дин ца, лич ном ини ци ја ти -
вом и ја ча њем ко лек тив ног ду ха
- за кљу чу је ко ман дант Реч не
фло ти ле и до да је да му ре зул -
та ти у ре а ли за ци ји по ста вље -
них за да та ка да ју за пра во да у
тај успех не сум ња ни јед ног
тре нут ка.

Ро ни лач ка ком по нен та
Реч на ро ни лач ка је ди ни ца

Реч не фло ти ле фор ми ра на je
1960. у окви ру че те за под вод но
за пре ча ва ње, a на кон че ти ри го -
ди не по ста је пр ва са мо стал на
реч на ро ни лач ка је ди ни ца под
на зи вом „вод реч них под вод них
ди вер за на та“. Пр ви ре ги стро ва -
ни за рон реч них ро ни ла ца за бе -
ле жен je 1. ју на 1972. у ро ни лач -
ком днев ни ку 93. реч ног цен тра.

Осврт на са да шњи тре ну так
по твр ђу је да про цес мо дер ни за -
ци је и опре ма ња ро ни ла ца Реч -
не фло ти ле по зи тив но ути че на
мо ти ва ци ју љу ди и по ве ћа ва
же љу за ро ње њем и из вр ша ва -

њем за да та ка у под вод ном ам би јен ту ро -
ни ла ца свих спе ци јал но сти и ка те го ри ја.
Опре ма ње са вре ме ним сред стви ма за ро -
ње ње и пло вид бу, пре вас ход но под вод ном
пу шком и пи што љем, знат но je ути ца ло на
по ве ћа ње ва тре не мо ћи ро ни лач ке че те и
из град њу но вих спо соб но сти. Уво ђе њем
бр зих гу ме них ча ма ца (са по вољ ним так -
тич ко-тех нич ким ка рак те ри сти ка ма) у опе -
ра тив ну упо тре бу на ре ци, на бав ком со на -
ра, маг нет но-ано мал ног де тек то ра и са -
вре ме не ре ком пре си о не ко мо ре ро ни лач -
ка је ди ни ца Реч не фло ти ле до ка зу је да
иде у ко рак са мо дер ним трен до ви ма.

Ро ни о ци 93. ро ни лач ке че те има ли су
при ли ку да, уче ству ју ћи на ме ђу на род ним
ве жба ма, раз ме не ис ку ства и у упо тре би
опре ме те шких ро ни ла ца при из вр ша ва њу
за да та ка под во дом. Kao и ра ни је, и да нас
су за об у че ност ро ни лач ког ка дра нај за -
слу жни ји ис ку сни ин струк то ри ро ње ња, ко -
ји, и у усло ви ма огра ни че них ре сур са, ус-
пе ва ју да об у че реч не ро ни о це и при пре -
ме их за те шке усло ве ко ји вла да ју у ре ци.

Из вор: Од бра на
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ФИЛМ СКА ПЛО ВИД БА 
ПО СА ДЕ„ДРА ВЕ“

При пад ни ци Реч не фло ти ле по себ -
но су по но сни на уче шће у сни ма њу
до ку мен тар но-игра ног фил ма „Дра ва
се не пре да је“ и са не стр пље њем оче -
ку ју пре ми је ру пло вид бе бе смрт не по -
са де са тог пло ви ла. У ре жи ји Ни ко ле
Ло рен ци на, пo сце на ри ју по руч ни ка
фре га те Дра га на Спа со је ви ћа, кра јем
сеп тем бра про шле го ди не сни мље ни
су по след њи ка дро ви фил ма у про дук -
ци ји Вој но филм ског цен тра „За ста ва
филм“ и Дру штва за ани ма ци ју, филм -
ску и ви део пост про дук ци ју „Кра тер
сту дио“ из Бе о гра да.

Оства ре ње сни ма но на бро ду „Са -
ва“, у Вој ном ком плек су „Ушће“, „про -
шло“ je и ко ми си ју Ми ни стар ства од -
бра не, пa je оста ло још са мо да тим
ани ма то ра ви зу ел них ефе ка та при ве -
де кра ју ре а ли за ци ју број них тро ди -
мен зи о нал них мо де ла и ани ма ци ја, ка -
ко би пло вид ба кроз по крет не сли ке
би ла што ре а ли стич ни ја.

Фо то-ре пор те ри ма га зи на „Од бра на“

BEK ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊА
СЛА ВЕ 

РЕЧ НЕ ФЛО ТИ ЛЕ
Kao за штит ни ка је ди ни це Реч на
фло ти ла про сла вља Све тог апо -
сто ла и је ван ђе ли сту Лу ку. Ука зом
кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа
из 1921. за за штит ни ка Кра љев ске
мор на ри це и Реч не фло ти ле, као
ње ног са став ног де ла, од ре ђен je
упра во тај све тац, као се ћа ње на
31. ок то бар 1918, ка да je Срп ска
вој ска, при ли ком осло ба ђа ња Бе о -
гра да, за ро би ла рат ни брод, реч ни
мо ни тор „Бо дрог“. При пад ни ци
Дру гог реч ног од ре да су, на кон се -
дам де сет две го ди не од тог до га -
ђа ја, об но ви ли тра ди ци ју про сла -
вља ња сла ве је ди ни це, при ре див -
ши 31. ок то бра 2012. на си дри шту
„Ушће“ у Бе о гра ду при год ну про -
сла ву у сла ву све ти те ља. 
У скла ду са бро дар ским тра ди ци -
ја ма Вој ске Ср би је, за пло ви ла je и
ре ви јал на ре га та чам ци ма на ве -
сла сим бо лич ног на зи ва „Све ти
Лу ка“. Вер ска слу жба у Вој сци Ср -
би је по но во je ус по ста вље на 2013,
пa су у пот пу но сти ис пу ње ни усло -
ви за оства ри ва ње вер ских пра ва
свих при пад ни ка. Уре ђе њем вер -
ске де лат но сти, од 2017. Све ти Лу -
ка je и зва нич на сла ва је ди ни це, a
од ове го ди не бро до ви Реч не фло -
ти ле, пре ма Пра ви лу брод ске слу -
жбе, на дан про сла вља ња сла ве,
на глав ном јар бо лу, у сво ју, и у сла -
ву и част све ца, ви ју за ста ву за -
штит ни ка је ди ни це.

НАЈ БО ЉИ ПО ЈЕ ДИН ЦИ И
СА СТА ВИ РЕЧ НЕ 

ФЛО ТИ ЛЕ

За нај бо ље по је дин це у Реч ној фло -
ти ли, на све ча но сти по во дом да на је -
ди ни це, про гла ше ни су: по руч ник бој -
ног бро да Вла ди мир Ми лић, за став ник
Ми лош Зур ко вић и де се тар Да ни јел
Ман дић. За нај бо љи брод иза бран је
реч ни па трол ни брод РПБ-213, ко јим
ко ман ду је по руч ник кор ве те Ива на Со -
ко ло вић, док je нај бо ља по са да - по -
слу га плов ног члан ка из пон то нир ске
че те Пр вог пон то нир ског ба та љо на,
ко ју чи не де се та ри Дра ган Па вло вић и
Бран ко Дра го је вић и раз вод ник Све ти -
слав Јо ва но вић.

Речна флотила je опремљена и оспособљена дa се ангажује на свим задаци-
ма у захвату водних путева у другим рејонима Републике Србије. Радионичким
капацитетима у стручним знањем, војни бродови, пловна средства, ронилачка
опрема, амфибије u понтонирска средства су у функцији извршавања задатака
из cвe три мисије Војске Србије.



У8.05 ча со ва сти жем на Ко манд но ме -
сто Тре ће ар ми је. До че ку ју ме ге не -
ра ли Сто ји ми ро вић, Ђа ко вић и Мла -

де но вић. У шко ли не ма уче ни ка. Ка жем
Сто ји ми ро ви ћу да ни је до бро што је део
Ко ман де Ар ми је сме штен у шко ли и да ће
мо ра ти да про ме ни ло ка ци ју. Не би би ло
до бро да због Вој ске ави ја ци ја га ђа шко -
ле. Пре ре фе ри са ња пре гле дам по шту ко -
ја је при спе ла у то ку но ћи.

На сто лу фа сци кла пу на до ку ме на та.
Тра жим из ве штај о ак тив но сти ави ја ци је
3/4. апри ла 1999. го ди не. У 2.00 ча со ва са
два про јек ти ла га ђа на је ка сар на 52. ме -
шо ви те ар ти ље риј ске бри га де у цен тру
Гњи ла на. Уни ште на је ра ди о ни ца и при чи -
ње на ве ли ка ма те ри јал на ште та. Људ ских
жр та ва ни је би ло. Је дан од про јек ти ла по -
го дио је објек те Рад не ор га ни за ци је „Би -
нач ка Мо ра ва“, у бли зи ни ка сар не. У 3.15
ча со ва у Гњи ла ну је бом бар до ва на фа -
бри ка „16. но вем бар“, у при град ском де лу,
и Рад на ор га ни за ци ја „Ко смет пре воз“.
При чи ње на је ве ли ка ма те ри јал на ште та.
Не ма по да та ка о дру гим по сле ди ца ма. Од
4.43 ча са ави ја ци ја је бом бар до ва ла не и -
ден ти фи ко ва не ци ље ве у ши рем ре јо ну
Ни ша. По сле ди це ни су по зна те. Ре ги стро -
ва на је и по ја ча на ак тив ност ави ја ци је на
прав цу Ниш–Алек си нац.

У то ку но ћи у ре јо ну Кли не ави ја ци ја је
деј ство ва ла по је ди ни ца ма Дру гог ди ви зи -
о на 230. са мо ход ног ра кет ног пу ка ПВО и
уни шти ла са мо ход но лан сир но ору ђе, три
ра ке те и два мо тор на во зи ла.

Бом бар до ва ње Бе о гра да
Ко ман да При штин ског кор пу са у сво јој

ин фор ма ци ји на во ди да је у то ку но ћи НА -
ТО вр шио ин тен зив но елек трон ско осма -
тра ње, при че му су от кри ве не по зи ци је по -
је ди них ору ђа и ма њих је ди ни ца. Про ве -
ром је утвр ђе но да је НА ТО от крио ви ше -
цев не ба ца че ра ке та у ре јо ну се ла Го пла,
65 ме та ра од пру ге. Упо зо ре њем је по твр -
ђе но да је ору ђе за и ста би ло ло ци ра но.

У „Ин фор ма ци ји о деј стви ма ави ја ци је
НА ТО-а“ у то ку но ћи ван зо не Тре ће ар ми -
је су по да ци о бом бар до ва њу Бе о гра да и
око ли не. У 3.20 ча со ва  јед на од ра ке та
екс пло ди ра ла је у ре јо ну Ка на ре вог бр да,
а ми нут ка сни је у Ка лу ђе ри ци. Нај ја чи на -
па ди ави ја ци је усле ди ли су од 4.35 ча со -
ва. Бом бар до ва ни су То пла на на Но вом

Бе о гра ду, ре јо ни око Ри то пе ка, Ра ко ви це
и Ава ле, ма га ци ни у Срем чи ци и ра фи не -
ри ја наф те у Пан че ву. У 4.47 ча со ва бом -
бар до ва на је Ко ман да и Ка сар на Кор пу са
спе ци јал них је ди ни ца и Гар диј ске бри га де
на Де ди њу и Ин сти тут без бед но сти на Ба -
њи ци, у не по сред ној бли зи ни Вој но ме ди -
цин ске ака де ми је. Три ми ну та ка сни је, у
4.50 ча со ва, по го ђе но је скла ди ште „Ју го -
пе тро ла“ код Остру жни це, а у 4.55 ча со ва
по но во су га ђа ни ци вил ни ци ље ви на Но -
вом Бе о гра ду. 

На те ри то ри ји Ср би је ави ја ци ја
НА ТО-a га ђа ла је скла ди шта го ри ва ВЈ код
Бо гу тов ца, а у 3.23 ча са фа бри ке „Сло бо -
да“ у Чач ку и Лу ча ни ма. У 3.47 ча со ва  по -
но вљен је на пад на Ча чак и око ли ну, у ко -
ме је на ша ПВО по го ди ла агре сор ски ави -
он, ко ји је од ле тео пре ма Бо сни. На Фру -
шкој го ри га ђа но је Ко манд но ме сто Но во -
сад ског кор пу са.

У ин фор ма ци ји је по да так да је НА ТО из
ре јо на Ју жног Ја дра на ис па лио 20 кр ста -
ре ћих ра ке та и да је у на па ди ма на СР Ју -
го сла ви ју ис кљу чи во уче ство ва ла бор бе -
на ави ја ци ја САД, ави о ни ма Ф-11, Ф-15 и
Ф-16. 

Пен та гон је на ја вио да ће због по вољ -
них ме те о ро ло шких усло ва  НА ТО про ши -
ри ти ли сту ци ље ва на ва жне објек те и ко -
му ни ка ци је ра ди пре се ца ња ло ги стич ке
по др шке ВЈ, по себ но пре ма Ко со ву и Ме -
то хи ји. Штаб Вр хов не ко ман де про це нио
је да ће се на про ши ре ној ли сти на ћи те -
ле ви зиј ски цен три, ин сти ту ци је ПТТ-а, ва -
жни вој ни објек ти,  ме ђу ко ји ма и згра де
Са ве зног ми ни стар ства од бра не и ГШ ВЈ,
мо сто ви у Бе о гра ду, Но вом Са ду и објек ти
на глав ним пут ним и же ле знич ким са о бра -
ћај ни ца ма.

По сле ових ин фор ма ци ја  убе ђен сам
да НА ТО на ме ра ва да нас „раз би је“  и да
не ма на ме ре да об у ста ви деј ста ва.

Кон трол ни пунк то ви
Пре по ла ска на ре фе ри са ње, ге не рал-

ма јор Ђа ко вић ме за мо лио да пот пи шем
„На ре ђе ње – Упут ство о пред у зи ма њу ме -
ра у је ди ни ца ма Ар ми је по во дом на глог
по гор ша ња по ли тич ко-без бед но сне си ту а -
ци је у зо ни од го вор но сти“, стр. пов. бр.
872-66/1 од 4. апри ла 1999. го ди не . У 12
та ча ка пред ви ђе не су ме ре кон тро ле ула -
ска свих ли ца у зо не од го вор но сти је ди ни -

ца, кон тро ла ко му ни ка ци ја и на се ље них
ме ста. Јед на од пред ви ђе них ме ра је ус -
по ста вља ње кон трол них пунк то ва на ко ји -
ма ће се вр ши ти де таљ на про ве ра иден -
ти те та свих ли ца, кон тро ла мо тор них во -
зи ла, пре трес пут ни ка и те ре та, про ве ра
вој них ко ло на и уво ђе ње по себ них до зво -
ла за ула зак и бо ра вак свих ли ца у зо на ма
бор бе них деј ста ва и на се ље ним ме сти ма.
Пред ви ђе на је и кон тро ла ула ска свих до -
ма ћих и стра них но ви на ра и за бра на ула -
ска у зо ну бор бе них деј ста ва свих ко ји не -
ма ју акре ди ти ве из да те од Упра ве за ин -
фор ми са ње и мо рал ГШ ВЈ. На ред бом је
пред ви ђе на са рад ња са МУП-ом, у ве зи са
кре та њем ци вил них ли ца и кон тро ла на се -
ље них ме ста у ци љу спре ча ва ња пљач ке
и обез бе ђе ња имо ви не гра ђа на и из да ва -
ња до зво ла за бо ра вак на Ко со ву и Ме то -
хи ји од стра не Ко ман де При штин ског кор -
пу са. У На ре ђе њу је при ме рак до зво ле за
бо ра вак у зо ни При штин ског кор пу са и за
на пу шта ње зо не бор бе них деј ста ва.

На ре ђу јем ађу тан ту Ми ле ки ћу да ме по -
ве же са Ка би не том на чел ни ка ШВК ге не -
рал-пу ков ни ка Ој да ни ћа, и да ме ,,спо ји’’
са њим чим га до би је. 

Пла ном ра да ко ман де, пр дви ђе на су и
пи та ња: (1) Ре фе ри са ње ор га на Ко ман де
Тре ће ар ми је, (2) Ана ли за пла на про тив -
те ро ри стич ке бор бе При штин ског кор пу са,
(3) Ана ли за Пла на про тив ва зду шне од -
бра не у зо ни Тре ће ар ми је, (4) Раз ма тра -
ње пред ло га за упо тре бу је ди ни ца ко ји ма
је оја ча на ар ми ја и (5) При пре ма ма те ри -
ја ла за са ста нак са рат ним ко ман дан ти ма. 

Пре по чет ка ре фе ри са ња са оп шта вам
од лу ку да ће се са ста нак са рат ним ко ман -
дан ти ма одр жа ти 5. апри ла 1999. го ди не
на По моћ ном ко манд ном ме сту «3» у Про -
лом Ба њи и да то мо ра да оста не стро го
чу ва на тај на. На ре ђу јем ге не ра лу Ђа ко ви -
ћу да на пи ше на ред бу. 

Пр ви ре фе ри ше на чел ник Шта ба Ар ми -
је о до са да шњем деј ству агре со ра. Го во -
ри да је НА ТО, уме сто  на ја вље не „блиц-
криг“ кам па ње, ушао у тре ћу фа зу агре си -
је. На ста вља са уда ри ма  из ва зду шног
про сто ра и са дис тан це. По сле деј ства по
вој ним објек ти ма и је ди ни ца ма Ар ми је и
објек ти ма при вред не ин фра струк ту ре,
пре ла зи на ма сов но уни шта ва ње ци вил -
них обје ка та, на се ље них ме ста, фа бри ка,
енер гет ских по стро је ња, мо сто ва, цен та ра
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Из Ратног дневника генерал-пуковника 
Небојше Павковића

ОДЛУЧНИ У ОЧУВАЊУ 
ПРАВА НА СЛОБОДУ

Снаге НАТО-а, Ваздухопловтсво и Морнарица САД, извршиле су
замену нуклеарних бојевих глава на крстарећим ракетама 

класичним бојевим главама. Поморске снаге НАТО у Средоземном
мору ојачане су Ударном групом носача авиона „Теодор Рузвелт“.
У Јужном Јадрану и Јонском мору сада се налази 210 површин-
ских ратних бродова и четири нуклеарне подморнице. Од тога је
12 пловних објеката наоружано крстарећи ракетама „Томахавк“.



ве зе и ПТТ-а, вер ских обје ка та и ма на сти -
ра. На ме ра је „изо ла ци ја бо ји шта“ и уни -
ште ње све га што се кре ће и што се ко ри -
сти за жи вот љу ди. Циљ агре си је је исти:
раз би ја ње и уни ште ње ВЈ, ра за ра ње при -
вре де, по ни же ње срп ског на ро да и зах тев
да др жав но ру ко вод ство при хва ти до ла зак
стра них вој них тру па, од но сно НА ТО-а пр -
во на Ко со во и Ме то хи ју, а за тим у Ср би ју.
Ме ђу тим, на гла ша ва: „Наш на род, др жав -
но ру ко вод ство, ВЈ и све оста ле од брам -
бе не струк ту ре по ка зу ју не ви ђе ни хе ро и -
зам. Пре ма оце ни др жав ног и вој ног вр ха,
по себ но су се ис та кле је ди ни це Тре ће ар -
ми је и При штин ског кор пу са“.

Из бе гли це као жи ви штит
Ге не рал Сто ји ми ро вић за мо лио је да

про чи та текст из Ин фор ма ци је ин фор ма -
тив не слу жбе Шта ба Вр хов не ко ман де, ко -
ју је пре нео Тан југ: 

„Бес осва ја ча, ко ји са ња о но вој свет ској
им пе ри ји, сва ким да ном на ра ста. Су прот -
но њи хо вим оче ки ва њи ма, срп ски и цр но -
гор ски на род, ни су под ле гли вар вар ској
ра кет но-бом бар дер ској ин ва зи ји. Гу би ци
ко је зли ков ци на но се на шој зе мљи ра сту,
од но се ћи у ру ше ви на ма и по жа ри ма мно -
га де ла, ко ја су ге не ра ци је ства ра ле у зно -
ју и од ри ца њу. На ша од луч ност да очу ва -
мо пра во на сло бо ду у са мо стал ној др жа -
ви, ти ме се са мо учвр шћу је. Не мо ћан да
нас са вла да, ку ка вич ком тех но ло ги јом
уби ја ња из да љи не, не при ја тељ при пре ма
но ву ва ри јан ту агре си је, ко ја ће ако не бу -
де осу је ће на, до не ти свим бал кан ским зе -
мља ма, још ма сов ни је кр во про ли ће. Од
из бе гли ца и ста нов ни ка Ал ба на ца, ко је је
бом бар до ва њем ис те рао из за ви ча ја, са -
мо зва ни свет ски жан дарм, ре гру ту је след -
бе ни ке ве ли ко ал бан ске уто пи је, на о ру жа -
ва их и об у ча ва за уло гу то пов ске хра не у
пла ни ра ној коп не ној ин ва зи ји, пре ко гра -
ни це СР Ју го сла ви је. Њи хо ве по ро ди це
пре у зи ма на при вре ме ни сме штај, док се
не при пре ме пси хо ло шки и вој но-ма те ри -

јал ни усло ви, за њи хов та ко зва ни ,без бе -
дан по вра так’ на Ко со во и Ме то хи ју. На ја -
вљу је се да би тај та лас вра ћа ња из бе глих
Ал ба на ца, у за ви чај био пра ћен ору жа ним
сна га ма НА ТО, и ре ор га ни зо ва не ОВК. Са -
свим от кри ве на спре га вр ха САД са том
те ро ри стич ком ор га ни за ци јом, тре ба у но -
вој фа зи агре си је, да по ште ди аме рич ке,
бри тан ске и дру ге НА ТО осва ја че, од сла -
ња соп стве них вој ни ка, у крај ње ри зич ни и
са свим нео сно ва ни бал кан ски коп не ни
бој, а по нов но раз и гра ва ње про па ганд них
ма ни пу ла ци ја у свет ском јав ном мње њу, о
ет нич ком чи шће њу Ал ба на ца, и о пат ња -
ма са мо ал бан ских из бе гли ца, слу же пси -
хо ло шкој при пре ми за но ву фа зу агре си је.
Ти пла но ви пред ста вља ју још ду бљу,
смрт ну пат њу на ро ди ма овог ра њи вог де -
ла Евро пе. Ко ри шће ње из бе гли ца као жи -
вог шти та, пред ста вља не са мо но ву те -
шку по вре ду Ме ђу на род ног пра ва, већ и
увод у оп шту, ме ђу су сед ну кла ни цу, ме ђу
свим на ро ди ма ко је иде ја о ве ли кој Ал ба -
ни ји угро жа ва. Ако ва шинг тон ски ра то бор -
ни пре тен ден ти на вла да ви ну све том, очи -
глед но ни су ни шта на у чи ли, из свог ис ку -
ства са ав га ни стан ским та ли ба ни ма, па
са да на сто је да пре тво ре ју го и сточ ну
Евро пу у но во ма сов но рат но по при ште,
сва од го вор ност за по сле ди це, та квих под -
лих пла но ва, би ће на њи ма, и  они ма ко ји
при ста ју да се упрег ну у та ко ла. На ша од -
бра на не ће пре за ти од би ло ко је рас по ло -
жи ве мо гућ но сти, за за шти ту сво је др жа ве
и тла, на ко ме је већ ви ше пу та по ра зи ла
и ви ше стру ко над моћ ни је осва ја че.“

Ин фор ма ци ја је оста ви ла  сна жан ути -
сак на све нас. 

Кон цен тра ци ја те ро ри ста
Ге не рал Сто ји ми ро вић на ста вља да ре -

фе ри ше о оба ве штај ној си ту а ци ји. Сна ге
НА ТО-а, Ва зду хо плов ство и Мор на ри ца
САД, из вр ши ле су за ме ну ну кле ар них бо -
је вих гла ва на кр ста ре ћим ра ке та ма кла -
сич ним бо је вим гла ва ма. По мор ске сна ге

НА ТО у Сре до зем ном мо ру оја ча не су
Удар ном гру пом но са ча ави о на „Те о дор
Ру звелт“. У Ју жном Ја дра ну и Јон ском мо -
ру са да се на ла зи 210 по вр шин ских рат -
них бро до ва и че ти ри ну кле ар не под мор -
ни це. Од то га је 12 плов них обје ка та на о -
ру жа но кр ста ре ћим ра ке та ма „То ма хавк“.
Њи хов број по ве ћан је за 145. Ова Удар на
гру па при кљу чи ће се сна га ма НА ТО-а у
на па ду на СР Ју го сла ви ју, а ње но упло -
вља ва ње у Ја дран пред ви ђе но је то ком 5.
апри ла 1999. го ди не.

У Ма ке до ни ји се на ла зи око 2.000 при -
пад ни ка ШТС, а у Ал ба ни ји око 10.000, ко -
ји су вој нич ки до бро об у че ни од стра не ин -
струк то ра, вој но ор га ни зо ва ни и опре мље -
ни за на пад и из во ђе ње ди вер зант ско-те -
ро ри стич ких  деј ста ва. Свр ста ни су у се -
дам бри га да, гру пи са них у ши рем ре јо ну
Кру ма – Тро по ја – пла ни на Ђе ра ви ца. Тре -
ба оче ки ва ти да ће по чет ком тре ће фа зе
агре си је ШТС на Ко сме ту на ста ви ти са из -
во ђе њем на пад них и ди вер зант ско-те ро -
ри стич ких деј ста ва на је ди ни це Ар ми је,
срп ско ста нов ни штво и објек те ци вил не и
вој не ин фра струк ту ре. Ве ћи број при пад -
ни ка ОВК је об у чен од стра не ве ри фи ка -
то ра Ми си је ОЕБС-а за на во ђе ње НА ТО
ави о на по ци вил ним и вој ним објек ти ма.
Оче ку је се да ће ШТС, ко је се на ла зе на
те ри то ри ји Ма ке до ни је и Ал ба ни је, би ти
ан га жо ва не у пр вом еше ло ну коп не них
сна га НА ТО-а. 

По себ но за бри ња ва што је НА ТО по чео
да ко ри сти му ни ци ју са оси ро ма ше ним
ура ни ју мом и на по ли го ну „Кри во лак“ у Ма -
ке до ни ји вр ши сто ки ра ње ове му ни ци је. 

На Ко со ву и Ме то хи ји је ди ни це При -
штин ског кор пу са успе шно из во де про тив -
те ро ри стич ку ак ци ју „Ја бла ни ца“, упр кос
не пре кид ним деј стви ма ави ја ци је. Не ке
гру пе ШТС  у ре јо ни ма Дре ни це и Ма ли -
ше ва  су раз би је не али је део ус пео да по -
бег не на те ри то ри ју Ал ба ни је. 

Кон цен тра ци ја си ле
Сва на ре ђе ња ко ман дан та Тре ће ар ми -

је, ко ја се од но се на про тив те ро ри стич ку
бор бу, за шти ту је ди ни ца од деј ства агре -
со ра из ва зду шног про сто ра и ор га ни за ци -
ју од бра не успе шно се из вр ша ва ју, за кљу -
чио је ге не рал Сто ји ми ро вић.  

По сле из ла га ња на чел ни ка Шта ба, ин -
фор ми шем ста ре ши не Ко ман де Ар ми је о
за па жа њи ма са оби ла ска је ди ни ца При -
штин ског и Ни шког кор пу са, са освр том на
ста ње у 175. пе ша диј ској бри га ди и ис по -
ље не сла бо сти.

За тим ре фе ри шу при сут ни по моћ ни ци и
на чел ни ци ро до ва о ре а ли за ци ји за да та ка
из сво је над ле жно сти. То ми је по зна то.
На чел ник ар ти ље риј ско-ра кет них је ди ни -
ца ПВО Тре ће ар ми је, пу ков ник Де спот, го -
во ри  да се ни ка да до са да у исто ри ји ра -
то ва ња ни је до го ди ло да је јед на та ко ја ка
вој на али јан са, као НА ТО, ода бра ла за
про тив ни ка ма лу зе мљу као што је на ша,
где је од нос сна га мон стру о зан. Ка же да
кон цен тра ци ја та ко ве ли ке вој не си ле пре -
ва зи ла зи сва до та да шња ис ку ства и да је
ира ци о нал на. 

Ова кве оце не и кла си фи ка ци је, ко је из -
но си на чел ник ПВО, слу шам са по себ ном
па жњом. Ка жем му да нас ин фор ми ше ко -
јим и ка квим сред стви ма нас бом бар ду је
НА ТО.
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Ал бан ско ста нов ни штво је због стал ног бом бар до ва ња НА ТО-а 
из бе гло у Ал ба ни ју и Ма ке до ни ју



Кад je здра вље,
од но сно бо лест у
пи та њу, пра ви ло

je да не ма пра ви ла.
Ни за је дан ис ход не
мо же се ни кад сто по -
стот но га ран то ва ти,
би ло да je реч о сва ко -
днев ним или из у зет -
ним слу ча је ви ма. Kao
ка да се не чи ја ба нал -
на ди јаг но за по ка же
озбиљ ном или чак фа -
тал ном или, обр ну то,
ка да се бо ле сник са
без на де жним из гле -
ди ма срећ но опо ра ви.

„Га ран ци је не по сто је“ ни је про пу -
стио да на по ме не др Деј вид Лу е лин,
бри тан ски на уч ник са Уни вер зи те та у
Екс и те ру, го во ре ћи о ре зул та ти ма ви -
ше го ди шње сту ди је о де мен ци ји, об ја -
вље ним сре ди ном ју ла у жур на лу
Аме рич ке ме ди цин ске асо ци ја ци је.

„На жа лост, мо же те да жи ви те као
све тац, да се при др жа ва те свих пра -
ви ла здра ве ис хра не и жи во та, и ипак
обо ли те. Али, жи вот ни стил ме ња сте -
пен ве ро ват но ће. На ши на ла зи су ге -
ри шу да je мо гу ће здра вим на чи ном
жи во та сма њи ти ри зик од де мен ци је
за тре ћи ну, без об зи ра на по сто ја ње
ге нет ске скло но сти. Зна чи, чак и ако
сте за бри ну ти због по ро дич не исто ри -
је, на ше ис тра жи ва ње по ка зу је да то
ни је пре суд но. To je за и ста охра бру ју -
ће“, из ја вио je др Лу е лин за Би-Би-Си.

Ње го ва са рад ни ца и ко а у тор ка др
Ел зби е та Ку зма, опи су ју ћи ре зул та те
као „уз бу дљи ве“, ре кла je да je ово пр -
ви пут да се по ка за ло ка ко се мо же де -
ло ва ти про тив на след ног ри зи ка де -
мен ци је. И то јед но став но. Про ме ном
жи вот них на ви ка.

Ис тра жи ва њем je об у хва ће но бли зу
две ста хи ља да љу ди од 64 го ди не и
ста ри јих ко ји су пра ће ни осам го ди на.
Ha по чет ку сту ди је би ли су под врг ну -
ти ге нет ским те сто ви ма и код сва ког je
уста но вљен ни во ри зи ка. Исто вре ме -
но, ана ли зи ран je по је ди нач но на чин
жи во та ис пи та ни ка у че ти ри ка те го ри -
је - фи зич ке ве жбе, ис хра на, ал ко хол
и пу ше ње - и пре ма то ме од ре ђи ван
сте пен здра ве ег зи стен ци је.

Здрав жи вот, ка ко je на ве де но, под -
ра зу ме вао би не пу ше ње, за тим не ви -
ше од кри гле пи ва днев но, два и пo са -
та ве жби не дељ но и ба лан си ра ну ис -
хра ну, што зна чи нај ма ње три обро ка
во ћа и по вр ћа днев но, ри бу два пу та
не дељ но, a цр ве но ме со и ме сне пре -
ра ђе ви не са свим рет ко.

Не здра ве на ви ке ни је по треб но опи -

си ва ти, све су прот но од од овог што је
по ме ну то и сва ка ко још мно го ви ше. А
то се ви де ло и у за вр шним ана ли за -
ма. Код осо ба са ви со ким на след ним
ри зи ком  и не мар ним жи во том, од де -
мен ци је је од хи ља ду љу ди обо ле ло
18, а та мо где је по сто јао исти ви сок
ри зик, али и у исто вре ме и бри га о
здра вљу, во ђе ње ра чу на о ис хра ни,
ве жба ма, би ло је вид но ма ње обо ле -
лих, 11 од хи ља ду осо ба. 

Ово je са мо јед на од нај о чи глед ни -
јих ста ти стич ких опе ра ци ја, a ура ђе не
су и мно го број не уна кр сне ком би на ци -
је. Ha при мер, кад je у пи та њу стил жи -
во та, осо ба са нај не здра ви јим скло но -
сти ма има за 34 од сто ве ћи из глед да
обо ли не го по бор ник здра вог жи во та.

Ha ма лом узор ку све ово не мо ра да
оста ви јак ути сак, али ка ко ка же Фи о -
на Га ра гер из бри тан ског Дру штва Ал -
цхај ме ра, „у окол но сти ма да сва ка три
ми ну та јед на осо ба у Ве ли кој Бри та -
ни ји обо ли од де мен ци је, от кри ће ка -
ко ри зик мо же да се ума њи je од ви -
тал ног зна ча ја“.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња пред ста -
вље ни су сре ди ном ју ла на ме ђу на -
род ној кон фе рен ци ји Удру же ња Ал -
цхај ме ра у Лос Ан ђе ле су, a слу чај но
или не, вре мен ски се по кло пи ло са
тек из да тим но вим смер ни ца ма Свет -
ске здрав стве не ор га ни за ци је (СЗО)
по све ће ним на по ри ма за сма ње ње
ри зи ка конг ни тив ног про па да ња и де -
мен ци је.

И у до ку мен ти ма СЗО су сре ће мо се
са истим пој мо ви ма и ре ше њи ма. Па
та ко чи та мо да се ри зик мо же сма њи -
ти ре дов ним фи зич ким ве жба ма, из -
бе га ва њем пу ше ња и ал ко хо ла, кон -
тро лом те ле сне те жи не, одр жа ва њем
нор мал ног крв ног при ти ска, хо ле сте -
ро ла, јер све у све му,„оно што je до -
бро за ср це, до бро je и за мо зак“.

Смер ни це су на ме ње не љу ди ма на

те ре ну да упу те па ци јен те шта са ми
мо гу да пре ду зму да спре че или успо -
ре ког ни тив не смет ње, али исто вре -
ме но мо гу да бу ду ко ри сне вла да ма и
кре а то ри ма по ли ти ке у ства ра њу ду -
го роч них про је ка та за про мо ви са ње
здра вог сти ла жи во та.

Јер, све се вра ћа на по че так и чи ње -
ни цу да ге не не мо же мо да ме ња мо,
али за то сва ко днев но има мо из бо ре
око то га шта је де мо, ка ко жи ви мо, ка -
ко про во ди мо вре ме, ко ли ко че сто ше -
та мо или ве жба мо, шта чи та мо, има -
мо ли во ље да стал но учи мо и не што
но во са зна је мо.

Ге ни оста ју на ши, али са свим што
чи ни мо, ми се ме ња мо, ме ња мо ква -
ли тет жи во та и за хва љу ју ћи то ме мо -
же мо да пред у пре ди мо или мо ди фи -
ку је мо оно што смо до би ли у на сле ђе.

Д. Дра гић
Из вор: Глас оси гу ра ни ка
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ПОГЛЕДИ

Oхрабрујућа сазнања о болести ста-
ријег животног доба

ДЕМЕНЦИЈА 
НИЈЕ СУЂЕНА

Здрав начин живота може у знатној мери да смањи ризик,
чак и тамо где постоји генетска предиспозиција

РИ ЗИ ЦИ 
У ПРО ЦЕН ТИ МА

У на стан ку бо ле сти уло гу игра ве -
ли ки број фак то ра, a чак 35 од сто
спа да у гру пу „про ме њи вих“, на ко је
се мо же ути ца ти. У из ве шта ју ко ји je
сво је вре ме но об ја вио бри тан ски
ме ди цин ски ча со пис„Лан сет“ ти су
ри зи ци на ве де ни овим ре дом у про -
цен ти ма: гу би так слу ха у сред њем
до бу (9 од сто), не до вр ше но сред ње
обра зо ва ње (8), пу ше ње (5), де пре -
си ја (4), фи зич ка не ак тив ност (3),
со ци јал на изо ло ва ност (2), ви сок
крв ни при ти сак (2), го ја зност (1), ди -
ја бе тес ти па 2 (1).

Ви со ко ме сто обра зов ног ни воа
као зна чај ног фак то ра об ја шња ва
се та ко зва ним ког ни тив ним ре зер -
ва ма ко је одр жа ва ју функ ци о ни са -
ње мо зга и у ка сни јем до бу, упр кос
про ме на ма на ста лим услед го ди -
на. За то се сма тра да уче ње кроз
цео жи вот има кључ ни зна чај јер
до при но си до пун ским ре зер ва ма у
мо згу и са мим тим одр жа ва ви тал -
ност. 



Де мен ци ја je за вр шни ре зул тат
де це ниј ских оште ће ња, пa je до
тре нут ка ка да се чо век раз бо ли

већ пре ка сно да се би ло шта учи ни.
Ово je по зна та и, чи ни се, за ко ва на

чи ње ни ца, али не ка на уч на от кри ћа
упу ћу ју на то да би у бу дућ но сти би ло
мо гу ће да се тај фа та ли стич ки след
про ме ни и бо лест пред у хи три. Шта ви -
ше, да се пред ви ди де сет и ви ше го -
ди на уна пред, и то ру тин ским ул тра -
звуч ним пре гле дом врат не ар те ри је.

Ујед но то je и нај са же ти је ту ма че ње
зна ча ја јед не бри тан ске сту ди је чи ји
су на ла зи са оп ште ни сре ди ном но -
вем бра на кон гре су Удру же ња аме -
рич ких кар ди о ло га у Чи ка гу, a због ак -
ту ел но сти те ме во де ћи ме ди ји о то ме
из ве сти ли.

Ис тра жи ва ње je спро вео на уч ни тим
са Уни вер зи тет ског ко ле џа у Лон до ну,
ра ђе но je у ра спо ну од пет на е стак го -
ди на, a об у хва ће но je ви ше од три хи -
ља де љу ди (3192) жи вот не до би из ме -
ђу 58 и 74 го ди не. Сни ма ње ка ро тид -
них ар те ри ја ко је снаб де ва ју мо зак кр -
вљу из ве де но je од 2002. до 2004, a
он да по но вље но три пу та до 2015-
2016.

Упо ре ђи ва ње до би је них по да та ка о
кр во то ку по ка за ло je да je код осо ба
са ве ћим ин тен зи те том пул са знат но
ве ћи и ри зик (чак 50 од сто) сла бље ња
ког ни тив них функ ци ја.

To се об ја шња ва ста њем крв них су -
до ва. Ка да су очу ва ни и ела стич ни,

пулс je ми ран и
ста би лан, a у
слу ча ју оште ће -
ња (услед на чи -
на жи во та, ис -
хра не, ло ших
на ви ка) до ла зи
до про ме њи ве
ја чи не, сна жни -
јег та ла са, што
се не га тив но од -
ра жа ва на осе -
тљи ву мо жда ну
ми кро цир ку ла -
ци ју. Оту да и по -
сле ди це.

Је дан из ти ма,
др Скот Ки е са,
на по ми ње: „Ако
мо же те да уочи -
те ри зик у сред -
њим го ди на ма,
то љу ди ма да је
мо тив да ме ња -
ју жи вот ни стил.
Од то га ка ко жи ви те за ви си ка ко ће и
ко ли ко бр зо ва ше ста ње да се уру ша -
ва. A оно што je до бро за ар те ри је,
сва ка ко je до бро и за мо зак“, ци ти ра
Си-Ен-Ен.

Др Ка рол Ру тлеџ из бри тан ске фон -
да ци је за ис тра жи ва ње Ал цхај ме ра
до да је да не мо же са си гур но шћу да
се твр ди да сни ма ње ка ро ти да мо же
да уна пре ди ди јаг но сти ко ва ње де мен -
ци је, али „оно што си гур но зна мо је сте
да je снаб де ва ње мо зга кр вљу од вр -
хун ске ва жно сти, као и да je очу ва ње
здра вог ср ца и крв ног при ти ска у ве зи
са сма ње ним ри зи ком од на стан ка де -
мен ци је“.

Не тре ба да чу ди што je ис пи ти ва ње
у јед ној уско струч ној обла сти до жи ве -
ло та кав пу бли ци тет. И са ма на зна ка
не ког мо гу ћег по ма ка на те ре ну где се
ства ри не по ме ра ју, ле ка не ма na не -
ма, де лу је под сти цај но, јер je свет го -
то во на иви ци па ни ке ка да je у пи та њу
Ал цхај мер и бр зи на ши ре ња ове не из -
ле чи ве, не у ро де ге не ра тив не смр то но -
сне бо ле сти.

По да ци су не у мо љи ви, 44 ми ли о на
обо ле лих ши ром све та, са прог но зом
да број бу де удво стру чен до 2030, ви -
ше од де вет ми ли о на но во о бо ле лих
сва ке го ди не, a до кра ја ове, 2018, гло -
бал но тро шко ви бри ге и збри ња ва ња
по пе ће се на јед ну хи ља ду ми ли јар ди
до ла ра.

И ка ко je он да мо гу ће да ле ка не ма,
на ме ће се ло гич но пи та ње. Не ма јед -
но став ног од го во ра. Де мен ци ја je је -
дан од нај те жих ме ди цин ских и еко -
ном ских иза зо ва са ко ји ма се чо ве чан -

ство су о ча ва, ка же про фе сор Барт де
Стру пер, ди рек тор лон дон ског Ин сти -
ту та за из у ча ва ње де мен ци је.

Овај струч њак и по све ће ни на уч ник
огла сио се по чет ком го ди не у „Гар ди -
ја ну“ аутор ским тек стом по во дом об ја -
ве аме рич ког фар ма це ут ског ги ган та
„Фај зе ра“ да на пу шта рад на из на ла -
же њу ле ка, „по сле про па лих по ку ша ја
то ком про те кле де це ни је и про ћер да -
них ми ли јар ди“ што je, уз гред, има ло
за по сле ди цу и гу би так 300 рад них
ме ста.

„За ме не је раз о ча ра ва ју ће да се та -
ква ком па ни ја као ,Фај зер’ по вла чи и

би ра да са стра не по сма тра ка ко дру -
ги ре ша ва ју џи нов ски про блем де мен -
ци је. Увек сам ве ро вао да ве ли ке ком -
па ни је ни су ту са мо да би го ми ла ле
про фит, већ да та ко ђе има ју ми си ју
про на ла же ња ле ко ва за ве ли ке здрав -
стве не про бле ме, као и да пре у зму
ри зи ке с тим у ве зи.“

Ком па ни ја je ина че са оп шти ла да ће
сред ства пре у сме ри ти у фи нан си ра -
ње про је ка та из не у ро ло ги је. Осим
што je то по слов но ве ро ват но до бро
про ми шљен по тез, сти че се ути сак,
по сле из ло же них чи ње ни ца о по ра жа -
ва ју ћем ис хо ду бит ке за ефи ка сни ме -
ди ка мент, да пра ва адре са за но ви по -
че так по тра ге и је сте ба зич на не у ро -
ло шка на у ка.

Ка ко дру га чи је схва ти ти по да так да
се у по след њих 15 го ди на ви ше од 99
од сто (!) ис про ба них ле ко ва по ка за ло
не де ло твор ним, a да je тре нут но у то -
ку ви ше од 400 кли нич ких ис пи ти ва ња
но вих пре па ра та.

Сви они ци ља ју ка укла ња њу или
убла жа ва њу симп то ма, док на уч ни ци
го во ре да je пра ви про бој мо гућ са мо
от кри ва њем про ме на у мо згу и фун да -
мен тал них про це са, ода кле на ста ју
бо ле сти ко је во де у де мен ци ју. И све
je то на рав но не из во дљи во без огром -
них сред ста ва. Про фе сор Стру пер
скре ће па жњу на Ве ли ку не сра зме ру
из ме ђу ула га ња у де мен ци ју и из у ча -
ва ња ра ка. „Мо зак je нај ком плек сни ји
ор ган, али о де мен ци ји зна мо пет на -
ест пу та ма ње не го о кан це ру.“

Д. Дра гић
Ивор: Глас оси гу ра ни ка

ПОГЛЕДИ

Против алцхајмера малим корацима

ЛЕК И ДАЉЕ 
НЕДОСТИЖАН

Нова сазнања помажу да се болест наслути више година
пре саме појаве - ултразвучни снимак вратних артерија као

могући путоказ за будућу деменцију.

Спор том се пред у пре ђу ју про бле ми са гу бит ком пам ће ња
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зна чај ни ји „ре ги о нал ни игра чи“ по пут Тур -
ске и Ира на. Ha про сто ру тзв. За пад ног
Бал ка на с пра вом мо же мо ис та ћи да Ре -
пу бли ка Ср би ја има тре нут но нај ја че ка па -
ци те те, с тен ден ци јом да љег раз во ја.

Ин те ре сант но je ис та ћи да тех но ло ги -
ја упра вља ња овим си сте ми ма, иако
да нас све обим ни ја, ипак ни је но ва.

Исто риј ски се ве зу је за пе ри од Пр вог свет -
ског ра та, a по то њи раз вој тех но ло ги је ис -
пр ва je под ра зу ме вао из ви ђач ке ак тив но -
сти (на при мер упо тре ба си сте ма ,,MQ-1
Pre da tor“ у ору жа ним су ко би ма де ве де се -
тих го ди на на про сто ру бив ше Ју го сла ви -
је), док се пр ве успе шно ре а ли зо ва не бор -
бе не ак тив но сти ве зу ју за по че так 21. ве ка
и „рат про тив те ро ри зма“ ко је су по ве ле и
пред во ди ле САД. Упра во су по зи тив на ис -
ку ства из упо тре ба на Бли ском ис то ку на -
кон 11. сеп тем бра, уз да љи раз вој тех но -
ло ги ја (пре све га GPS и са те лит ских ко му -
ни ка ци о них ве за), фак то ри ко ји су при мар -
но ути ца ли на све ин тен зив ни ји раз вој и
обим ни ју упо тре бу дро но ва у ору жа ним
су ко би ма. To, по ред оста лог, по твр ђу је и
чи ње ни ца да je де ве де се тих го ди на два -
де се тог ве ка по тро шња аме рич ког ми ни -
стар ства од бра не на дро но ве би ла око
300 ми ли о на USD го ди шње, да би се у пе -
ри о ду од 2001. до 2005. уве ћа ла на ви ше
од две ми ли јар де USD го ди шње!

Да нас с пра вом мо же мо ис та ћи да je
при мет на пра ва про ли фе ра ци ја дро но ва,
јер све ви ше на ци о нал них др жа ва опре ма
сво је ору жа не сна ге овим си сте ми ма, од -
но сно ула же у њи хо ву про из вод њу и раз -
вој у окви ру на ци о нал них од брам бе них ин -
ду стри ја. До пре са мо не што ви ше од два -
де сет го ди на раз вој и упо тре бу дро но ва
пред во ди ле су САД, уз парт нер ски Изра ел
на Бли ском ис то ку, a да нас се у овој обла -
сти над ме ћу не са мо др жа ве са ста ту сом
ве ли ких си ла (нпр. Ки на и Ру си ја, већ и

Пој мов но де фи ни са ње
У ве зи с пој мов ним де фи ни са њем дро -

но ва тре ба ука за ти на че сто при сут но не -
пра вил но озна ча ва ње ових ле те ли ца као
бес пи лот них јер, иако пи лот (опе ра тор,
упра вљач) ни је фи зич ки у ле те ли ци, он je
де фи ни тив но у тзв. ООДА пе тљи (оп сер -
ва ци ја, ори јен та ци ја, до но ше ње од лу ке,
ак ци ја), са мо je фи зич ки из ме штен, тј. да -
љин ски упра вља ле те ли цом. Дру гим ре чи -
ма ле те ли ца ни је ауто ном на. Прет ход на
на по ме на ни је са мо од пој мов ног зна ча ја
већ je и ве о ма ва жна са аспек та ху ма ни -
тар ног пра ва, по себ но пи та ња од го вор но -
сти за по сле ди це до ко јих до ла зи упо тре -
бом ових ва зду хо пло ва. След стве но пра -
вил ни ји на зив je да љин ски упра вља не
бес по сад не ле те ли це.

Схва та ње са вре ме них ору жа них су ко ба
пр вен стве но за ви си од пе ри о да

У ко јем се ка рак те ри сти ке ору жа них су -
ко ба про ма тра ју за јед но са, за тај пе ри од,
ак ту ел ним тех но ло ги ја ма и њи хо вим апли -
ка ци ја ма у вој ној ин ду стри ји. Мо же мо, да -
кле, за кљу чи ти да је пр вен стве но упо тре -
ба но вих тех но ло ги ја оно што об ли ку је са -
вре ме не су ко бе за кон кре тан пе ри од, и то
дво ја ко би ло та ко што но ва тех но ло ги ја
са ма по се би представqа оруж је (нпр над -
звуч не тј. хи пер со нич не ра ке те), би ло та ко
што но ва тех но ло ги ја ви ше стру ко уве ча ва
ка па ци те те, ефи ка сност, убо ји тост по сто -
је ћег кон вен ци о нал ног оруж ја (нпр уоотре -
ба ве штач ке ин те ле ген ци је у си сте му на -
во ђе ња про јек ти ла). Та ко ђе је ја сно  да но -
ве тех но ло ги је умно го ме об ли ку ју так ти ку
бор бе них и дру гих деј ста ва ко ја се из во де
у ору жа ном су ко бу. У скла ду са прет ход -

18Војни ветеран СЕПТЕМБАР 2022.

ДРУГИ ПИШУ

ПРЕВЛАСТ У ВАЗДУШНОМ ПРОСТОРУ
Праћењем и анализом скорашњих и тренутно актуелних оружаних сукоба у свету може се, поред

осталог, приметити све обимнија употреба даљински управљивих беспосадних летелица (дронова) у
реализацији различитих активности, од обавештајно—извиђачких до оних борбених. Потврђена 
ефикасност дронова у извршавању низа задатака, као и њихова пролиферација, учиниле су још 

важнијом потребу за превлашћу у ваздушном простору у савременим оружаним сукобима, 
истовремено изискујући и потребна прилагођавања модерних ПВО система, као и система 

за електронско ратовање.

Употреба дронова у савременим оружаним сукобима

Пише Милош ЈЕВТИЋ

ДРО НО ВИ PB и ПВО

Је ди ни це Рат ног ва зду хо плов ства и
про тив ва зду хо плов не од бра не Вој ске
Ср би је да нас рас по ла жу са ви ше дро -
но ва раз ли чи тих на ме на, a на про сто -
ру За пад ног Бал ка на Ре пу бли ка Ср би -
ја je тре нут но је ди на зе мља ко ја зва -
нич но рас по ла же бор бе ним дро но ви -
ма. Ва жно je на по ме ну ти да ар се нал
да љин ски упра вља них бес по сад них
ле те ли ца чи не и про јек ти на ци о нал не
од брам бе не ин ду стри је — „вра бац“ и
„пе газ“, ко ји су не дав но пред ста вље ни
на при ка зу но во про и зве де ног на о ру жа -
ња и вој не опре ме на Вој ној ака де ми ји
у Бе о гра ду. Раз вој из ви ђач ке ле те ли це
„вра бац“ за по чео je још 2007. го ди не, a
на по ме ну том при ка зу пре ми јер но је
пред ста вље на и на о ру жа на вер зи ја са
шест гра на та 40 mm. Ле те ли ца ве ли ког
до ме та „пе газ“ je та ко ђе про из вод на -
ци о нал не на мен ске ин ду стри је и раз -
ви је на je у окви ру вој но тех нич ке са рад -
ње са ки не ским парт не ри ма. Ве о ма
зна ча јан ре зул тат по ме ну те са рад ње je
и на бав ка кон тин ген та од шест ки не -
ских на о ру жа них ле те ли ца СН-92А, ко -
је су про мо ви са не у ју лу 2020. го ди не.

,Predator B“ је полетео 2001. године



ним, у ве ћи ни  да на шњих ору жа них су ко -
ба и да ље пре о вла ђу ју кон вен ци о нал но
на о ру жа ње и так ти ка, док је упо тре ба но -
вих тех но ло ги ја (нпр, си сте ми за елек трон -
ско ра то ва ње) још увек скром ни ја. У том
мо мен ту би, при ме ра ра ди, су коб у сај бер
про сто ру био нај тач ни ји при мер мо дер ног
ору жа ног су ко ба да на шњи це.

Дро но ви – вр сте и зна чај
Дро но ви се нај оп шти је мо гу по де ли ти

пре ма основ ној на ме ни ко ју из вр ша ва ју, пa
се та ко раз ли ку ју оба ве штај но-из ви ђач ки
и на о ру жа ни, бор бе ни. На рав но, ова по де -
ла je ре ла тив на, јер се пр ви мо гу на о ру жа -
ва ти (по не кад и про стом им про ви за ци јом),
a бор бе ни дро но ви мо гу се ан га жо ва ти и
за за дат ке из ви ђа ња.

Дро но ви кон стру и са ни за оба ве штај но-
из ви ђач ке за дат ке има ју из у зе тан зна чај
на так тич ком и опе ра тив ном ни воу. За да -
ци ко ји су до пре не што ви ше од три де це -
ни је би ли ре зер ви са ни за знат но ску пље
ва зду хо пло ве, бор бе не ави о не и (у ма њој
ме ри) хе ли коп те ре, да нас се ве о ма ефи -
ка сно мо гу ре а ли зо ва ти и из ви ђач ким дро -
но ви ма. Вер ти кал но из ви ђа ње, тј. из ви ђа -

ње из ва зду ха, иако не без огра ни че ња
(нпр. ма ње je ефи ка сно у гу сто по шу мље -
ним окру же њи ма), знат но je ефек тив ни је
и има ве ћи оба ве штај ни по тен ци јал у од -
но су на тзв. хо ри зон тал но, тј. зе маљ ско.
Ди на ми ка са вре ме них ору жа них су ко ба
из и ску ју по тре бу за кон стант ним при ку -
пља њем по да та ка и њи хо вим пра во вре -
ме ним про сле ђи ва њем, иде ал но у ре ал -
ном вре ме ну, и на так тич ком и на опе ра -
тив ном ни воу, у свим усло ви ма - днев ним
и ноћ ним. Мо дер ни дро но ви опре мље ни
су и тер мо ви зиј ским ка ме ра ма, те опе ра -
те ри ма омо гу ћа ва ју и ту вр сту сли ке, тј.
при ку пља ње по да та ка пре ма то плот ним
оти сци ма (енг. he at sig na tu re).

Упо тре ба из ви ђач ких дро но ва на так тич -
ком ни воу, по себ но при је ди ни ца ма за спе -
ци јал не на ме не ко је су, no пра ви лу, по себ -
но об у че не и опре мље не за из во ђе ње спе -
ци јал них деј ста ва и уз то ве о ма мо бил не
на те ре ну, мо же и те ка ко по мо ћи у оства -
ри ва њу пред но сти над не при ја те љем, уз
знат но ма ње угро жа ва ње људ ских ре сур -
са. На и ме, оно што се ра ни је ис кљу чи во
мо гло из вр ши ти ан га жо ва њем (и угро жа -
ва њем) људ ских ре сур са - тзв. че о ног из -

ви ђа ча или из ви ђач ко-
ди вер зант ске гру пе - да -
нас се ве о ма ефи ка сно
мо же из вр ши ти и ан га -
жо ва њем из ви ђач ког
дро на, a по ле та ње ла -
ких, так тич ких ле те ли ца
(нпр. „ор лан-10“, ру ске
про из вод ње) мо же се
из вр ши ти и ба ца њем из
ру ке, да кле на ми ни мал -
ном фи зич ком про сто ру.
Ин те гра ци јом из ви ђач -
ких дро но ва у спе ци јал -
на деј ства спе ци јал ци
мо гу при ку пља ти по дат -
ке бр же, обим ни је и без -
бед ни је, те их про сле ђи -
ва ти да ље у ре ал ном
вре ме ну. Ре а ли за ци ја
оба ве штај но-из ви ђач ких
за да та ка je, да кле, на
знат но ви шем ни воу не -
го што би би ла ис кљу чи -
вим ан га жо ва њем људ -
ских ре сур са. До ду ше,
она je огра ни че на са мим

ка па ци те ти ма упо тре -
бље не ле те ли це, од но сно

ње ном ра њи во шћу на елек трон ска оме та -
ња и не при ја те ље ву ПВО, a ти ри зи ци су,
не сум њи во, так тич ки оправ да ни.

Ве о ма им по зант не оба ве штај не ка па ци -
те те има аме рич ка ле те ли ца Glo bal Hawk,
ко ја no сво јим ка рак те ри сти ка ма спа да
ме ђу нај ве ће и нај ску пље у сво јој кла си, a
мо же се ефи ка сно упо тре би ти и за елек -
трон ске оба ве штај не ак тив но сти (енг. Sig -
nal In tel li gen ce — SI GINT), јер у од ре ђе ном
ра ди ју су мо же ске ни ра ти са о бра ћај из ме -
ђу мо бил них те ле фо на. Тре ба на по ме ну ти
и да се ко мер ци јал ни дро но ви ва ља но мо -
гу упо тре би ти за по ме ну те ак тив но сти (да -
нас су на ро чи то по пу лар ни мо де ли ки не -
ског про из во ђа ча ,,DJI“), те не из не на ђу је
чи ње ни ца да се ору жа не сна ге, као и по -
ли циј ске фор ма ци је опре ма ју и овим тзв.
ци вил ним, ко мер ци јал ним дро но ви ма, пр -
вен стве но услед осет но ни же це не и да ле -
ко ве ће до ступ но сти на тр жи шту.

При из во ђе њу бор бе них деј ста ва ин те -
гра ци ја из ви ђач ких дро но ва са деј стви ма
ма њих так тич ких фор ма ци ја мо же да зна -
чи бр же и пре ци зни је про на ла же ње ме -
та/ци ље ва ви со ке вред но сти за не при ја те -
ља (енг. high va lu a ble tar gets) и њи хо во
обе ле жа ва ње за, на при мер, на во ђе ње ар -
ти ље риј ске ва тре, од но сно ње ну ко рек ци -
ју. След стве но упо тре ба дро но ва мо же ис-
то вре ме но и уве ћа ти без бед ност ци вил ног
ста нов ни штва у зо ни опе ра ци је и уве ћа ти
на но ше ње ште те не при ја те љу.

Про јек ти ли раз ли чи тих вр ста
Ка да je реч о на о ру жа ним, бор бе ним

дро но ви ма, њи хо ва те рен ска упо тре ба се
исто риј ски ве зу је за „рат про тив те ро ри -
зма“, на кон 11. сеп тем бра 2001, то ком ко -
јег су аме рич ки MQ-1 Pre da tor и но ви ји и
ве ћи MQ-9 Re a per упо тре бља ва ни за не
та ко увек хи рур шки пре ци зне ли кви да ци је
на те ри то ри ја ма на ци о нал них др жа ва са
ко ји ма САД ни су зва нич но би ле у ра ту. У
ка те го ри ји бор бе них дро но ва зна чај но je
ис та ћи оне ко ји су на о ру жа ни про јек ти ли -
ма раз ли чи тих вр ста, по пут ра ке та ва здух-
зе мља, ва здух-ва здух, не во ђе них гра на та
и слич но, да кле са ин ди ви ду ал ним бор бе -
ним ка рак те ри сти ка ма. Реч je о ве о ма
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Дронови се најопштије могу поделити према основ-
ној намени коју извршавају , па се тако разликују
обавештајно-извиђачки и наоружани, борбени. На-
равно, ова поделља је релативна, јер се први могу
наоружавати (понекад и простом импровиза-
цијом),а борбени дронови могу се ангажовати и за
задатке извиђања

Модели ,,Switchblade 600“ могу летети брзином до 185 км на сат

Распон крила на моделу ,,RQ Global Haw“ износи 39,9 метара



вред ним ре сур си ма, чи ји су про да ја и пре -
нос на пред не тех но ло ги је ве о ма огра ни -
че ни и, пo пра ви лу, ре зер ви са ни за парт -
нер ске зе мље, са ве зни ке (на при мер на -
бав ка бор бе них дро но ва СН-92А ки не ске
про из вод ње за по тре бе срп ског PB и
ПВО). По ред ових, у ак ту ел ним су ко би ма
при ме ћу је се и обим ни ја упо тре ба тзв. ка -
ми ка за дро но ва, ко ји су знат но ма њих ди -
мен зи ја, осет но јеф ти ни ји јер се, ка ко то
сли ко ви то по ја шња ва по моћ ник ми ни стра
за ма те ри јал не ре сур се др Не над Ми ло ра -
до вић, упо тре бља ва ју као му ни ци ја и ко ји
ма њак сво је убо ји то сти (по себ но у слу ча ју
по је ди нач ног ан га жо ва ња) на док на ђу ју ан -
га жо ва њем тзв. ро је ва, тј. број ни је гру пе
дро но ва чи је je кре та ње ко ор ди ни са но на
за јед нич ки за да ти циљ. У ову гру пу мо гу
се свр ста ти, на при мер, аме рич ки дро но -
ви Switchbla de 300 и убо ји ти ја вер зи ја
Switchbla de 600. У са вре ме ним ору жа ном
су ко бу на о ру жа ни, бор бе ни дро но ви мо гу
се упо тре би ти за пре ци зне на па де (по себ -
но упо тре бом ла сер ски во ђе них про јек ти -
ла) на ме те ви со ке вред но сти за не при ја -
те ља, по себ но ка да се ме та на ла зи у не -
по сред ној бли зи ни ци вил них обје ка та или
ка да je ци вил но ста нов ни штво у бли зи ни
ме те. Упо тре бом на пред ног бор бе ног дро -
на и ви со ко пре ци зне ра ке те, под ра зу ме -
ва ју ћи ефек тив ну за шти ту про тив оме та -
ња у оба слу ча ја, као и пре власт у ва зду -
шном про сто ру, мо же се из вр ши ти за да так
ко ји би ина че зах те вао зна чај ни је ан га жо -
ва ње кон вен ци о нал ног на о ру жа ња и људ -
ства, уз оче ки ва не соп стве не гу бит ке (на
при мер у слу ча ју до бро утвр ђе ног не при -
ја те ље вог по ло жа ја). Та ко ђе, бор бе ни
дрон мо же се упо тре би ти и као сред ство
по др шке из ва зду ха зе маљ ским сна га ма,
a уко ли ко je на о ру жан про јек ти ли ма ва -
здух-ва здух мо же, на рав но, уни шта ва ти и
ци ље ве у ва зду ху. Дро но ви ка ми ка зе мо гу
се, по себ но у ро ју, упо тре би ти за уни шта -
ва ње не за кло ње не не при ја те ље ве жи ве
си ле, ла ко о кло пље не тех ни ке, по го то во у
слу ча ју ве ће кон цен тра ци је на ма њем про -
сто ру, од но сно про тив ла ко у твр ђе них не -
при ја те ље вих по ло жа ја.

Прет ход на раз ма тра ња ука зу ју да да -
љин ски упра вљи ве бес по сад не ле те ли це
- дро но ви ви ше стру ко об ли ку ју са вре ме не
су ко бе, пр вен стве но ин те гра ци ја ма са
кон вен ци о нал ним на о ру жа њем, али и као
са мо стал на тех но ло ги ја, ну де ћи но ве или
уна пре ђу ју ћи по сто је ће опе ра тив но сти. У
ве зи са тим, тре нут но je нај у оч љи ви ја ин -
те гра ци ја дро но ва и кон вен ци о нал ног ар -
ти ље риј ског ору ђа, али се и те ка ко ра ди
и на дру гим ин те гра ци ја ма. Та ко je још
2013. го ди не аме рич ки дрон „Х-47В“ успе -
шно сле тео на но сач ави о на, што je ујед но
био и пр ви та кав слу чај у исто ри ји. Ин тен -
зив но се ра ди и на ин те гра ци ји дро но ва и
бор бе них ави о на, a има и екс пе ра та ко ји
сма тра ју да ће услед ин тен зив ног раз во ја
дро но ва бор бе ни пи ло ти оста ти без по сла
у бу дућ но сти.

По твр ђе на ефи ка сност дро но ва у из вр -
ша ва њу ни за за да та ка, од оба ве штај но-
из ви ђач ких до бор бе них, као и њи хо ва
про ли фе ра ци ја, учи ни ле су још ва жни јом
по тре бу за пре вла шћу у ва зду шном про -
сто ру у са вре ме ним ору жа ним су ко би ма,
исто вре ме но из и ску ју ћи и по треб на при -
ла го ђа ва ња мо дер них ПВО си сте ма, као и
си сте ма за елек трон ско ра то ва ње.

20Војни ветеран СЕПТЕМБАР 2022.

ДРУГИ ПИШУ

Први дрон (X478)
који је успешно 
слетео на носач
авиона

,,Врабац“ може да
се лансира 
и из руке

Наш ,,Пегаз“ 
се показао веома
успешнимћ



Де та љи до го во ра о на бав ци бор -
бе них дро но ва утвр ђе ни су то -
ком по се те тур ског пред сед ни ка

Ре џе па Та ји па Ер до га на Бе о гра ду, али
број на ру че них плат фор ми ни је са оп -
штен. Ин те ре со ва ње за ку по ви ну
,,бај рак та ра“ у све ту је ве ли ко, а ка ко
је зва нич но са оп ште но, Ср би ја је -
ста ла у ред.

Да би на бав ка но ве бес пи лот не ле -
те ли це мо гла да бу де ре а ли зо ва на
већ сле де ће го ди не на го ве стио је
пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву -
чић. Он је оста вио и до зу ре зер ве, јер,
ка ко је ре као ,,бај рак та ре“ же ли ,,цео
свет“.

- Не же лим да кри јем да и ми же ли -

мо тур ске бес пи лот не ле те ли це.
Спрем ни смо да уве ћа мо на шу по тра -
жњу и из дво ји мо ви ше нов ца, па и не -
ко ли ко сто ти на ми ли о на евра - ре као
је Ву чић, то ком Ер до га но ве по се те.

У овој по ру ци др жав ног вр ха по зна -
ва о ци про це ду ра на бав ке ва зду хо пло -
ва пре по зна ли су да је Ср би ја прет -
ход но де фи ни са ла сво је по тре бе -
број ле те ли ца, опре ма, обу ка, де ло ви
- али и да ће овај па кет би ти до дат но
про ши рен. То, прак тич но зна чи да ће
Вој ска Ср би је до би ти ви ше тур ских
бес пи лот них ле те ли ца не го што је пр -

во бит но би ло
пред ви ђе но.

Мо гућ ност да ће
,,бај рак та ри“ но си -
ти срп ски грб ули -
ва оп ти ми зам Рат -
ном ва зду хо плов -
ству, по себ но што
ће њи хо ва на бав ка
про ши ри ти већ по -
сто је ћу фло ту дро -
но ва. Вој ска Ср би -
је већ рас по ла же
са шест бес по сад -
них ва зду хо пло ва
ЦХ-92А, ко је упот -
пу ња ва ју зе маљ -
ске ста ни це и ра -
кет но на о ру жа ње.
Оче ку је се и ре а -
ли за ци ја на руџ би -
не ки не ских ЦХ-95.
Ва жни је од то га је
што је до ма ћа на -
мен ска ин ду стри -
ја, уз усту па ње ки -
не ске тех но ло ги је,
пот пу но овла да ла
про из вод њом ле -
те ћих дро но ва.

Фи нал ни ре зул -
тат срп ско-ки не ске
са рад ње је сте до -
ма ћа бес пи лот на
ле те ли ца ,,пе газ“.
Пр ви при мер ци су
про шли сва те сти -
ра ња, укљу чу ју ћи и
бо је ва га ђа ња и
пред уво ђе њем су
у на о ру жа ње ВС.
Пла ни ра но је да
поч не се риј ска про -
из вод ња, у окви ру
ко је ће за го ди ну и
по да на би ти ,,из -
ба че но“ укуп но 12
ле те ли ца.

,,Бај рак тар“ је је -
дан до нај су пе -
шни јих тур ских вој -
них раз вој них про -

је ка та. Ње го ва бор бе на вер зи ја за жи -
ве ла је 2014. го ди не, ка да је из ви ђач -
ка вер зи ја овог дро на ушла у тур ску
ар ми ју. Пра ви бум у све ту ,,бај рак тар“
је на пра вио по сле ра та у На гор но-Ка -
ра ба ху, где су бор бе ни дро но ви овог
ти па из са ста ва азер беј џан ске вој ске
на не ли из у зет но ве ли ке гу бит ке јер -
мен ским сна га ма. Про це њу је се да су
ови дро но ви уни шти ли го то во 90 јер -
мен ских тен ко ва Т-72 и не што ви ше
од 30 оклоп них во зи ла.

Р. Дра го вић
Из вор: Но во сти

ДРУГИ ПИШУ

ГУ ЖВА У ТУР СКОЈ 
ПРО ДАВ НИ ЦИ

Ср би ја је ста ла у ред за ку по ви -
ну ,,бај рак та ра“ у ко ме је тре нут но
нај ма ње пет на е стак др жа ва из
све та. На овом спи ску су Ма ђар -
ска, Бу гар ска, Ал ба ни ја, Пољ ска,
Ирак, Ли бе ри ја, Оман... По ред
Тур ске и Азер беј џа на, ови дро но -
ви већ су у опе ра тив ној упо тре би
у Укра ји ни, али и Ети о пи ји, Ли би -
ји, Ма ро ку, Ка та ру, Па ки ста ну...
Исте бор бе не дро но ве на ме ра ва
на ку пи и су сед на Ру му ни ја, а три
си сте ма ,,бај рак та ра“ са 18 ле те -
ли ца, уз па кет опре ме и обу ку,
про це ње на су на 300 ми ли о на до -
ла ра.

Јагма за турском беспилотним летелицом

,,БАЈРАКТАРИ“ СТИЖУ 
У НАШУ ВОЈСКУ 2023?

Ка да ће се тач но бес пи лот ни ле те ли це тур ске про из вод ње ,,бај рак тар“ на ћи у Вој сци
Ср би је би ће по зна то по чет ком сле де ће го ди не.
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Сусрет припадника 
27. класе ВА КоВ

НИСУ ПОГАЗИЛИ
ВОЈНИЧКУ ЧАСТ

Упро сто ри ја ма До ма Ва зду хо плов ства у
Зе му ну 23. сеп тем бра одр жан је су срет
при пад ни ка 27. кла се Вој не ака де ми је

Коп не не вој ске. 
Шко ло ва ње кла се от по че ло је1970. го ди -

не по но вом На став ном пла ну и про гра му,
ка ко би се на ста ва при бли жи ла про гра му на
ци вил ним фа кул те ти ма, за чи ју ре а ли за ци -
ју је би ло ан га жо ва но ви ше уни вер зи тет -
ских про фе со ра. 

По сле дру ге го ди не, шко ло ва ње је на ста -
вље но по ро до ви ма пе ша ди ја, ар ти ље ри ја,
оклоп но-ме ха ни зо ва не је ди ни це и ин жи ње -
ри ја. У тр ћој го ди ни те жи ште је би ло на вој -
ним пред ме ти ма и при пре ми за спе ци ја ли -
стич ку обу ку по ро до ви ма у на став ним цен -
три ма. 

Спе ци ја ли стич ка обу ка из ве де на је у Са -
ра је ву за пе ша ди ју, у За дру за ар ти ље ри ју,
у Ба ња Лу ци за ОМЈ и у Кар лов цу за ин жи -
ње ри ју.

На по чет ку шко ло ва ња би ло је 283 пи то -
ма ца, а 1974.го ди не у чин пот по руч ни ка
уна пре ђе на су 183 пи том ца, од ко јих су њих
се дам би ли из прет ход не кла се. Због те -
шког Пла на и про гра ма њих 107 ни је за вр -
ши ло шко ло ва ње, од ко јих је на жа лост је -
дан пре ми нуо то ком шко ло ва ња. До са да

њих 54 ни су ви ше ме ђу жи ви ма.
Одр жа но је укуп но де вет су сре та. Пр ви је

био 1994.го ди не, ка да су би ли при сут ни са -
мо при пад ни ци Вој ске Ју го сла ви је и Вој ске
Ре пу бли ке Срп ске, да би на ше стом су сре -
ту ко ји је одр жан 2016. го ди не би ли бив ши
пи том ци из свих от це пље них ре пу бли ка.
Тим по во дом ура ђе на је и мо но гра фи ја кла -
се и уру че на свим кла си ћи ма.

Нај ве ћи број офи ци ра из те кла се оти шли
су у пен зи ју у чи ну пу ков ни ка, а 13 је уна -
пре ђе но у чин ге не ра ла, од ко јих су дво ји ца
би ли на чел ни ци Ге не рал шта ба ВЈ и ВРС.
Раз би ја њем СФРЈ ве ћи на се опре де ли ла за
уче шће у вој ска ма сво јих но вих др жа ва и
уче ство ва ла у бор бе ним деј стви ма, али се,
ко ли ко нам је по зна то, ни ко ни је огре шио о
вој нич ку част у рат ним деј стви ма.

На су сре ту смо се под се ти ли срећ них и
без бри жних вре ме на, ка да смо ма шта ли о
пр вим чи но ви ма и би ли рас по ло же ни за
обу ку мла дих вој ни ка за слу жбу отаџ би ни, у
че му смо ус пе ли. Сад су глав не те ме би ле
по ро ди ца, по том ци и бо ле сти , ко је не пре -
те али опо ми њу. Ни је дан ме ђу на ма ни је
био пу ков ник ни ти ге не рал већ смо сви би -
ли „кла си ћи“.

Нај за слу жни ји за на ше ре дов но оку пља -
ње ј кла сић Ми лан Ђо кић, ко ме смо овом
при ли ком уру чи ли ком плет књи га са пот пи -
си ма свих при сут них, као знак при зна -
ња,што нас оку пља.

Сле де ћи су срет је за ка зан за 2024. го ди -
ну, ка да сла ви мо ју би леј 50 го ди на од за вр -
шет ка шко ло ва ња у ВА КоВ.

Ми ло мир Ми ла ди но вић

Град ски од бор УВПС у За је -
ча ру, по сле три го ди не па у -
зе (због ко ро не), обе ле жио

је Дан Удру же ња. На скром ну
све ча ност, због по ве ћа ног бро ја
обо ле лих у гра ду, уз Град ски од -
бор, по зван је ма њи број чла но -
ва, а би ли су и го сти из Ру му ни -
је и Бу гар ске (из Кра јо ве, Тур ну
Се ве ри на и Ви ди на), са ко ји ма
Удру же ње са ра ђу је већ де ве ту
го ди ну. Скуп је одр жан у згра ди
Скуп шти не оп шти не, а до шли
су и вој ни пен зи о не ри из ме сних

ор га ни за ци ја Кња жев ца,
Не го ти на и Кла до ва. 

У по здрав ном го во ру
пред сед ник удру же ња УВП
гра да За је ча ра Љу бо мир
Ре ља но вић ис та као је све
про бле ме са ко ји ма се су -
сре ће Удру же ње, а по себ но

је ис так ну то опа да ње бро ја чла -
но ва због уче ста лих смр ти. На
све ча ност су би ли по зва ни и
прет ход не пред сед ни ке удру же -
ња из две при ја тељ ске зе мље.
До шао је бив ши пред сед ник из
Тур ну Се ве ри на ге не рал Јон
Па на, ко ји је пре дао ду жност пу -
ков ни ку Фил виу Фул ги, а пу ков -
ник Ко ко че а ну из Кра јо ве пре -
дао је ду жност ге не ра лу Јо ну
Пал со иу. Обо ји ца пред сед ни ка
су од лу ком Глав ног од бо ра за

до са да шњу са рад њу на гра ђе ни
По ве љом УВПС. а исто при зна -
ње до де ље но је и пред сед ни ку
удру же ња из Ви ди на пу ков ни ку
Ве ни зе лу Пет ко ву. Пла ке та
УВПС је до де ље не за ме ни ку
пред сед ни ка удру же ња из ви ди -
на Ог ње ну Пе тро ву и пред сед -
ни ку МО Кла до во Вла ди ми ру
Сте фа но ви ћу.

Ге не рал Јон Пал со иу у по -
здрав ној ре чи је на гла сио да му
је из у зет но дра го да на ста ви са -
рад њу. Слу ша ју ћи про бле ме
вој них пен зи о не ра у Ср би ји, ре -
као је да су исти та кви про бле -
ми при сут ни и у Ру му ни ји. Вој ни
пен зи о не ри у тој зе мљи ни су
ор га ни зо ва ни у јед ну ор га ни за -
ци ју већ у ви ше удру же ња и то
ре ме ти ор га ни зо ва ни на ступ за

оства ри ва ње пра ва.
Но во и за бра ни пред сед ник у

Тур ну Се ве ри ну пу ков ник Ли виу
Фул га из нео је слич на за па жа -
ња. Ис та као је да му је по себ но
дра го што је њи хо ва ор га ни за -
ци ја из Турн Се ве ри на пр ва
(2014. го ди не) оства ри ла кон -
такт са за је чар ском ор га ни за ци -
јом. 

Пред став ни ци Удру же ње из
Тур ну Се ве ри на уру чи ли су ко -
ле га ма из За је ча ра мо но гра фи -
ју у ко јој је об ра ђе на и са рад ња
и са тим удру же њем. 

Вој ни пен зи о не ри За је ча ра су
по зва ни да у Тур ну Се ве ри ну
при су ству ју Да ну ору жа них сна -
га Ру му ни је (25. ок то бра), што
ће би ти и ре а ли зо ва но. 

Љ. М. 

Скуп зајечарских 
војних пензионера

У ЗНАКУ 
ДОБРОСУСЕДСКЕ 

САРАДЊЕ
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Крушевaц

СВЕЧАНА СЕДНИЦА
РЕЗЕРВНИХ
СТАРЕШИНА

По во дом 15. сеп тем бра – Да на ре зер -
вних вој них ста ре ши на Ср би је одр жа -
на је све ча на сед ни ца Град ског од бо ра

Ор га ни за ци је РВС у ве ли кој са ли До ма син -
ди ка та.

Све ча ној сед ни ци Град ског од бо ра ре -
зер вних вој них ста ре ши на прет хо ди ло је
по ла га ње цве ћа на Спо ме ник па лим при -
пад ни ци ма вој ске, по ли ци је и ре зер вног са -
ста ва на Сло бо ди шту, на спо ме ник рат ни ку
код Фон та не, на спо мен-пло чу на ку ћи у ко -
јој је ста но вао ге не рал Га ври ло вић у ули ци
Мај ке Ју го ви ћа. Вој ни ре зер ви сти обе ле жи -
ли дан про бо ја Со лун ског фрон та и Дан за -
ста ве.

С об зи ром на то да по сто ји из у зет на са -
рад ња Ор га ни за ци је РВС и Удру же ња вој -
них пен зи о не ра, све ча ној сед ни ци су при -

су ство ва ли пред сед ник ГО УВП Ду шан Са -
мар џић и се кре тар ГО УВП Го ран Ми шко -
вић.

Пред сед ник ГО РВС Сло бо дан Ла зић
обра тио се при сут ни ма, при год ним го во ром
о исто ри ја ту ор га ни за ци је ко ја ове го ди не

обе ле жа ва 103 го ди не по сто ја ња и ра да.
Вој ни ре зер ви сти не гу ју вој нич ку част, ро -

до љу бље и тра ди ци је срп ског на ро да, што
је ве о ма зна чај но и у мир но доп ско, а по себ -
но у вре ме гло бал не по ли тич ке кри зе. 

Мр Алек сан дар Си мо нов ски 

Убрзани одлазак 
пензионера

ПОТРЕБНА ПОМОЋ
НАУКЕ

По да так да је то ком пан де ми је ви -
ру са ко ро на жи вот из гу би ло
58.000 пен зи о не ра зво ни на уз бу -

ну. Ту чи ње ни цу су не дав но са оп шти -
ли ме ди ји. Та ци фра ко ре спон ди ра са
бро јем ста нов ни ка ве ћих гра до ва у
Ср би ји. С јед не стра не по да так де лу је
не ствар но, а с дру ге са свим ре ал но.
На и ме, зва нич ни из во ри у Ср би ји (за -
кључ но са 16. ав гу стом ове го ди не)
ука зу ју да је од ко ро не пре ми ну ло
16.491 љу ди, а уку пан број обо ле лих
од ко ро не од по чет ка до тог ав гу стов -
ског да на из но си 2.225.382 осо бе. С
дру ге стра не два су про ста вље на по -
да тка до би ја ју пра во зна че ње тек ка -
да се у об зир узму ко мор би ди те ти, то
јест бо ле сти од ко јих су пен зи о не ри
хро нич но бо ло ва ли пре на сту па ња
спо ме ну те свет ске по ша сти, а ко ро на
је са мо би ла до дат ни али и смр то но -
сни оки дач да скон ча ју жи вот.

Ма да је др жа ва учи ни ла исто риј ске
под ви ге ти ме што је у крат ком ро ку
на ба ви ла ма ске, те сто ва за от кри ва -
ње за ра зе, по том ре спи ра то ре, ле ко -
ве и вак ци не, да би тај суд бин ски ва -
жан по сао за о кру жи ли из град њом три
ко вид бол ни це, очи глед но је да то све
ни је би ло до вољ но ка да је реч о ста -
ри јим осо ба ма. Ва ља ло је си стем -
ским здрав стве ним ме ра ма омо гу ћи -
ти им да на ви ши ни во по диг ну иму ни -
тет ор га ни зма, али и ство ри ти усло ве
за ле че ње пре то га сте че них бо ле сти.
Ме ди цин ске уста но ве у де лу тра ја ња
ко ро не ни су за ка зи ва ле ни ти при ма -
ле па ци јен те на ле че ње од дру гих бо -
ле сти. Та ко се здрав стве но ста ње
мно гих ста ри јих осо ба про то ком вре -
ме на си сте мат ски по гор ша ва ло.

Над ле жне спе ци ја ли зо ва не уста но -
ве, а и дру штве не ин сти ту ци је ко је се

ба ве гра ђа ни ма тре ћег до ба и здра -
вљем ста нов ни штва, тре ба ло би да
учи не све ка ко би се за у ста ви ло убр -
за но уми ра ње пен зи о не ра.

До са да шње по дат ке са ку пље не то -
ком две и по го ди не тра ја ња пан де ми -
је, ва ља ло би по дроб но и све стра но
ана ли зи ра ти и с тим у ве зи пред у зе ти
кон крет не ме ре. У пра ће ње ста ња
здра вља пен зи о не ра тре ба ло би
укљу чи ти и рас по ло жи ве на уч не ре -
сур се. 

Да би ве о ма оби ман и од го во ран
по сао имао и од ре ђе ну ор га ни за ци о -
ну и струч ну фор му, по треб но је да се
фор ми ра по себ но ин тер ре сор но и ин -
тер ди сци пли нар но те ло ко је би би ло
под ре ђе но Вла ди Ре пу бли ке Ср би је.
Ве ру је мо да би се по сле ре ла тив но
крат ког вре ме на сте кли ва ља ни пред -
ло зи за за шти ту здра вља пен зи о не -
ра. 

Здра вље пен зи о не ра би ло је оз-
биљ но на ру ше но у пр вом пе ри о ду
пан де ми је, ка да су они сна гом на ред -
бе би ли за тво ре ни у сво јим ста но ви -
ма. Мно ги за чи је бо ле сти је би ла нео -
п ход на те ра пи ја ко ја се са сто ја ла у
шет ња ма и ком би на ци ји са ме ди ка -
мен ти ма, би ли су спре че ни у то ме, па
им је озбиљ но по ре ме ће но иона ко
крх ко здра вље. 

С об зи ром на чи ње ни цу да је ви рус
ко вид 19 нај ви ше по го дио гра ђа не
тре ћег до ба, овој ка те го ри ји ста нов -
ни штва тре ба ло би ука за ти по ве ћа ну,
а за слу же ну па жњу. На по те зу су над -
ле жни др жав ни ор га ни, а на ро чи то
здрав стве ни и со ци јал ни си стем Ре -
пу бли ке Ср би је. За оне гру па ци је ста -
нов ни штва ко је су у ве ћем ри зи ку од
обо ле ва ња са смрт ним по сле ди ца ма,
тре ба ло би по ја ча ти пре вен тив не и
све дру ге ме ре, у скла ду са ме ди цин -
ском док три ном.

И да ље вла да пан де ми ја ко ро на ви -
ру са, па би пред у зи ма њем од го ва ра -
ју ћих све стра них ме ра мо гло да се за -
у ста ви убр за но уми ра ње ге не ра ци је
гра ђа на у тре ћем до бу жи во та

,                                            З. Пе шић

Јагодина

МИЛОСАВЉЕВИЋУ
УРУЧЕНА ПОВЕЉА

Упросто ри ја ма Удру же ња пен зи о не ра Гра да Ја -
го ди не, одр жа на je све ча на сед ни ца УВПС
ОпОр Ја го ди на, на ко јој je чла ну удру же ња за

до са да шњи са мо пре го ран и по жр тво ван рад Ра до -
сла ву Ми ло са вље ви ћу уру че на По ве ља УВПС.

Све ча ној сед ни ци, по ред ви ше чла но ва по ро ди -
це Ми ло са вље вић, при су ство ва ли су пред сед ник
Удру же ња пен зи о не ра Гра да Ја го ди не, пред став -
ни ци УВПС из Ћу при је и Па ра ћи на и број ни чла но -
ви из Ја го ди не.

1При го дан го вор о вој нич кој, ша хов ској и жи вот -
ној ка ри је ри вој ни ка, пи сца, ша хи сте, су пру га, оца
и де де Ра до сла ва Ми ло са вље ви ћа одр жао je
пред сед ник ОпОр Ја го ди на Бо бан Ра ди во је вић,у
ко ме је по себ но на гла сио ње гов са мо пре го ран ви -
ше го ди шњи рад на ме сту Пред сед ни ка ОпОр Ја го -
ди на. На кон то га je, у име Удру же ња, Ра до сла ву
Ми ло са вље ви ћу уру чио По ве љу УВПС.

При сут ни ма, а и ру ко вод ству УВПС, би ра ним ре -
чи ма за хва лио је Ра до слав Ми ло са вље вић, на кон
че га je пред сед ни ку ОпОр уру чио јед ну од сво јих
књи га са по све том.

На кон све ча не сед ни це у ре сто ра ну Удру же ња
пен зи о не ра Гра да Ја го ди не ор га ни зо ван je при го -
дан кок тел и дру же ње.
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СА СВИХ СТРАНА

Ужич ким кра јем 30.сеп тем бра од -
јек ну ло је да је пре ста ло да ку ца
ср це ве ли ког чо ве ка и при ја те ља,

див ног оца, де де и пра де де и ду го го -
ди шњег пот пред сед ни ка Град ске ор га -
ни за ци је УВПС Дра го ја То до ро ви ћа.

На сту пио је огро ман шок, не ве ри ца
и ту га ме ђу ње го вим дру го ви ма и при -
ја те љи ма, бол и ту га у ње го вој по ро ди -
ци, ме ђу ком ши ја ма, ко ле га ма ши ром
Ср би је као и код чла но ва Удру же ња
вој них пен зи о не ра Ужи ца, где је наш
Дра ган пу них де вет го ди на успе шно
оба вљао ду жност пот пред сед ни ка,
али и дру ге по сло ве у окви ру Град ског
од бо ра.

Нај ви ше су за те че ни чла но ви Дра га -
но ве по ро ди це, ћер ка На та ша и син
Не бој ша, уну ци Та ма ра, На та ша, Адам
и Ог њен, а и пра у ну ци Вук и Ми ја. 

Сво јим ра дом и ан га жо ва њем у
окви ру на ше ор га ни за ци је по себ но се
ис та као и пред ња чио око па жње и бри -
ге за те шко бо ле сне, со ци јал но угро -
же не и нај ста ри је чла но ве, ко ја се
огле да ла у оби ла ску, пру жа њу са ве та
и по мо ћи, ка ко лич но та ко и кроз ин -
сти тут јед но крат не нов ча не по мо ћи.

Тужна вест о одласку у вечност на-
шег колеге и друга, пуковника Ра-
дољуба Матовића, болно је одјек-

нула међу свима онима који су га по-
знавали. Његово срце није издржало
интервенцију на Војномедицинској
академији јер је одвише страдало у
професији која стално одузима од жи-
вота, а за узврат готово ништа не даје.
Новинарство је начин живота и унут-
рашња потреба која сама од себе до-
лази. 

Наш Матке, како смо га ми колеге по
перу од милошта звали, био је стра-
ствени заљубљеник у новинарство,
делатник који је иза себе оставио
мноштво чланака, међу којима неке
репортаже о пилотима до сада нису
превазиђене. Безмало цели радни век
Радољуб је провео у војном нови-
нарству или у информисању о систему
одбране и нашој војсци.

Рођен је 3. марта 1949. године у се-
лу Горња Косатица код Пријепоља. Би-
ло је то време обнове земље и свеоп-
штег сиромаштва. Маштајући о својој
будућности, Радољуб је пред собом
видео једино професију војног пилота.
То је и био разлог што се после за-
вршене основне школе, као најбољи
ђак, запутио у Мостар, у Ваздухоплов-
ну војну гимназију. 

Његов таленат за математику учинио
је да на републичком такмичењу сред-
њошколаца у Босни и Херцеговини, као
ученик војне гимназије, освоји прво ме-
сто. Због тога су га класићи прозвали
Питагора. Био је најбољи ученик чет-
врте класе Ваздухопловне војне гимна-
зије у Мостару, зашта је награђен руч-
ним часовником и десетодневним путо-
вањем у Совјетски Савез.. 

Излет Новосађана

ПОДУНАВЉУ 
У ПОХОДЕ

Ис пу ња ва ју ћи же ље сво јих чла но ва и
по што ва о ца из лет нич ких дру же ња,
Град ски од бор УВПС Но ви Сад орга ни -

зо вао је из лет Ду нав ском ма ги стра лом, по -
се ћу ју ћи Рам ску твр ђа ву, ма на стир Ту ма не,
архе о ло шки му зеј Ле пен ски вир и Рај ко ву
пе ћи ну.

Вој ни пен зи о не ри и њи хо ви чла но ви по -
ро ди ца су са оду ше вље њем пра ти ли из ла -
га ње ку сто са на де сти на ци ја ма ко је су по -
се ти ли.

Рам ска твр ђа ва као не по зна ни ца за ве -
ћи ну вој них пен зи о не ра би ла је по себ но ин -
те ре сант на са аспек та ње не вој нич ке на ме -
не, а по себ но раз не за ни мљи ве при че из
ње не исто ри је, ка ко у вре ме тур ске вла да -
ви не овим пр о сто ри ма, та ко и из рим ске
исто ри је.

Ма на стир Ту ма не, да ле ко по знат по мо -
ли тва ма за здра вље сво јих нај ми ли јих, по -
ред упо зна ва ња са ње го вом исто ри јом и
град њом, ве ћи на но во сад ских из лет ни ка је
узе ло уче шћа у мо ли тви у овом све том хра -
му, и по ред ду гог че ка ња услед ве ли ког бр -
о ја по се ти о ца ове све ти ње.

Архе о ло шко на ла зи ште у Ле пен ском ви -
ру, је по себ но им пре си ни ра ло ка ко сво јим
са др жа јем и по став ком, та ко и при ка за ним
до ку мен тар ним фил мом о ње го вом от кри -
ва њу и ви ше го ди шњем ра ду пр о фе со ра и
сту де на та на са ку пља њу исто риј ске гра ђе
је дин стве не у све ту, ко ја не дво сми сле но
до ка зу је по сто ја ње жи во та љу ди на овим
пр о сто ри ма у до ба пра и сто ри је.

Из лет је као и увек по ред сти ца ња но ви
са зна ња о при род ним ле по та ма и исто риј -
ским на сле ђем на пр о сто ру Ср би је, по слу -
жи ло ме ђу соб ном дру же њу, опу ште ном ћа -
ска њу и од мо ру уз не из бе жно хра ну и пи ће
у ре сто ра ни ма у Ле пен ском ви ру.

Уче сни ци су би ли оду ше вље ни са др жа -
јем из ле та, а ве се ли тон је да вао  жен ски
део сво јом пе смом у до ла ску и по врат ку.

Пред сед ник Град ског од бо ра Но ви Сад
Ми ло рад Орељ, по себ но је за хва лио орга -
ни за то ри ма из ле та: пот пред сед ни ку Ми ла -
ну Ба ји ћу и се кре та ру Ибри Ма њи ки, из нев -
ши по да так да орга ни за ци ја из ле та од 2011.
го ди не, ка да је за по че та, ни је до са да пре -
ки да на. Го ди шње се орга ни зу ју три до че -
ти ри из ле та. И у вре ме пан де ми је Ко вид-19
у 2020. го ди ни орга ни зо ван је из лет у мар ту
и 2021. го ди не у сеп тем бру, уз пред у зи ма -
ње пр о пи са них епи де ми о ло шких ме ра.

На ја вље но је но во дру же ње за 8. ок то бар
по се том Ора шцу и Оплен цу и ма ни фе ста -
ци ји „Опле нач ка бер ба“.                      М. Б.

Ма на стир Ту ма не по хо ди ве ли ки

У Ле пен ском ви ру

Архе о ло шко на ла зи ште пре пу но је за ни мљи вих
екс по на та
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Дра го је То до ро вић ро ђен је 19. 2. 1945.
го ди не у По ду је ву, као нај мла ђи син мај ке
Зор ке и оца Ни ко ле, ко га Дра ган ни је мо -
гао да упо зна, јер су га ба ли сти уби ли
сеп тем бра 1944. го ди не. Имао је два ста -
ри ја бра та и три се стре ко ји су у ме ђу вре -
ме ну умр ли.

На кон за вр шет ка основ не шко ле, Дра -
ган свој жи вот ни пут усме ра ва пре ма Вој -
сци, од ла зи у Љу бља ну на шко ло ва ње у
Сред њу тех нич ки под о фи цир ску шко лу,
ко ју успе шно за вр ша ва 1964. го ди не, те
као при ме ран пи то мац и ста ре ши на до би -
ја рас по ред у гар ни зон Ужи це (398. пук ве -
зе). О ње го вом слу жбо ва њу и ра ду у овој
елит ној је ди ни ци ЈНА, го во ре од лич не
оце не, до де ље на од ли ко ва ња као и оста -
ла при зна ња ко ја је Дра ган за слу же но до -
био.

На свој зах тев, по сле 28.го ди на ак тив -
не вој не слу жбе у Ужи цу,

1992. го ди не од ла зи у пре вре ме ну пен -
зи ју и то у чи ну за став ни ка пр ве кла се. 

Дра ган је био ве о ма ди на ми чан и од го -
во ран чо век, пун сна ге и ела на, ка ко на
по сло ви ма у Вој сци та ко и као од ли чан
фуд ба лер,

го ди на ма је био ре до ван члан пр вог
ти ма гар ни зо на Ужи це.

Дра ган се не се бич но ан га жо вао у ра -
ду Удру же ња вој них пен зи о не ра Ужи це,
где је на функ ци ји пот пред сед ни ка Удру -
же ња од 2014. го ди не, а сти ца јем окол -
но сти оба вљао је и дру ге по сло ве при
че му је дао огро ман до при нос успе -
шном функ ци о ни са њу на ше ор га ни за -
ци је. У са да шњем са зи ву Скуп шти не
УВПС Дра ган је иза бран за де ле га та као
пред став ник Гра да Ужи ца.

За свој рад од стра не Глав ног од бо -
ра УВПС је на гра ђен пла ке том, од МО
до био је сре бр ну знач ку по све ће ну
100-го ди шњи ци по бе де срп ске вој ске у
Ве ли ком ра ту, а Град ски од бор УВПС
Ужи ца му је до де лио за хвал ни цу.

Био је по што ван, јер је увек био ис-
крен и по штен, чо век од ре чи и на кра -
ју до вољ но је ре ћи да је Дра ган био ве -
о ма до бар чо век. 

На пред лог Град ског од бо ра УВПС
Ужи ца, Глав ни од бор до нео је од лу ку
да се Дра го ју То до ро ви ћу, пост хум но
до де ли По ве ља УВПС, ко ја ће по ро ди -
ци би ти на кнад но уру че на.

Р. Ђор ђе вић

Потом је, као први у рангу, завршио
Ваздухопловну војну академију, али због
строгих здравствених услова није постао
војни пилот. Прво место службовања би-
ло му је у Београду у сада већ чувеној
250. ракетној бригади. Био је постављен
на формацијски положај командира ра-
дио-релејног вода, коју је обављао само-
прегорно, дисциплиновано и уз значајне
резултате.

Тада је у Радољубу прорадила клица
талента за новинарство. Почео је да пи-

ше за ,,Крила армије“. Убрзо, у чину по-
ручника, прелази у редакцију, где постаје
уредник, да би после неколико година био
и главни и одговорни уредник.

Убрзо налази своју животну сапутницу
Драгицу, која је у минулим деценијама,
пратећи супруга, спознала сву тежину
професије војног новинара. 

Жељан нових знања, Радољуб започи-
ње и ванредно школовање на Високој
војнополитичкој школи ЈНА коју завршава
са високим просеком. Такође је завршио
и Школу новинарства при Југословенском
институту за новинарство у Београду. Ка-
да је реч о образовању, ваља додати и то
да је Матовић завршио и двогодишњу
школу енглеског језика.

Сарађивао је са редакцијама многих
листова и часописа, телевизијским и ра-
дио-станицама у СФРЈ, СРЈ и Републици
Србији. Био је недостижан репортер у
представљању војних пилота и те изузет-
но захтевне професије. 

Нарочито активан био је у промовиса-
њу позива војног пилота. Са екипама ста-
решина и питомаца војних академија оби-
лазио је све крајеве Југославије, пред-
стављајући речју, песмом и игром пилот-
ску свакодневицу. Родоначелник је, орга-
низатор и реализатор акције ,,Напиши
писмо пилоту“ која је спровођена у основ-
ним и средњим школама. Најуспешнији
дечаци и девојчице имали су прилике да
посете неки од војних аеродрома и да ле-
те у хеликоптеру или транспортном авио-
ну. Управо захваљујући тим акцијама,
није било проблема у регрутовању војних
пилота.

Године 1974. Радољуб је изабран на
функцију председника омладине за Рат-
но ваздухопловство и противваздухо-
пловну одбрану. Био је омиљен међу ко-

легама. Ведрог духа и увек расположен
за шалу на репертоару је имао најно-
вије вицеве које је радо преносио саго-
ворница. 

Успеси у раду и велики број анали-
тичких и репортерских текстова препо-
ручили су Радољуба Матовића и за
главног и одговорног уредника Недељ-
ног илустрованог листа ,,Фронт“, који је
1992. године, заједно са ,,Народном ар-
мијом“, фузионисан у недељник
,,Војска“. Имао је истанчани осећај за
добру тему. Није штедео себе, а ни но-
винаре у тој редакцији када је требало
учинити напор да се прикупе подаци за
добар текст који осликава истину. И
управо истина за којом је трагао све
време била му је водиља у новинар-
ском и уредничком раду. Трудио се да
буде објективан, а као главни и одго-
ворни уредник да новинарима, фоторе-
портерима и свима другима у редакцији
створи услове за рад. 

Од 1992. године је на челу Службе за
односе са јавношћу у Министарству од-
бране, уједно и портпарол тог мини-
старства, све до пензионисања (1. јула
2004. године). Пратио је тадашњег ми-
нистра Павла Булатовића на многим
догађајима и путовањима, обавешта-
вајући најширу јавност о значајним ак-
тивностима за одбрану земље. 

Аутор је и неколико публикација о на-
шем РВ и ПВО. Уредник је култне књиге
посвећеним палима за слободу 1998. и
1999. године ,,Јунаци отаџбине“. Више
пута је одликован, а добитник је и већег
броја друштвених признања. 

Престало је да пише златно перо РВ
и ПВО. Наш друг, пуковник Радољуб
Матовић Раде, преселио се у небеска
плаветнила.                             З. Пешић

Драгоје Драган Тодоровић 
(1945 – 2022)

УЗОР 
ДРУГИМА

Радољуб Матовић
(1949-2022)

ЗЛАТНО ПЕРО
РВ И ПВО



Осве мир ском про гра му СФРЈ по -
че ло је да се го во ри кра јем 90-их
го ди на про шлог ве ка у је ку по пу -

лар но сти те о ри ја за ве ре о узро ци ма
рас па да Ју го сла ви је. Мно ги су сма -
тра ли да је то са мо још јед на за блу да
и из ми шљо ти на љу ди ко ји су па ти ли
од ју го но стал ги је, за јед но са тај ном
из ра дом ну кле ар не бом бе, обо ре ним
НЛО и се ци ра њем ван зе ма ља ца на
ВМА у Бе о гра ду, као и соп стве ним ра -
чу на ри ма и ро бо ти ма. Уз гред, ис по -
ста ви ло се да је по след ње за и ста по -
сто ја ло у Ју го сла ви ји.

Број при ста ли ца те о ри је о све мир -
ском про гра му Ју го сла ви је уве ћао се
по сле при ка зи ва ња по лу до ку мен тар -
ног фил ма сло ве нач ке про из вод ње
„Хју стон, има мо про блем“ из 2016. го -
ди не. Ауто ри фил ма су са ку пи ли све
ра зно вр сне ин фор ма ци је о ју го сло -
вен ским ис тра жи ва чи ма у сфе ри
осва ја ња све ми ра, а у не ко ли ко ин -
тер вјуа ре кли да око 80-90% са др жа ја
при ка за ног у фил му има пот по ру у ре -
ал но сти.

Мит по чи ње од чо ве ка по име ну
Хер ман По точ ник. Он је био аустро у -
гар ски ин же њер, али Сло вен ци ис ти -
чу да је ње го ва до мо ви на Сло ве ни ја.

По сле Пр вог свет ског ра та он се ба -
вио про у ча ва њем астро на у ти ке, а од
1925. го ди не по све тио се про јек то ва -
њу све мир ске тех ни ке. 1929. го ди не,
ско ро од мах по сле из не над не По точ -
ни ко ве смр ти, об ја вље на је ње го ва
књи га „Про блем са вла да ва ња све -
мир ског про сто ра: ра кет ни мо тор“. У
њој су опи са не мо гућ но сти ства ра ња
све мир ских ста ни ца и Зе мљи них ве -
штач ких са те ли та са ве ли ким бро јем
де таљ них илу стра ци ја. Го ди не 1935.
По точ ни ко ва књи га је пре ве де на на
ру ски је зик и не ки сма тра ју да је она
ути ца ла на рад са мог Сер ге ја Ко ро -
љо ва.

На За па ду иде је сло ве нач ког ин же -
ње ра ни су на и шле на по др шку. Али ју -
го сло вен ска слу жба без бед но сти се,
на про тив, по сле Дру гог свет ског ра та
на вод но за ин те ре со ва ла за По точ ни -
ко ве ра до ве и 1947. го ди не ус пе ла да
на ба ви „тај не до ку мен те“ ин же ње ра
ко ји је тре ба ло да бу ду осно ва за ње -
го ву дру гу књи гу о осва ја њу ко смо са.

Пре ма те о ри ји, о овом вред ном от -
кри ћу од мах је оба ве штен Јо сип Броз
Ти то. Он је на ло жио да се са тим ма -
те ри ја ли ма упо зна ју сви на уч ни ци у
зе мљи. Струч ња ци ко ји су про у чи ли

цр те же уве ра ва ли су Ти та да се у њи -
хо вим ру ка ма на ла зи го то во окон чан
план сла ња чо ве ка на Ме сец. Схва -
тив ши да се ра ди о вр ло ва жном от -
кри ћу за ма лу зе мљу из ме ђу Ис то ка и
За па да, Ти то је на ре дио да се по кре -
не ју го сло вен ски све мир ски про грам.

Кра јем 50-их го ди на у Ју го сла ви ји се
ин тен зив но ра ди ло на из град њи спе -
ци јал ног објек та – под зем ног аеро дро -
ма Же ља ва, а ка сни је се на ње го вој
ба зи по ја вио тај ни „Обје кат 505“, где
су, пре ма ре чи ма при ста ли ца те о ри је
за ве ре, спро во ђе на ис пи ти ва ња ју го -

сло вен ских све мир ских апа ра та.
На аеро дро му се на ла зи ло пет пи -

сти и че ти ри ту не ла ши ро ка три де сет
и ви со ка осам ме та ра. У под зем ним
про сто ри ма „Же ља ве“ би ле су сме -
ште не три по ја ча не еска дри ле МиГ-
21, ма га ци ни, ла бо ра то ри је, ра ди о ни -
це, стам бе не про сто ри је и ауто ном ни
из во ри за не за ви стан жи вот две хи ља -
де љу ди. „Обје кат 505“ био је за шти -
ћен од свих вр ста по сто је ћег на о ру жа -
ња, укљу чу ју ћи ну кле ар не бом бе, сна -
ге до 20 ки ло то на.

Ју го сло ве ни су на ме ра ва ли да пре -
стиг ну СССР, ко ји је 1957. го ди не лан -
си рао у све мир пр ви ве штач ки са те -
лит, и то „ско ро да им је по шло за ру -
ком“. Пре ма ле ген ди, у по се бан мо дул
тро сте пе не ра ке те ју го сло вен ски на -

уч ни ци су сме сти ли жи во ти њу ко ја је
за Бал кан ско ро то тем ска – сви њу! Ра -
ке та „Три глав-1“ до сти гла је стра тос -
фе ру, на кон че га се сру ши ла у те ри то -
ри јал не во де Ита ли је у Ја дран ском
мо ру, а ју го сло вен ска вој ска је, на вод -
но, без до зво ле пре шав ши гра ни цу,
Ита ли ја ни ма, ко ји ни шта ни су ни слу -
ти ли, ис пред но са од не ла жи во (!) пра -
се.

Пре ма ре чи ма ауто ра ми та, ју го сло -
вен ским на уч ни ци ма је би ло све те же
да уса вр ша ва ју тех но ло ги је. Све мир -
ски про грам је био су ви ше ску па ра бо -
та, а Ју го сла ви ја ни је има ла ре сур се
ка квим су рас по ла га ли СССР и САД.

Осим то га, 1960. го ди не ЦИА је на -
вод но са зна ла да СФРЈ пла ни ра да
осво ји све мир. Ва шинг тон је же лео по
сва ку це ну да се до мог не ју го сло вен -
ског све мир ског про гра ма са свим ње -
го вим до стиг ну ћи ма. У усло ви ма по -
гор ша не фи нан сиј ско-еко ном ске си ту -
а ци је у зе мљи Ти то је на вод но од лу -
чио да све про да Аме ри ци. За хва љу -
ју ћи идеј ним ре ше њи ма до би је ном од
Ју го сла ви је На са је ус пе ла да уна пре -
ди свој про грам и ис кр ца чо ве ка на
Ме сец. Део при ста ли ца те о ри је за ве -
ре спре ман је да на том ме сту ста ви
тач ку. Пре ма њи ма, све је ле гло на
сво је ме сто: Ју го сла ви ја је по бе ди ла,
јер је за хва љу ју ћи њој Аме ри ка по сти -
гла успех у осва ја њу све ми ра.

Пре ма дру гој тач ки гле ди шта, при ча
о све мир ском про гра му СФРЈ на то ме
се на окон ча ва, не го у њој сле ди дра -
ма ти чан обрт. Во де ћи ин же ње ри
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Мит о свемирском програму Југославије 

ГДЕ ИМА ДИМА...
После распада Југославије њена наследница Србија башти-
ни неколико митова о некадашњој моћи СФРЈ. Најзанимљи-
вији мит који до данас изазива гомилу спорова бави се југо-

словенским свемирским програмом. Према једној верзији,
он је помогао Америци да прва слети на Месец, а према

другој, био је само „навлакуша“ коју је Јосип Броз Тито Аме-
риканцима продао за „бaснословне суме“

Херман Поточник

Мало земаља је развило свемирски програм 



„Објек та 505“ су на вод но ма ло на фри -
зи ра ли из ве шта је и пре у ве ли ча ли
сво ја до стиг ну ћа, те по сле не ко ли ко
су сре та са зва нич ним пред став ни ци -
ма САД у Бе о гра ду по сао је био скло -
пљен. Све је фи ни ши ра но у ам ба са ди
СФРЈ у Ва шинг то ну. Ју го сло ве ни су
тра жи ли три ми ли јар де до ла ра за свој
је дин ствен про грам, али Аме ри кан ци
су це ну обо ри ли на 2,5 ми ли јар де.

За тим је тре ба ло сву опре му и до ку -
мен та ци ју не при мет но пре ба ци ти у
САД. Друг Ти то је, ка ко се на во ди, за
то сми слио чи та ву африч ку тур не ју и
на свом бро ду са не ко ли ко пра те ћих
бро до ва оти шао у Ма ро ко. Та мо шњи
краљ, на рав но, ни је знао да је Ти то,
ко ји му се сру чио на гла ву као лет њи

снег са сво јим „ка ра ва ном ми ра“, про -
сто ис ко ри стио ње го ву зе мљу за пре -
да ју дра го це ног то ва ра Аме ри кан ци -
ма. Ти то је два да на про вео у го сти ма
у Ка за блан ци и Ма ра ке шу, а све мир -
ски про грам Ју го сла ви је је за то вре -
ме на вод но ис то ва рен у јед ној од вој -
них ба за САД у Ма ро ку.

Та ко је, пре ма те о ри ји за ве ре, Ју го -
сла ви ја до жи ве ла про цват, жи вот ни
стан дард у њој је по рас тао и био нај -
ви ши у со ци ја ли стич ком бло ку упра во
за хва љу ју ћи про да ји све мир ског про -
гра ма. Ме ђу тим, убр зо су са дру ге
стра не оке а на сти гле ло ше ве сти:
Аме ри кан ци, ко ји су па жљи во про у чи -
ли све до би је не ма те ри ја ле, за кљу чи -
ли су да су пре ва ре ни. Про грам је био

не за вр шен, са ве ли ким бро јем по гре -
шних про ра чу на.  

Аме ри кан ци су на вод но тра жи ли об -
ја шње ње од Ти та и мар шал је, же ле -
ћи да из бег не скан дал, у ок то бру
1963. го ди не оти шао на пре го во ре са
Ке не ди јем. „На сре ћу“ по Ти та у Њу -
јор ку су срп ски чет ни ци у еми гра ци ји
ор га ни зо ва ли на ње га атен тат, ко ји је
мар шал пре жи вео и вра тио се ку ћи,
из бе гав ши пре го во ре. Ме сец да на ка -
сни је из вр шен је атен тат на Ке не ди ја,
ко ји зна мо ка ко се за вр шио.

За тим је, пре ма те о ри ји, још не ко ли -
ко пред сед ни ка САД по ку ша ло да на -
те ра ју го сло вен ског ли де ра да или
вра ти но вац или да до ка же да ње гов
све мир ски про грам функ ци о ни ше.
Пре ма јед ној вер зи ји, аме рич ки пред -
сед ник Лин дон Џек сон је зах те вао од
Ти та „да учи ни да тех но ло ги је про ра -
де“ или ће САД „са ме по вра ти ти свој

но вац“. А др жав ни се кре тар Дин Раск,
ко ји је сти гао у Бе о град на пре го во ре
с мар ша лом, на тук нуо је да би САД
мо гле да рас ту ре Ју го сла ви ју ако њи -
хо ви зах те ви не бу ду за до во ље ни.  

Би ло ка ко би ло, САД су сво јим тру -
дом по сти гле успех у осва ја њу све ми -
ра и 1969. го ди не „Апо ло-11“ је од вео
чо ве ка на Ме сец и вра тио га на зад.
На кон то га је 2,5 ми ли јар ди до ла ра,
ко је је Ју го сла ви ја до би ла за све мир -
ски про грам, пре тво ре но у за јам. Пре -
ма но вом кур су то је већ би ла знат но
ве ћа су ма. При ста ли це те о ри је за ве -
ре спо ми њу 30 или чак 40 ми ли јар ди
до ла ра. Ти то ни је ус пео да вра ти овај
но вац, а Аме ри кан ци, озло ја ђе ни на
Ју го сла ви ју, на вод но су ис пу ни ли сво -
је прет ње и по че ли да при пре ма ју рас -
пад зе мље. Та ко би смо украт ко мо гли
да пре при ча мо те о ри ју за ве ре у ве зи
са ју го сло вен ским све мир ским про гра -
мом. Сва ко не ка сам од лу чи да ли ће
у њу по ве ро ва ти или не. У сва ком слу -
ча ју, овај мит се до бро укла па у став о
Бал ка ну, пре ма ко јем је упр кос ло ги ци
та мо све мо гу ће. А ка ко се ка же: где
има ди ма, има и ва тре.

Чла нак је пре у зет 
са сај та Balkanist.ru
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Јосип Броз 
Тито и краљ
Марока Хасан II

Архивска 
фотографија

Објекат 505

Један занимљив цртеж из тог доба



Због пот пу ног от ка зи ва ња бу бре га у
Ср би ји се на ди ја ли зи на ла зи ви ше
од 4.800 бо ле сни ка. Број бу бре жних

бо ле сни ка ра сте са по ве ћа њем бро ја ста -
рих. Сла бље ње ра да бу бре га не ис по ља -
ва се кроз из ра же не симп то ме, пa су бу -
бре жне бо ле сти че сто не пре по зна те и не -
ле че не.

Др Сте ван Па вло вић, не фро лог и ду го -
го ди шњи на чел ник у Кли ни ци за не фро ло -
ги ју Кли нич ког цен тра Ср би је у Бе о гра ду и
јед но вре ме ко ор ди на тор за тран сплан та -
ци је у Ур гент ном цен тру, ука зу је да се на -
жа лост мно ги љу ди пре ма бу бре зи ма нео -
д го вор но по на ша ју.

Глав на функ ци ја бу бре га je из лу чи ва ње
ток сич них про из во да ме та бо ли зма и ви -
шка теч но сти из ор га ни зма.

Не ма бо ла, a обо ље ње 
на пре ду је
Бу бре зи из лу чу ју отро ве из на шег ор га -

ни зма, од њи хо вог пра вил ног ра да за ви си
ка кви ће би ти крв на сли ка и ста ње ко сти ју.
To je хор мон ски ор ган и од ње га за ви си
рад мно гих ор га на у те лу. Не во ља је што
70 од сто љу ди оште ти бу бре жну функ ци ју
због та ко зва них „не мих“ обо ље ња - зна чи
бу бре зи не бо ле, не ма из ра же них здрав -
стве них те го ба, a бу брег тр пи.

Код нас пре вен тив на ме ди ци на ни је до -
вољ но раз ви је на, па се де ша ва ло да не -
фро ло зи ма, спе ци ја ли сти ма за бу бре жне
бо ле сти, стиг ну па ци јен ти код ко јих се у
ста рим на ла зи ма из ла бо ра то ри је ви ди да
и по 20 го ди на има ју про те и не у мо кра ћи,
али ле кар оп ште прак се ни је обра тио па -
жњу на тај знак. Исти на је да је та ква осо -
ба жи ве ла и ра ди ла, али др Па вло вић ука -
зу је на то да би та кав па ци јент, да се на
вре ме ја вио не фро ло гу био по ште ђен ди -
ја ли зе, Ди ја ли за се мо же из бе ћи или зна -
чај но од ло жи ти уз ре дов не пре гле де и
пра ће ње ста ња.

Да би смо бу бре зи ма омо гу ћи ли нор ма -

лан рад по жељ но је да се пи је од ли тар и
по до два ли тра теч но сти. Чак тре ћи на бо -
ле сни ка на ди ја ли зу стиг не због не ле чи ве
хи пер тен зи је днев но, али ле ка ри под се ћа -
ју да се код те шких ср ча них бо ле сни ка мо -
ра во ди ти ви ше ра чу на о по пи је ној ко ли -
чи ни. Здрав бу брег мо же фи зи о ло шки да
из ба ци 20 ли та ра во де днев но: здрав мла -
дић или де вој ка мо гу да по пи ју то ли ку ко -
ли чи ну теч но сти и бу брег ће из ба ци ти
свих 20 ли та ра у то ку 24 ча са. Ме ђу тим,
бо ле стан бу брег не ма тих мо гућ но сти.

Пре по ру ка je ле ка ра да се узи ма до -
вољ но теч но сти, мо же и че смо ва че, али у
не ким де ло ви ма Ср би је, по го то ву у Вој во -
ди ни где во да ни је хе миј ски ап со лут но ис -
прав на, бо ље je пи ти фла ши ра ну во ду.

Ha пи та ње ка ко бу бре зи под но се ал ко -
хол на пи ћа, др Па вло вић под се ћа на ве -
ли ку ме ди цин ску сту ди ју у скан ди нав ским
зе мља ма где je до ка за но да je је ди ни ал -
ко хол ко ји по ма же здра вљу - ча ша до брог,
цр ног ви на. Сва дру га пи ћа и ко ли чи не ве -
ће од две ча ше су прак тич но ло ши за
здра вље. До да је и да je та ко зва ни „бе ли“
ал ко хол ток си чан, али ипак ма ње опа сан
од обо је них пи ћа - ви ња ка или ко ња ка.

Код го ја зних - ра ди за дво је
Бу бре зи ма опа сност пре ти и од де бљи -

не. Код го ја зних осо ба бу брег мо ра да ра -
ди за дво је и под ве ли ким je оп те ре ће њем,
a вре ме ном то до во ди до озбиљ не хро нич -
не бо ле сти.

Бо ле сти бу бре га нај че шће су иза зва не
ин фек ци ја ма, ме та бо лич ким по ре ме ћа ји -
ма, ток си ни ма и дру гим узро ци ма, a ис по -
ља ва ју се као упа ле бу бре га и акут на, од -
но сно хро нич на сма ње на функ ци ја бу бре -
га (бу бре жна ин су фи ци јен ци ја).

Од ре ђе не бо ле сти, као што су лу пу сна
не фро па ти ја или упа ле бу бре га пи е ло не -
фри тис) ти пич но по га ђа ју же не. Ри зик од
хро нич не бу бре жне

ин су фи ци јен ци је je ско ро под јед нак код
оба по ла. Пре ма јед ном бро ју сту ди ја, ве -
ћу ве ро ват но ћу за хро нич ну бу бре жну ин -
су фи ци јен ци ју има ју же не у од но су на му -
шкар це. Оно што за бри ња ва је сте по да так
да je број же на на ди ја ли зи ни жи не го број
му шка ра ца. Мо гу ћи раз лог за то je што код
же на ово обо ље ње спо ри је на пре ду је, али
по сто је и не ке кул ту ро ло шке и пси хо ло -
шке пре пре ке за што же не уоп ште не за -
поч ну или ка сни је иду нади ја ли зу.

О. По по вић
Из вор: Ма га зин
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САВЕТИ ЛЕАРА

И ЈЕД НО „ДА“ 
РИ ЗИК ПО БУ БРЕ ГЕ

• Има те ли по ви ше ни крв ни 
при ти сак?

• Има те ли ше ћер ну бо лест?
• Да ли сте го ја зни?
• Има те ли ви ше од 65 го ди на?
• Да ли je би ло бо ле сти 
бу бре га у ва шој по ро ди ци?

• Да ли сте ма ло крв ни?

Aкo има те је дан или ви ше
по тврд них од го во ра
ја ви те се ле ка ру.

ОСАМ ПРА ВИ ЛА 
ЧУ ВА БУ БРЕ ГЕ

1.Ре дов но кон тро ли ши те рад бу -
бре га пре ко ла бо ра то риј ских ана -
ли за кр ви и мо кра ће и ул тра звуч -
ним пре гле дом уко ли ко има те је -
дан или ви ше фак то ра ри зи ка
2.Че сто кон тро ли ши те ни во ше ће -
ра у кр ви
3. Ме ри те ре дов но крв ни при ти сак
4.Не узи мај те ле ко ве ко је вам ни је
пре пи сао ле кар
5. Пиј те сва ко днев но до вољ ну ко -
ли чи ну теч но сти
6. Пре ста ни те да пу ши те
7. Тру ди те се да одр жи те нор мал -
ну те ле сну те жи ну: де бљи на оп те -
ре ћу је бу бре ге
8. Бу ди те фи зич ки ак тив ни

Када болест поодмакне

ВИСОКА ЦЕНА 
ЗАНЕМАРИВАЊА БУБРЕГА
Бубрежне болести често су непрепознате и нелечене, јер оболели

дуго нема изражене симптоме, a многе особе немају навику 
да макар једном годишње ураде лабораторијске анализе

Бу бре зи има ју
ве о ма ва жну
функ ци ју 
у ор га ни зму

Днев но тре ба 
по пи ти око 
сам ча ша во де



Бу брег у нај ве ћем бро ју слу ча је ва
уни ште дру ге бо ле сти ко је не да ју
из ра же не симп то ме, по пут ви со ког

крв ног при ти ска, ше ћер не бо ле сти и гло -
ме ру ло не фри тис (иму но ло шка бо лест код
ко је бу брег гу би бе лан че ви не и су ши се) -
об ја шња ва др Па вло вић

Чак тре ћи на бо ле сни ка на ди ја ли зу
стиг не због не ле че не хи пер тен зи је, из ме -
ђу 15 и 20 од сто због не ре гу ли са не ше ћер -
не бо ле сти.

За то je ње гов са вет да се по сле три де -
се те го ди не ба рем јед ном го ди шње ура де
ла бо ра то риј ска ана ли за кр ви и мо кра ће,
ре дов не про ве ре вред но сти ше ће ра у кр -
ви и из ме ри крв ни при ти сак. Што смо ста -
ри ји, ми ни мал не ана ли зе тре ба по но ви ти
два пу та го ди шње. По себ на па жња по -
треб на je код осо ба ко је у по ро ди ци има ју
бу бре жне бо ле сти, ди ја бе ти ча ре или хи -
пер то ни ча ре, јер и ов де je на сле ђе ве о ма
ва жно. На рав но, на кон тро ле тре ба да од -

ла зе и осо бе ко је не ма ју та ква по ро дич на
оп те ре ће ња бо ле сти ма.

-Ана ли за мо кра ће по ка зу је да ли бу брег
гу би бе лан че ви не што во ди у гло ме ру ло -
не фри тис, нај че шћи раз ло га за ди ја ли зу.

Ул тра звуч ни пре глед бу бре га je ве о ма
ва жан јер по сто ји 13 бу бре жних обо ље ња
- раз ли ка у ве ли чи ни, гло ме ру лон ске бо -
ле сти, хи дро не фро за, ка мен у бу бре гу, ко -
је се мо гу от кри ти овим пре гле дом.

Ко ли ко су бу бре жна обо ље ња да нас
фа тал не бо ле сти?

-За хва љу ју ћи са вре ме ној ком пју тер ској
опре ми за ди ја ли зу и до брим ле ко ви ма ко -
ји ма се по пра вља и пра ти ста ње крв не
сли ке, ко сти ју и оста лих ор га на, љу ди ко ји
од ла зе на ди ја ли зу жи ве мно го ду же не го
пре. Moj нај ста ри ји па ци јент на ди ја ли зи
има 96 го ди на, a на ди ја ли зи je већ осам
го ди на – ка же др Па вло вић ко ји је од 2011.
го ди не на че лу при ват не не мач ке бол ни це
у Ср би ји - у Но вом Са ду има пре ко сто па -
ци је на та, у Бе о гра ду 170, a ра ди и у Ни шу.

За пр ви аларм да бу бре зи не ра де до -
бро до вољ ни знак су по ви ше не вред но сти
кре а ти ни на и по ја ва бе лан че ви на, ери тро -
ци та и ле у ко ци та у мо кра ћи (OKOM не ви -
дљи ви тра го ви кр ви, од но сно цр ве на и бе -
ла крв на зрн ца у ури ну).

- Ка да бу брег от ка зу је пр во ра сту вред -
но сти урее и кре а ти ни на, по том осо ба по -
ста је ане мич на, од но сно по гор ша ва се
крв на сли ка. Ка ко сла би бу бре жна функ -
ци ја па да кал ци јум. Све то по ка жу ре зул -
та ти ана ли зе крв не сли ке - ка же наш са го -
вор ник.

Ка да бу бре жна бо лест из „не ме“ фа зе,
без симп то ма, пре ла зи у ви дљи во ста ње?

- Код па ци јен та се по ја ве оп шта сла бост
у згло бо ви ма, ма лак са лост, му ка, га ђе ње,
гу би так апе ти та... Ор га ни зам се на пу ни от-
ро ви ма ко ји узро ку ју ове те го бе. Исти на je
да сим то ми ли че на мно ге сто мач не бо ле -
сти, али пре ко њих не тре ба ола ко пре ла -
зи ти. Че сто су ове те го бе већ знак да je ка -
сно за озбиљ но ле че ње, бу бре жна функ -
ци ја je до ста про па ла. Има ли смо слу ча је -
ве да нам до ђе чо век ко ји се ни ка да ни је
ле чио, ни је од ла зио код ле кар и ша ље мо
га пра во на ди ја ли зу - ка же наш са го вор -
ник.                                                     О. П.
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Како побољшати слух 

ТЕХНОЛОШКИ БУМ

Један 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

Реч струч ња ка

НА ДИ ЈА ЛИ ЗИ 
ЗБОГ 
ВИ СО КОГ
ПРИ ТИ СКА
Др Сте ван Па вло вић, не фро лог

Не фро ло шке бо ле сти оста вља ју тра га

При ти сак тре ба стал но кон тро ли са ти
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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

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

Није им помагало ни 
паметно оружје, када
су за мете имали луде
главе.

Осврћући се уназад, 
замаглили смо поглед
унапред.

У борби међу онима на
врху, колатерална 
штета у подножју
je неминовна.

Од толико свијетлих
перспектива,
већини je пао мрак на
очи.

Кажу да нам je добро.
Какви смо, тако нам и
треба.

Боривоје Б. Оровић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац
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