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РЕЧ УРЕДНИКА

Поштовани Читаоци,

Ево, пред Вама је и редовни стоти број
„Војног инвалида“, који је напунио осамнаест и
ушао у деветнаесту годину. Искрени да буде-
мо, нисмо увек били сигурни да ћемо толико
издржати, иако смо то желели и томе тежили,
сматрајући, можда и погрешно, да ћемо у том
случају извршити своју „историјску мисију“
према Oснивачу и Издавачу „Војног инвалида“
– Удружењу РМВИ Србије, које је, у време ка-
да смо почињали, претежно окупљало РВИ
Србије – учеснике НОР. Упркос бројним и ве-
ликим тешкоћама са којима смо се суочавали
у протеклих осамнаест година, нарочито у не-
ким периодима, успели смо у томе, захваљују-
ћи ентузијазму и великим напорима људи који
су радили на „Војном инвалиду“ и Вашој подр-
шци, али и разумевању и подршци ресорног
Министарства рада, запошљавања и социјал-
не политике, коју смо, у мањој или већој мери,
имали у свим етапама нашега досадашњега
развоја, а имамо је и сада.

Као што знате, у октобру прошле годи-
не Удружење РМВИ Србије обележило је не-
колико важних јубилеја војних инвалида Срби-
је и Удружења РМВИ Србије, међу којима и
сто бројева „Војног инвалида“. Међутим, то
није било сто редовних бројева часописа, не-
го 98 редовних и два ванредна броја. Сада
имамо и његових сто редовних бројева. Уред-
ништво Часописа је сматрало да и то треба
обележити на пригодан начин и одлучило да
то учинимо тако што ћемо том јубилеју у овом,
стотом, јубиларном броју Часописа посветити
једну од наших главних рубрика: „Тему броја“,
што смо и урадили. У њој опширно, на триде-
сетак страна подсећамо на најважније перио-
де у развоју „Војног инвалида“, како и зашто је
донета одлука о његовом покретању, како је
утврђена његова уређивачка политика и који
су њени основни циљеви, који људи су на то-
ме највише радили и допринели, како су пре-
вазилажене материјалне, финансијске, ка-
дровске и друге тешкоће са којима смо се су-
очавали итд. Потрудили смо се да добијемо и
објавимо и што више ваших мишљења о све-
му томе. Верујемо да Вас то интересује, а ми-
слимо да је добро и корисно да све то остане
записано на једном месту, за будуће нарашта-
је, ако то некога буде интересовало. 
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Поред „Теме броја“ јубилеју „Војног ин-
валида“ посветили смо и нашу ударну рубрику:
„Разговор са...“ У њој објављујемо разговор
(интервју) са председником Владе Републике
Србије Ивицом Дачићем. Питања која смо по-
ставили премијеру Дачићу нису пригодног, сла-
вљеничког карактера, него од животног знача-
ја за војне инвалиде и породице палих бораца,
њихова удружења, па и за Републику Србију.
Господин Дачић је прихватио нашу молбу за
разговор (интервју) и одговорио на сва наша
питања, на начин који смо и очекивали од ње-
га, са пуним осећајем за проблеме војних ин-
валида, породица палих бораца и ратних вете-
рана уопште, као и са жељом да учини све што
може у циљу решавања тих проблема, због че-
га му и овом приликом још једном упућујемо
изразе велике захвалности.

Сада се поставља питање: Шта и како
даље? Што се тиче ове, 2014.године, „Војни ин-
валид“ ће, вероватно, наставити редовно да из-
лази. Удружење РМВИ Србије ће са Часописом
(као пројектом) и ове године учествовати на
конкурсу ресорног Министарства рада, запо-
шљавања и социјалне политике за (су)финан-
сирање пројеката удружења у области борач-
ко-инвалидске заштите. Имајући у виду да је
„Војни инвалид“ једино информативно гласило
удружења војних инвалида и његов значај не
само за чланове Удружења РМВИ Србије него
и за све друге војне инвалиде и кориснике по-
родичне инвалиднине, па и остале ратне вете-
ране у Србији, верујемо да ће он и даље имати
финансијску подршку ресорног Министарства и
Владе РС, мада су у буџету РС за ову годину,
за рад и активности удружења у области бо-
рачко-инвалидске заштите планирана мања
средства него прошле године (за око 10%), у
износу од 53.949.000,00 динара. 

Удружење РМВИ Србије, као Оснивач и
Издавач „Војног инвалида“, уложило је током
прошле године доста напора и средстава, не
само буџетских, да обезбеди неопходне ка-
дровске и техничке предуслове за даље редов-
но излажење Часописа, а наставиће да то чини
и у наредном периоду. Изабрано је ново Уред-
ништво и главни и одговорни уредник „Војног
инвалида“, имамо и неке нове сараднике Часо-
писа, а траже се и други итд. Ограничавајући
фактор може бити чињеница да је ресорни ми-
нистар рада, запошљавања и социјалне поли-
тике др Јован Кркобабић недавно укинуо (ста-
вио ван снаге) Упутство о финансирању удру-
жења у области борачко-инвалидске заштите,
односно о стицању статуса репрезентативних
удружења у тој области и финансирању њихо-
вих програмских активности, мимо (су)финан-
сирања њихових пројеката. Укидање тог Упут-
ства нарочито погађа Удружење РМВИ Србије,
пошто је оно било прво на ранг - листи репре-
зентативних удружења војних инвалида, али се
надамо да ће то бити компензирано кроз
(су)финансирање пројеката Удружења РМВИ
Србије из буџета РС. 

Што се тиче даље судбине и перспек-
тива „Војног инвалида“, то директно и највише
зависи од судбине и перспектива његовог
Оснивача и Издавача – Удружења РМВИ Ср-

бије. Као што знате, у Србији данас има на де-
сетине удружења војних инвалида, породица
палих бораца и ратних ветерана. Није реално,
а по нашем мишљењу није ни добро ни по-
требно да имамо толико удружења. Удружење
РМВИ Србије се залаже за обједињавање свих
војних инвалида Србије у једно Удружење. Да
ли ће се они објединити око Удружења РМВИ
Србије зависи највише од самих војних инва-
лида, мада не мали утицај на то имају и Држа-
ва, политичке странке и неки други фактори.
Настојаћемо да допринесемо да тај процес не
буде на штету војних инвалида, а њихов је ин-
терес и да имају своје гласило – „Војни инва-
лид“, или неко друго.

Поред рубрика: „Разговор са....“ и „Те-
ма броја“, Вашој пажњи овога пута посебно
препоручујемо и рубрику: „Актуелне теме“, у
којој објављујемо два прилога о неким пробле-
мима са којима се суочава Удружење РМВИ
Србије у односима са Агенцијом за привредне
регистре и са сродним удружењима, који у ве-
ликој мери могу да утичу на даљу судбину и
перспективе Удружења РМВИ Србије и њего-
вог информативног гласила.

„Трибину“ смо и овога пута посветили
„Великом рату“. У њој преносимо (из „Полити-
ке“) два прилога чији аутори имају различита
мишљења о полемици која се води на ту тему,
код нас и у свету.

По нашем мишљењу, било би добро да
пажљиво прочитате и рубрику: „Рад органа и
тела Удружења РМВИ Србије“, где информи-
шемо о Седмој седници Извршног одбора РО
Удружења РМВИ Србије, редовној седници
Уредништва „Војног инвалида“, о новогоди-
шњим честиткама Удружења РМВИ Србије, о
разговорима представника Удружења РМВИ
Србије са државним секретаром у ресорном
Министарству Негованом Станковићем, начел-
ником ВМА у Београду бригадним генералом,
проф. др Маријаном Новаковићем, о ставу
Удружења РМВИ Србије поводом иницијативе
за укидање Упутства о финансирању удруже-
ња у области борачко-инвалидске заштите, о
писмима Удружења РМВИ Србије министру
правде и државне управе Николи Селаковићу,
декану Правног факултета Универзитета у Бе-
ограду проф. др Сими Аврамовићу итд. 

Прилозима је веома богата и рубрика:
„Из сродних удружења“, али не треба потцењи-
вати ни остале. На пример, под уобичајеним
насловом: „Исто, слично, различито“, објављу-
јемо разговор (интервју) са Верицом Миланов,
председницом Удружења РМВИ општине Бор. 

Наредни број (101) „Војног инвалида“
из штампе ће највероватније изаћи средином
априла ове године. У ствари, требало би да
изађе средином марта, али то није реално, из
објективних разлога. Једномесечно кашњење
неколико последњих бројева Часописа пореме-
тило је нашу уобичајену праксу да „Војни инва-
лид“ информише о догађајима и активностима
два месеца уназад, што смо настојали компен-
зирати „напоменама Уредништва“. Одлучили
смо да наредни број Часописа објавимо среди-
ном априла и њиме обухватимо јануар (мада о
активностима у јануару информишемо и у овом



• Поштовани председниче Владе
РС, господине Дачићу, Уредништво „Вој-
ног инвалида“ захвално Вам је што сте
прихватили његову молбу за интервју.
Сигурни смо да ће његов садржај веома ин-
тересовати Читаоце Часописа. 

- Молим Вас да и Ви пренесете моју за-
хвалност Уредништву Часописа што ми је омо-
гућило да се обратим Читаоцима „Војног инва-
лида“ у овом његовом јубиларном, 100-ом бро-
ју. Користим прилику да их све срдачно поздра-
вим, да им честитам Нову 2014. годину и ового-
дишње божићне празнике и пожелим све најбо-
ље у наредном периоду, пре свега добро здра-
вље и личну и породичну срећу и задовољство. 

• Господине Дачићу, некада сте се
интензивно дружили са ратним ветера-
нима и снажно подржавали њихове оправ-
дане захтеве да им се обезбеде одговара-
јућа законска права и статус у друштву.
Учествовали сте на многим њиховим ску-
повима, разним поводима. На пример, уче-
ствовали сте на два, од три сабора вој-
них инвалида Србије, у београдском „Са-
ва“ центру, 2006. и 2007. године. Након ула-
ска у Владу РС ређе долазите на њихове
скупове. У октобру прошле године нисте
се одазвали позиву Удружења РМВИ Срби-
је да присуствујете прослави поводом
обележавања 150-годишњице доношења
првог Закона о војним инвалидима у Срби-
ји. После Вашег избора за председника
Владе РС примећујемо неке важне промене
у вашем односу према политици руковод-
ства Републике Србије крајем прошлог ве-
ка. Да ли то значи да мењате и мишљење
о онима који су тада бранили Србију?

- Драго ми је што наш разговор почи-
њете отвореним питањем о мом односу према
политици државног руководства Републике
Србије из 90-тих година прошлога века. Тачно
је да о њој данас мислим другачије него пре
20, па и 10 година. Реч је о томе да данас ми-

слим да смо крвавом, ратном расплету југо-
словенске кризе крајем прошлог века и ми до-
принели, неким нашим заблудама и погре-
шним одлукама, што нас скупо кошта. 

Мој однос према ратним ветеранима
Србије, па и према учесницима оружаних суко-
ба на простору некадашње СФРЈ, после 17.ав-
густа 1990.године, није се променио. Нису они
одговорни за грешке и промашаје државног ру-
ководства СФРЈ, СРЈ и Републике Србије из
90–тих година прошлога века. Они су часно из-
вршили своју грађанску дужност и уставну оба-
везу да бране земљу. Притом су неки од њих
изгубили највредније – живот, делове тела,
здравље. То се мора поштовати. Тим људима
и њиховим породицама морају се обезбедити
одговарајућа права и друштвени статус. 

Истина је да се у последње време мање
срећем и дружим са ратним ветеранима него
раније, али не зато што сам променио мишље-
ње и однос према њима, него због бројних оба-
веза у Влади РС, нарочито од када сам на ње-
ном челу. Жао ми је што нисам могао да дођем
на прославу поводом обележавања 150. годи-
шњице доношења првог Закона о војним инва-
лидима у Србији. То је заиста значајан јубилеј,
не само за војне инвалиде и њихова удружења,
него и за Србију. Настојаћу да то надокнадим.
Део тог дуга враћам и овим интервјуом. 

• Предстоји доношење новог Устава
РС и новог Закона о борачко-инвалидској
заштити. Ратним ветеранима и њиховим
породицама много значи члан 69. Устава
РС, којим је прописана посебна заштита
инвалида и ветерана рата, у складу са За-
коном. Чланови породица палих бораца и
војни инвалиди немају озбиљнијих приме-
даба на важеће законе којима су регулисана
њихова права, изузев што је решавање не-
ких њихових егзистенцијалних питања (за-
пошљавање, становање, здравствена за-
штита, школовање деце итд.) измештено
у опште прописе, где су изједначени са со-
цијално угроженим групама грађана, а по-
некад и мање заштићени од њих. Ратни ве-
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броју „Војног инвалида“), фебруар и март ове
године. Након тога вратили бисмо се устаљеној
пракси да Часопис излази сваког другог месеца
и информише о догађајима и активностима у

периоду између два броја, изузев уобичајене
тромесечне летње паузе, због годишњих одмо-
ра. Желимо Вам да до наредног броја уживате
у читању овог. 

РАЗГОВОР СА...
Припрема: С.С.У.

У овом јубиларном броју “Војног инвалида” у рубрици “Разговор са...” објављујемо интервју
са председником Владе Републике Србије Ивицом Дачићем. 

Под насловом: “Исто, слично, различито” објављујемо разговор са председником Удру же -
ња РМВИ општине Бор Верицом Миланов. 

НАЈВЕЋИ ПАТРИОТИЗАМ ЈЕ БОРБА ЗА 
МИР У СВЕТУ И СВЕСТРАНИ РАЗВОЈ СВОЈЕ ЗЕМЉЕ



терани из најновијих оружаних сукоба на
простору некадашње СФРЈ, који нису РВИ,
с правом су много више незадовољни, о че-
му сведоче и њихови најновији јавни проте-
сти у Ваљеву, јер они немају готово ника-
ква законска права. Међутим, неки њихови
захтеви су претерани и неприхватљиви, с
обзиром на економске и друге тешкоће на-
ше земље. Посебно су неприхватљиви
предлози и настојања да се њихова закон-
ска права остваре на рачун војних инвали-
да и породица палих бораца. Шта Ви ми-
слите о свему томе?

- Начелан став о потреби и обавези Др-
жаве да се ратним ветеранима обезбеди одго-
варајућа уставна и законска заштита и дру-
штвени статус већ сам изложио. Међутим, оба-
везе државе нису и не могу бити исте према
породицама погинулих бораца, војним инвали-
дима и другим ратним ветеранима, јер ни њи-
хове жртве и страдања нису исти. Посебно је
неприхватљиво да се законска заштита ратних
ветерана који нису РВИ остварује на рачун ВИ
и ППБ. Што се мене лично тиче, наставићу да
и даље чиним све што могу да сви они добију
заслужена законска права и друштвена при-
знања. Против сам смањивања постојећих за-
конских права ВИ и ППБ. Подржаћу само она
нова уставна и законска решења у области бо-
рачко-инвалидске заштите са којима се сагла-
се и репрезентативна удружења корисника те
заштите. Можда би најбоље било да се права
ратних ветерана из најновијих оружаних суко-
ба, који нису ратни војни инвалиди, реше по-
себним Законом. 

• У свету и код нас последњих годи-
на много више пажње посвећује се закон-
ској заштити осталих особа са инвалиди-
тетом, него војних инвалида. Присутна су
и настојања да се законска заштита вој-
них инвалида сведе на законску заштиту
осталих особа са инвалидитетом. Шта
Ви мислите о тим настојањима?

- Било би добро и лепо када би наша
држава могла да пружи максималну помоћ и
подршку свим категоријама инвалида, јер Ср-
бија треба да буде земља једнаких шанси за
све. На жалост, Србија то данас није у стању. У
садашњим околностима, изједначавање за-
конских права војних инвалида са законским
правима осталих особа са инвалидитетом мо-
гуће је само смањивањем постојећих закон-
ских права војних инвалида, што је неприхва-
тљиво, с обзиром на различит правни основ
њихове законске заштите. У једном случају то
је социјална политика државе, а у другом на-
кнада штете и национално признање. 

• Најновије промене у међународним
односима и карактеру савремених ратова
отварају и нека нова питања и дилеме у
области правне (законске) заштите чла-
нова породица погинулих војника, војних
инвалида и других ратних ветерана, који
ће у будуће све више страдати у разним

међународним војним мисијама и интер-
венцијама, него у одбрани сопствене зе-
мље. Да ли Влада РС има одговоре на та
питања и дилеме?

- Република Србија води политику војне
неутралности. Припадници Војске Србије уче-
ствују само у војним мисијама УН и ЕУ. Они ко-
ји страдају у мисијама УН и њихове породице
имају право на заштиту по основу важећих за-
конских прописа у области борачко-инвалидске
заштите, као и припадници Војске Србије који
страдају у одбрани земље, док су права при-
падника Војске Србије који учествују у војним
мисијама ЕУ регулисана Законом о употреби
Војске и других снага одбране у мултинацио-
налним операцијама ван граница Републике
Србије, на принципу осигуравајућих друштава,
што подразумева одређену суму новца у случа-
ју смрти, или трајног инвалидитета. У наредном
периоду пред нама је обавеза да законска пра-
ва војних инвалида и породица погинулих војни-
ка регулишемо на јединствен начин, без обзира
да ли су страдали у одбрани земље, или у некој
мировној војној мисији у свету. 

• Доктрина УН „Одговорност за за-
штиту“ предвиђа могућност војне интер-
венције, уз одобрење СБ УН, ради заштите
људских права. Велике силе дају себи за
право да војно интервенишу у другим зе-
мљама и без одобрења СБ УН. Шта у та-
квим случајевима могу и треба да раде на-
паднуте државе и њихове армије? Да ли су
грађани тих земаља дужни да се одазову на
позив за мобилизацију, ради одбране своје
земље? Шта је патриотизам данас? 

- Улога националних држава и њихових
армија полако, али неизбежно слаби. Одлучу-
јућу улогу у савременом свету преузимају са-
вези држава и њихових армија. Уз мање или
веће тешкоће и кризе, пред нашим очима рађа
се нови, мултиполарни свет. Своје место у ње-
му још увек имају и неутралне државе, попут
Србије, али ће оне и њихове армије све више
морати да сарађују са новим центрима моћи у
свету, па и да се опредељују за неког од њих.
Највећи патриотизам у таквим околностима је-
сте борба за мир и сарадњу у свету на равно-
правој основи, као и за успешан економски,
културни и сваки други развој и просперитет
своје земље. 

• Након ступања на снагу важећег
Закона о удружењима енормно је повећан
број удружења ратних ветерана, којих
тренутно у Србији има на десетине. Томе
је допринео и начин њиховог финансирања
из буџета РС. Да ли је већи број удружења
допринео бржем и бољем решавању про-
блема ратних ветерана? 

- Република Србија издваја значајна
средства за финансирање пројеката удружења
у области борачко-инвалидске заштите. Ове го-
дине су за ту намену планирана нешто мања
буџетска средства него прошле године, у изно-
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су од преко 50 милиона динара, али ни то није
мало, што потврђује све већи број удружења
која конкуришу за та средства. На жалост, Вла-
да РС не располаже поузданим подацима о то-
ме колико то доприноси унапређивању дру-
штвеног положаја ратних ветерана и решавању
њихових егзистенцијалних проблема. Мислим
да би Влада РС требало да посвећује већу па-
жњу трошењу тих средстава, па и да стимули-
ше повезивање и обједињавање удружења
ратних ветерана, финансијски и на друге начи-
не. Зашто сви војни инвалиди Србије, на при-
мер, не би били у једном Удружењу. Наравно,
то не зависи само од Владе РС, него и од вој-
них инвалида. Можда би било боље да се пи-
тање организовања ратних ветерана у удруже-
ња регулише новим Законом о борачко-инва-
лидској заштити, јер она нису исто што и удру-
жења голубара, или риболоваца.  

• Удружење РМВИ Србије од недавно
је власник некадашњег одмаралишта РВИ
„Голија“ у Ивањици. Реч је о веома вредним

објектима, у центру Ивањице, на површини
већој од хектара. Некада је у Одмаралишту
било више од 200 лежаја, са свим пратећим
садржајима. Сада су ти објекти доста руи-
нирани и ван функције. Да ли Влада РС и Ви
лично можете помоћи Удружењу РМВИ Ср-
бије да те објекте обнови и приведе наме-
ни, за потребе војних инвалида, па и других
категорија грађана (деце, омладине, пензи-
онера, спортиста, туриста итд.)? 

- На жалост, у овом тренутку не могу
Вам ништа конкретно обећати по том питању.
Пошто се ради о имовини велике вредности,
мислим да би Влада РС требало да помогне
Удружењу РМВИ Србије да те објекте обнови и
приведе намени, тим пре што би и многи други
од тога могли имати користи. Нека се Удружење
РМВИ Србије званично обрати Влади РС са та-
квим предлогом (молбом), преко ресорног Ми-
нистарства рада, запошљавања и социјалне
политике, а ја ћу се заузети око тога да видимо
шта Влада РС може учинити по том питању. 

• Госпођо Миланов, молимо Вас да
нас упознате са подацима о укупном броју и
структури корисника права војних инвали-
да и корисника породичне инвалиднине (по
основу палог борца и умрлог војног инвали-
да) који живе на подручју општине Бор и да
нам кажете шта би, по Вашем мишљењу,
требало предузети да се што већи број
њих учлани у Удружење РМВИ општине Бор. 

- Удружење РМВИ у Општини Бор
основано је пре годину дана. Иако смо имали
доста проблема, успели смо да опстанемо и за
сада у Удружењу имамо 33 ратна и мирнодоп-
ска војна инвалида, 8 цивилних инвалида ра-
та, 6 чланова породица погинулих бораца и
умрлих војних инвалида и 30 поштовалаца
(грађана). Удружење је релативно младо, па
сам с тим бројем чланова задовољна, а још
више сам задовољна што међу њима има од
студената до пензионера, спремних за рад и
остварење циљева Удружења. Број чланова
био би већи да имамо основне услове за рад.
Немамо своју радну просторију, што је највећи
хендикеп организације. Разне активности, кул-
турне, забавне, спортске, рекреативне и друге,
знатно би утицале на повећање броја члано-
ва, као и разне погодности које би чланови
остваривали, али све је то јако тешко извести
без просторије за рад.

• Права војних инвалида и корисни-
ка породичних инвалиднина су различита
и доста бројна. Како се та права оствару-
ју у Бору и која су, по вашем мишљењу, нај-
значајнија питања и задаци на којима би
Удружење РМВИ општине Бор требало да
се ангажује, са циљем  да се права кори-
сника борачко-инвалидске заштите што
доследније остварују и што је могуће ви-
ше унапређују?

- Највећи проблем је то што људи нису
довољно обавештени о томе, не знају коме
треба да се обрате, која су им документа по-
требна, која су њихова права и повластице.
Циљ наше организације је помоћи људима и
информисати их и упутити на закон. За сада
смо лепо кренули са радом, колико је то било
могуће без просторије. Гостовали смо на два
јутарња програма и једној радио емисији, ре-
кли смо основне ствари о нашој организацији и
позвали све заинтересоване људе да нам се
обрате. Надам се да ће све ово бити још боље,
да ћемо успети да помогнемо људима који ни-
су остварили права, да их остваре. Многи не
знају за повластице које би имали, за месечно
новчано примање војних инвалида и корисника
породичне инвалиднине, ослобођење плаћа-
ња административних такси, помоћ у случају
смрти војног инвалида, право на бесплатну и
повлашћену вожњу, негу и помоћ, разне повла-
стице за плаћање телефона, интернета, на
увоз возила, приликом регистрације возила,
паркинг и многе друге повластице. 

Користим и ову прилику да подсетим
све заинтересоване грађане Бора (и шире) да,
према важећим законским прописима у Репу-
блици Србији, статус војног инвалида и кори-
сника породичне инвалиднине и права по том
основу могу да остваре учесници рата 1941-
1945.године, учесници у оружаним акцијама
на простору бивше СФРЈ од 1990. до 1999. го-
дине, лица која су обављала послове државне
безбедности у тим оружаним сукобима, војни-
ци на служењу војног рока, студенти војне ака-
демије, ученици средње војне школе, лица у
резервном саставу Војске, слушаоци школе за
резервне официре, добровољци на војној ду-
жности и други, који су приликом вршења вој-
не службе, или дужности у вези са војном слу-
жбом задобили повреду, или озледу због које
је наступило оштећење њиховог организма
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најмање 20%, или 60% у случају болести.

• У многим општинама-градовима,
поред удружења РМВИ, делују и друга
сродна удружења (војних инвалида и поро-
дица палих бораца, борачка удружења,
удружења цивилних инвалида рата, дру-
гих инвалидних лица итд.). Да ли и какву
сарадњу остварујете са тим удружењи-
ма, који су основни проблеми који се ја-
вљају у тој сарадњи и шта би требало
предузети да она буде што потпунија и
кориснија за чланове свих инвалидских и
борачких удружења? 

- Имамо сарадњу са више удружења.
Издвојила бих Удружење резервних официра
Бор, чије канцеларије користимо, Удружење за
неговање традиције потомака Бор, Удружење
за хендикепиране особе „Мозаик“ Бор, Удру-
жење РМВИ Зајечара и одличну сарадњу са
Удружењем РМВИ Србије. Проблема у сарад-
њи немамо, чак бих се јавно захвалила одре-
ђеним људима из ових организација, који су
помогли нашој организацији, око просторија,
документације, састанака и др. Наша сарадња
ће и даље трајати и увек ћемо бити ту једни за
друге ако затреба. 

• Активности општинских – град-
ских удружења РМВИ су у значајној мери
условљене односом локалних органа вла-
сти према њима и њиховом раду (обезбе-
ђивање простора за рад, финансијских
средстава и др.). Каква су ваша искуства у
остваривању сарадње са локалним орга-
нима власти, које и какве видове помоћи
остварујете преко тих органа и шта је
могуће учинити да та помоћ буде још
потпунија и већа? Каква су ваша искуства
у сарадњи са локалним средствима јавног
информисања, да ли и како она прате ваш
рад и пишу ли о питањима везаним за за-
конску заштиту и друштвени статус
ратних и мирнодопских војних инвалида и
корисника породичне инвалиднине?

- Сарадња са локалним органима вла-
сти је добра, али не и најбоља. Доста пута су
нам изашли у сусрет, али по питању радне
просторије за нашу организацију још није ни-
шта решено, иако смо о томе пуно пута разго-
варали, писали. И даље је статус „кво“ по том
питању. Што се тиче сарадње са локалним
средствима јавног информисања, веома смо
задовољни, имали смо неколико гостовања на
локалним радио и телевизијским станицама,
наш рад, као и рад других удружења редовно
прате и обавештавају грађане.

• Поред бављења питањима закон-
ске и друге заштите војних инвалида и ко-
рисника породичних инвалиднина, зада-
так општинских  удружења РМВИ је и да
организују њихове спортске, рекреатив-
не, културно-забавне и друге активности.
Каква су ваша искуства у тој области и
како се те активности могу унапредити?

Да ли и какву сарадњу у реализацији тих
активности остварујете са другим удру-
жењима војних инвалида и сродним удру-
жењима у вашој општини – граду и шире,
на територији Србије?

- Што се тиче спортских, културно-забав-
них, рекреативних и других активности тренут-
но нисмо задовољни нашим радом по том пита-
њу. Као што сам рекла, недостаје нам простори-
ја, па смо највише заокупљени тим проблемом,
као и финансијским проблемима које смо има-
ли, а који нису ни до данас до краја решени.
Имамо у плану доста тога и трудићемо се да на-
ши чланови не буду ускраћени ни у чему. За са-
да смо испратили све битне датуме, полагањем
венаца на споменике, доста пута смо били по-
звани на разне скупове, славља и др. 

• Колико на рад општинских – град-
ских удружења РМВИ, па и Удружења РМВИ
општине Бор, утичу активност и рад
Удружења РМВИ Србије и његових органа,
односно Извршног одбора РО, Републич-
ког одбора и шта би требало учинити да
њихова помоћ општинским удружењима
буде што потпунија и ефикаснија?

- Удружење РМВИ Србије нам је много
изашло у сусрет, пружили су нам велику помоћ
око решавања многих проблема и ми смо им
веома захвални на томе. Без њих не бисмо мо-
гли да превазиђемо проблеме које смо имали,
а много нам значи што ће бити уз нас и у да-
љем раду нашег Удружења. 

• Удружење РМВИ општине Бор не-
давно је обновило рад. Оснивачка скуп-
штина Удружења одржана је 25. децембра
2012. године. Њен рад и атмосфера на њој
обећавали су да ће Удружење РМВИ оп-
штине Бор бити међу бољим општин-
ским удружењима РМВИ у Републици. Ме-
ђутим, та очекивања су врло брзо изневе-
рена негативним појавама и сукобима у
руководству Удружења, о чему је „Војни
инвалид“ редовно и опширно информисао
читаоце, настојећи да помогне у решава-
њу тог проблема. Судећи на основу одлу-
ка ванредне и редовне седнице Скупштине
Удружења РМВИ општине Бор, одржаних
20. новембра 2013. године, као и на основу
каснијих активности Удружења РМВИ оп-
штине Бор, негативне појаве и сукоби у
руководству Удружења РМВИ општине
Бор су превазиђени. Молимо Вас да чита-
оцима „Војног инвалида“ кажете нешто
више о вашим досадашњим искуствима
као председника Удружења РМВИ општи-
не Бор и плановима за рад Удружења у на-
редном периоду.

- Имали смо проблем са проневером
новца Удружења, опструкцијом састанака и не-
активношћу неких чланова Општинског одбо-
ра. Што се новца тиче, проблем је делимично
решен. Остало је само да се реши да ли ће и
када тај новац бити враћен и на који начин, а
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поднета је и кривична пријава. Дотични госпо-
дин је писао текстове о мени, блативши моје
име. Слао је то и Вашем листу и то сте објави-
ли. Међутим, штету коју је планирао није ми на-
нео. Људи који ме познају слатко су се смејали
његовим клеветама. За 65 година живота и 35
година рада у фирми, а радила сам дуго и са
новцем, немам ни једну пријаву, нити сам чула
било коју ружну реч о мени од људи са којима
сам радила и са којима сам у контакту. И даље
сам ту где сам била и трудим се да ово Удруже-
ње опстане, чак и без основних услова. Опти-
миста сам и знам да ћемо успети да добијемо
канцеларију, а потом и све што је потребно за
рад (телефон, компјутер и др.), да ћемо вредно
радити и постати Удружење за узор.

Што се тиче другог проблема, он је ре-
шен у потпуности. На ванредну Скупштину
Удружења изгласани су нови Општински и
Надзорни одбор и секретар. Од тада нисмо
имали ни један проблем у раду и трудићемо

се да тако и остане. 

• Желите ли да кажете још нешто
читаоцима „Војног инвалида“, што није
обухваћено нашим питањима, а што је, по
вашем мишљењу, од значаја за рад и ак-
тивности општинских (и градских) удру-
жења РМВИ?

- Да буду оптимисти, када наиђу на про-
блем, ма какав он био, нека га одмах решава-
ју, а не одлажу. Никада се не треба плашити
неистине и лажи, јер се увек на крају истина
сазна. У нашој земљи има пуно особа које ис-
пуњавају услове за инвалидност, а то не знају.
На шалтерима локалних самоуправа службе-
ници су више нељубазни и неспремни да по-
могну, него љубазни и срдачни, па многи људи
због тога одустају да траже своја права. Ми,
као Удружење, морамо да постојимо да би их
упутили и помогли им. 
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ТЕМА БРОЈА ...                 ТЕМА БРОЈА ...               ТЕМА БРОЈА ...

У јануару 1996. године из штампе је изашао први број „Војног инвалида“. Осамнаест година
касније, у фебруару 2014. године, из штампе излази његов стоти број (редовни, не рачунајући два
ванредна броја). То је значајан јубилеј за периодично гласило, као што је „Војни инвалид“, нарочито
за гласило војних инвалида, односно једног од њихових удружења. 

„Војног инвалида“ не би било да није било Вас и Ваше подршке његовом Оснивачу,
Издавачу и Уредништву, због чега Вам и овом приликом упућујемо изразе наше велике захвалности,
нарочито онима који „Војни инвалид“ прате, читају, подржавају и помажу од првог његовог броја.
Желимо Вам да то радите још дуго, дуго, ... у здрављу и весељу.

Удружење РМВИ Србије је током целе прошле године обележавало неколико значајних
јубилеја војних инвалида Србије и Удружења РМВИ Србије, о чему Вас је „Војни инвалид“ редовно
и детаљно информисао. Реч је о 150-ој годишњици првог закона о војним инвалидима у Србији, 20-ој
годишњици обнављања рада Удружења РМВИ Србије и 100-том броју „Војног инвалида“ (98
редовних и два ванредна). Централна прослава одржана је у Београду, 28. октобра 2013. године,
на Дан Удружења РМВИ Србије. „Војни инвалид“ Вас је и о томе опширно информисао, у прошлом,
99-ом броју. Приликом обележавања поменутих јубилеја значајно место и простор добило је и 100

бројева „Војног инвалида“, у говорима одржаним на централној прослави, на изложби у Централном
дому Војске Србије у Београду и Дому РВИ Београда итд. Међутим, руководство Удружења РМВИ

18 ГОДИНА И 100. РЕДОВНИ БРОЈ „ВОЈНОГ ИНВАЛИДА“



Рад Удружења РМВИ Србије обновљен
је крајем марта 1993. године, а већ након неко-
лико месеци Републички одбор Удружења по-
чео је да израђује и дистрибуира тромесечне
информације о активностима Удружења, њего-
вих органа и тела и општинских удружења РМ-
ВИ. Није тешко закључити да је од самог почет-
ка велика пажња поклањана информисању и

да је његов значај веома брзо уочен. Сачињене
су три или четири овакве информације, али је
одмах након прве постало јасно да овај вид ин-
терног информисања ни изблиза не задовоља-
ва потребе Удружења и његовог чланства, па је
идеја о потреби другачијег, комплетнијег, ефи-
каснијег и редовнијег информисања, односно о
покретању и редовном штампању гласила
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Србије и Уредништво „Војног инвалида“ сматрали су да на пригодан начин треба обележити и
редовни 100-ти број Часописа (не рачунајући два његова ванредна броја), што се поклопило са
равно осамнаест година његовог излажења (јануар 1996. године – јануар 2014. године). Руководство
Удружења урадило је то тако што је наградило запослене у Служби Републичког одбора Удружења
РМВИ Србије који су од почетка радили на „Војном инвалиду“ (Сузана Рашевић, Владимир
Лакићевић и Ранко Сепе), док је Уредништво Часописа одлучило да то уради тако што ће 100-ом
броју „Војног инвалида“ и његовом пунолетству (18 година излажења) посветити „Тему броја“ у овом
броју Часописа. 

На седници Уредништва „Војног инвалида“, 25. децембра 2013. године, није било много
говора о томе како треба да изгледа ова „Тема броја“. Дат је само основни оквир - да то буде осврт
на прошлост и будућност „Војног инвалида“. Руководећи се тиме, одлучили смо да у њој прво
објавимо текст Ранка Сепеа, вршиоца дужности одговорног уредника за прва четири броја „Војног
инвалида“, једног од иницијатора и креатора Часописа, његове уређивачке политике и графичког
изгледа, аутора великог броја прилога у њему, у којем он говори о покретању иницијативе за
издавање „Војног инвалида“, дискусијама које су о томе вођене у руководству Удружења РМВИ
Србије, доношењу Одлуке о покретању Часописа, припремама за његово издавање, скромним
условима и средствима којима се располагало за ту намену, реаговању чланства Удружења на
појаву „Војног инвалида“, почетним и каснијим дометима Часописа, његовој перспективи итд. Као
додатак, уз овај прилог, по први пут у „Војном инвалиду“ објављујемо и интегрални текст документа
„Елаборат о потреби, могућностима и условима за покретање и редовно излажење билтена
Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида Србије“ који је, у октобру 1996. године, израдила
Комисија Републичког одбора Удружења РМВИ Србије за информисање, контакте и везе, а касније
га је верификовао и Републички одбор Удружења. Мада ће читаоци у њему уочити и неке ствари,
оцене и мишљења која су одавно превазиђена, његов недвосмислени значај је у томе што је у њему
иницирано покретање гласила Удружења и што представља до сада једини званични документ на
основу којег је „Војни инвалид“ свих протеклих година припреман и уређиван, а који је у основи и у
највећем делу свог садржаја и даље актуелан и прихватљив, иако је од његове израде прошло већ
више од 18 година. То уједно говори и о томе да је све што је везано за „Војни инвалид“, од самог
почетка, рађено одговорно, озбиљно и квалитетно. 

Други прилог о „Војном инвалиду“, под насловом: „Како се прави информативно гласило
друштвене организације“, који у значајној мери кореспондира са „Елаборатом...“, написао је
Владимир Лакићевић, каснији вишегодишњи одговорни уредник „Војног инвалида“. У ствари, ради
се о његовом одговору на то питање које је било постављено свим кандидатима за радно место
стручног сарадника за информисање и рад органа и тела Републичког одбора Удружења РМВИ
Србије на конкурсу Удружења расписаном крајем 1995. године, а на који се пријавило нешто више
од 40 кандидата. И овај текст, као и претходни је не само занимљиво и корисно, већ и неопходно
поновно прочитати и то управо сада када се поставља питање: куда и како даље.

Када се ради о будућности „Војног инвалида“ главну реч препустили смо Вама, његовим
Читаоцима и главном и одговорном уреднику Душану Вукојевићу Марсу, тако што објављујемо
коментаре општинских (и градских) удружења РМВИ о томе шта њихова руководства и чланови, као
и други Читаоци „Војног инвалида“ са подручја њихових општина (градова) мисле о „Војном
инвалиду“, да ли је он оправдао њихова очекивања, да ли им је и даље потребан, шта је у њему
добро, а шта не ваља, да ли би нешто требало мењати и шта у његовој уређивачкој политици,
садржају, начину обраде појединих тема, графичком изгледу, као и прилог који је написао Душан
Вукојевић Марс, садашњи главни и одговорни уредник „Војног инвалида“ о актуелним проблемима
и перспективама Часописа. Наравно, будућност „Војног инвалида“ не зависи само од Уредништва
и Читалаца Часописа, али је веома важно да се чује њихов глас и мишљење о томе. 

На крају, објављујемо и део говора првог и дугогодишњег главног и одговорног Уредника
„Војног инвалида“ Слободана Вукашиновића, на заједничкој Свечаној седници Републичког одбора
Удружења РМВИ Србије и Уредништва „Војног инвалида“, 27. октобра 2006. године, поводом 10
година излажења Часописа и његовог 60-ог броја, који се односи на развој штампе војних инвалида
у Србији до појаве „Војног инвалида“, а припремљен је на бази претходног темељног истраживања
на ту тему. 

ОД ИДЕЈЕ ДО ЈУБИЛЕЈА
Пише: Ранко Сепе



Удружења истовремено сазревала у разми-
шљањима неколико људи, који су касније по-
стали и окосница његовог првог Уредништва.

Основни разлози за размишљања о по-
треби да Удружење РМВИ Србије има своје гла-
сило били су пре свега сазнање да нити у тада-
шњој Југославији, нити у Србији не постоји лист
– часопис који се бави питањима војних инвали-
да и корисника породичне инвалиднине и чиње-
ница да је Удружење РМВИ Србије (тада још
увек Удружење РМВИ Србије – учесника НОР)
веома брзо постала снажна и по чланству број-
на организација и да се проблеми и интерног и
екстерног информисања морају квалитетније
решавати. Али, било је и дилема, стрепњи, не-
доумица и неразумевања. Ипак, само занемар-
љив број појединаца, који су тада били у Удру-
жењу и у његовом руководству односно органи-
ма и телима, сматрао је да Удружењу гласило
није потребно и да би његово издавање и ди-
стрибуција представљали само непотребно ра-
сипање енергије и новца и практично био про-
тив идеје о покретању часописа. А оправданих
и сасвим разумљивих страхова било је код ве-
ћине учесника у овим размишљањима. Они су
се углавном сводили на врло рационална пита-
ња о томе да ли Удружење има снаге, услова и
кадрове да се прихвати тако озбиљног и одго-
ворног подухвата. 

Било како било, средином 1995. године
је преломљено и приступило се изради „Ела-
бората о потреби, могућностима и условима за
покретање и редовно излажење Билтена Удру-
жења ратних и мирнодопских војних инвалида
Србије“, који је након усвајања на седници Ре-
публичког одбора практично постао оснивачки
акт и програмски документ у коме су утврђене
основе уређивачке политике и на основу кога
су отпочеле веома конкретне и убрзане при-
преме за редовно штампање и дистрибуцију
информативног гласила које је добило назив
„Војни инвалид“. Дакле, од првих размишља-
ња о потреби постојања гласила Удружења, па
до појаве првог броја „Војног инвалида“ про-
шло је нешто мање од годину дана, а овом „Те-
мом броја“, па и овим прилогом, ево обележа-
вамо излазак из штампе његовог 100-ог редов-
ног броја и почетак 19-те године његовог не-
прекинутог двомесечног излажења.

Први број „Војног инвалида“ припре-
мљен је крајем децембра 1995. године, а пред
читаоцима се појавио првих дана 1996. године.

До сада је штампано 100 редовних и
два тематска броја. На више од 7.000 страни-
ца објављено је близу 2000 ауторских чланака
и прилога и преко 5000 других информација.

Пренето је и око 2000 написа, чланака и
информација из других часописа и новина, укљу-
чујући и локалну штампу, који су за тему имали
питања од интереса за војне инвалиде и њихова
удружења, или су били од општег значаја.

Први број „Војног инвалида“ имао је ти-
раж од 200, већ следећи 450, од трећег до три-
десет другог броја тираж је био 1000, а од три-
десет трећег, па надаље, 1200 примерака. Ка-
да се број страница свих до сада штампаних
бројева помножи са тиражом добије се импо-
зантна цифра од преко 8.000.000 страница.

„Реч уредништва“, „Други о нама“, „Да
се подсетимо“, „Тема броја“, „Разговор са“, „Пи-
тајте одговорићемо“, „Укратко“, „Из света“,
„Други пишу“, „Трибина“, „Актуелна тема“, „Чи-
таоци пишу“ и неке друге су некадашње или
садашње, сталне или повремене рубрике по
којима је „Војни инвалид“ препознатљив и ва-
жи за добро „рубрициран“ часопис. 

„Војни инвалид“ је само у рубрици „Раз-
говор са“ имао више од 100 саговорника, међу
којима су била и два председника Државе,
Председник народне скупштине, бројни мини-
стри, војни руководиоци, носиоци других ва-
жних државних функција, истакнути научни,
радници, стручњаци и експерти и чланови ру-
ководства и активисти сродних и Удружења
РМВИ Србије.

У првом броју „Војног инвалида“ обја-
вљен је редакцијски уводник под називом „Уз
први број“, који заједно са „Елаборатом...“, на
основу кога је углавном и сачињен, предста-
вља ембрион, односно изворни и прави поче-
так „Војног инвалида“. Управо због тога њега је
боље пренети интегрално, него препричавати
и интерпретирати. Он гласи: 

„Поштовани читаоци,
Свака озбиљна и значајна организаци-

ја мора имати властито гласило, односно мо-
гућност да о својим циљевима, политици, реа-
лизованим и планираним активностима, оства-
реним резултатима, контактима итд., редовно
и објективно обавештава не само своје члан-
ство, већ и органе, тела и појединце који су
значајни за њену делатност, или се и сами
њом баве и најширу јавност.

Као најзначајнији део и облик инфор-
мисања унутар Удружења, односно међусобне
комуникације органа и тела Удружења и основ-
них општинских удружења, Билтен треба да
обезбеди сталну и редовну размену искустава
из рада, координацију укупних активности у
Удружењу, остваривање неопходног утицаја
општинских удружења и чланства на садржај и
начин рада органа и тела Удружења, стално
оцењивање резултата њихове активности и
остваривање неопходног акционог јединства
Удружења, као целине и свих општинских
удружења појединачно.
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ПРВО УРЕДНИШТВО ЧАСОПИСА

Александар Микулић, Миливоје Стан-
ковић, Радивоје Јојић, Илија Мирнић, Слобо-
дан Вукашиновић – Главни и одговорни уред-
ник, Ранко Сепе – ВД Одговорног уредника,
Владимир Лакићевић

ПРВИ УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР ЧАСОПИСА

Славко Анђелић, Радомир Милатовић,
Ђорђе Мандић, Миладин Марић, Бошко Про-
кић, Сретен Лазаревић, Милош Поповић, Све-
та Грбић, Небојша Орловић, Вук Боричић



Билтен као средство сталног обаве-
штавања надлежних и релевантних органа, те-
ла и појединаца, сличних и сродних организа-
ција и удружења о циљевима и активностима
Удружења, може представљати моћно оружје
у њиховом објективном информисању и упо-
знавању са положајем, проблемима, потреба-
ма и жељама ратних, мирнодопских и поро-
дичних војних инвалида, односно придобијању
њихове наклоности и подршке у залагању за
њихово остваривање. С друге стране, обаве-
штавајући о тим активностима, посебно актив-
ностима органа и тела Удружења, Билтен ће
инвалидској, стручној и најширој јавности,
омогућити сталан увид у њихов рад, учинити га
јавним и стално подложним оцени, па и крити-
ци. Истовремено најшира јавност ће ставове и
захтеве Удружења, када о њима буде обаве-
штена, или као реалне и оправдане подржати,
или као нереалне одбацити.

Основни циљ покретања Билтена сва-
како је потреба редовног и објективног инфор-
мисања најшире јавности, општинских удруже-
ња и чланства о циљевима, политици и укуп-
ним активностима Удружења.

Међутим, информисање не може и не
сме бити и једини његов циљ и задатак. Мада
се сви циљеви и задаци, у овом тренутку не мо-
гу нити сагледати, нити побројати, јер ће се они,
сем оних основних, мењати и прилагођавати
потребама, на неке се може већ сада указати.

Један од циљева Билтена мора бити
превентивно деловање, односно стално, орга-
низовано и стручно праћење кретања и појава у
области законске заштите и остваривања права
ратних, мирнодопских и породичних војних ин-
валида, указивање на лоша и неприхватљива
решења и тенденције у овој области, залагање
за њихово спречавање, пре него што угрозе
права и статус корисника и изазову по њих не-
гативне последице, обавештавање најшире јав-
ности о решењима за која се Удружење залаже
и обезбеђивање њене подршке за захтеве и
предлоге Удружења и његовог чланства.

Обавештавање чланства Удружења о ак-
тивностима институција, установа и органа који
се баве законском и другим видовима заштите
војних инвалида такође има несумњив и дво-
струки значај. Чланство Удружења биће редовно
информисано о интенцијама и променама у
области заштите РМВИ, а надлежни органи и ин-
ституције знаће да Удружење њихов рад стално
прати, оцењује, увиђа евентуалне грешке и  про-
пусте, на то реагује и о томе обавештава јавност.
Реално је очекивати да то сазнање њихов рад
учини квалитетнијим и одговорнијим.

Без обзира на то што ће се уређивачка
политика стално прилагођавати актуелном
стању у области заштите војних инвалида и
захтевима времена, њени стални и непроме-
њиви циљеви ће бити:

- афирмација потребе и обавезе закон-
ске заштите војних инвалида; 

- доследна и потпуна законска заштита
војних инвалида, односно примена Закона и
подзаконских прописа;

- стално унапређивање и јачање зашти-
те и укупног друштвеног статуса војних инва-
лида;

- праћење кретања и појава у области
заштите војних инвалида, указивање на непри-
хватљиве тенденције и залагање за њихово
спречавање;

- утврђивање и стално усавршавање
политике Удружења у области заштите војних
инвалида;

- реафирмација угледа РВИ у друштву
и промена сада доста неповољног односа пре-
ма њима;

- афирмација и јачање угледа, значаја
и улоге Удружења РМВИ Србије;

- иницирање и предлагање сарадње са
сродним организацијама и удружењима и
стварање што јединственијег и ефикаснијег
фронта борбе и залагања за остваривање пра-
ва и заштите свих инвалидних лица.

Принципи уређивачке политике мора-
ју бити залагање за општи интерес, права и за-
штиту свих РМВИ, доследност, али и конкрет-
ност и принципијелност у залагању за истакну-
те циљеве, истинитост и објективност инфор-
мација и других прилога, отвореност Билтена
за сугестије, предлоге, захтеве, па и критике
чланова Удружења и других корисника, пошто-
вање правила да се и онима о којима се критич-
ки пише омогући да изнесу своје ставове и ми-
шљења и обезбеђивање актуелног и за РМВИ
корисног и занимљивог садржаја Билтена.

Полазећи од основних циљева и зада-
така Билтена, у њему ће, по правилу, бити об-
јављивани текстови од општег интереса и зна-
чаја, а не они који се своде на ниво индивиду-
алних проблема и запажања појединаца, или
третирају, мање више, маргиналне и усамље-
не појаве и догађања.

Сваки број Билтена мора обезбедити
пуну и објективну информацију о укупним ак-
тивностима у Удружењу, али на начин који ће
бити занимљив, илустративан и инспиративан
за кориснике, односно који ће омогућавати и
размену искустава и праксе из рада општин-
ских удружења.

Не мање значајно правило биће и по-
штовање личности, става и мишљења поједи-
наца, а критика, па и најоштрија биће усмере-
на на појаве, институције и одговорне поједин-
це и носиоце појединих функција, али ће бити
принципијелна, аргументована и никада неће
дирати у људско достојанство оних који јој бу-
ду изложени.

Не само значај, занимљивост и атрак-
тивност појединих информација и прилога, већ
и језички и естетски ниво морају бити присутни
као критеријуми приликом одлучивања о њи-
ховом објављивању.

У пракси ће сигурно бити неопходно да
се неки прилози скраћују, прилагођавају цели-
ни садржаја појединих бројева Билтена, па и
коментаришу, али ће при томе увек бити по-
штовано правило да се то чини на начин који
неће умањити информативност, мењати њи-
хов смисао и поруке, или чак дезинформисати
и доводити у заблуду читаоце.

Поштоване читаоце и кориснике Билте-
на позивамо на сарадњу!“

И у цитираном редакцијском уводнику и
у „Елаборату...“ који објављујемо у наставку
овог прилога, има и ствари, ставова и оцена ко-
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је је време прегазило и то ће читаоци вероват-
но лако уочити. Они који редовно прате „Војни
инвалид“ сигурно ће уочити и да су многе од тих
превазиђених ствари и решења у пракси већ из-
мењени, али и поред тога на неке од њих жели-
мо најкраће да укажемо и у овом прилогу. То чи-
нимо јер су и нека од тих решења била сасвим
логична последица већ поменутих дилема, али
и неискуства, опрезности и скромности. Да је
свега тога било види се већ из тога што је у оба
текста гласило називано Билтеном, што мање
обавезује од назива часопис, потом из више не-
го скромно планираног тиража од свега 200
примерака,  рестриктивности приликом избора
тема о којима ће гласило писати, одређене
скромности приликом утврђивања графичког
изгледа насловне стране, одлуке да се Билтен
умножава у служби Удружења итд., али се мора
констатовати и то да је највећи број решења и
ставова, посебно оних везаних за уређивачку
политику гласила, његово техничко уређивање,
положај Главног уредника и Одговорног уредни-
ка, права и одговорности Оснивача и Издавача,
односно Републичког одбора Удружења издр-
жао испит времена и да уз одређене допуне и
прилагођавања може и даље представљати ва-
љан основ за припремање и остваривање уло-
ге часописа „Војни инвалид“. 

Треба истаћи да потребне допуне и из-
мене треба учинити што пре и да је то обавеза
Оснивача Часописа, јер није логично, примера
ради, да и поред тога што је Републички одбор
Удружења поодавно, још од 48-ог броја преузео
његову улогу, Уређивачки одбор у постојећим
документима још увек постоји. Уз то, измењен је
и изглед насловне стране, уређивачка политика
је неминовно морала да доживи и одређена уса-
глашавања и прилагођавања променама оп-
штих услова у којима сви, па и војни инвалиди и
корисници породичне инвалиднине и њихова
удружења живе, раде и делују, а те промене, мо-
ра се истаћи, нису ни мале ни безначајне, а нај-
мање су за занемаривање и игнорисање. Ипак
најзначајније је да уређивачка политика прати
промене у законском уређивању основних пра-
ва војних инвалида и корисника породичне ин-
валиднине, у политици њихове заштите, односа
друштва према њима итд., што је у пракси и кроз
рад Уредништва у највећој мери и остварено,
али није и нормативно формулисано и исказано,
што не би требало да буде тако и ипак предста-
вља, мада не превелик, одређен пропуст и про-
блем. Јер оно што није и нормативно регулиса-
но оставља простор за импровизације, несугла-
сице и могућа одступања од основне уређивач-
ке политике, циљева и задатака часописа, што
се понекад и дешавало, или је било тенденције
и покушаја да се то учини. То не само да доводи
до сукоба унутар Уредништва, већ представља
сасвим објективну претњу да „Војни инвалид“
изгуби своју сврху, специфичност и јасно опре-
дељену улогу, што би неминовно, као крајњи ре-
зултат, имало и његов нестанак. Ово никако не
треба схватити нити представља противљење
неопходним прилагођавањима и изменама уре-
ђивачке политике и неких других ствари као што
су на пример визуелни изглед и графичко уређи-
вање часописа, начин ангажовања аутора тек-
стова и прилога итд. Речју, све то треба осавре-

менити, али уопште није неважно како ће то би-
ти урађено. Јер, ако то не буде урађено органи-
зовано и одговорно, а потом и нормативно регу-
лисано, ако поједина решења и ставови буду на-
метани од стране појединаца, а ставови вери-
фиковани и формулисани у оснивачком акту иг-
норисани и сматрани за необавезујуће, онда то
неће бити добро и угрозиће и квалитет и значај,
па на крају и сам опстанак „Војног инвалида“,
бар онаквог какав је сада, а то значи као часопи-
са који се пре свега бави питањима од интереса
за кориснике права по законским прописима о
борачко-инвалидској заштити, пише о њиховом
друштвеном, културном и забавном животу, ис-
тражује могућности за унапређивање њихове
правне заштите и инсистира на њеној доследној
реализацији и од конкретне им је помоћи у
остваривању тих права и заштите. 

Реално присутне тешкоће, посебно ка-
да су у питању кадрови који припремају часо-
пис, не могу бити оправдање да се ови основ-
ни садржаји замене неким другим, мање ва-
жним, па чак и онима који немају много везе са
војним инвалидима и корисницима породичне
инвалиднине и њиховим удружењима, а нису
ни од неког посебног, ширег интереса и знача-
ја јер би то представљало бежање од конкрет-
них проблема и одговорности за њихово реша-
вање, можда би за извесно време одложило,
али никако не би могло да спречи коначно не-
повољан исход. То свакако не би требало и не
би смело да се догоди. 

А да је ове и бројне друге проблеме,
тачније све проблеме, могуће решити, ако се
они благовремено уоче и ако за њихово реша-
вање постоји воља и сагласност, говоре и иску-
ства стечена протеклих 18 година, којима ће
бити посвећен наредни део овог прилога.

Прва два броја „Војног инвалида“ су од
избора тема, њихове обраде, па до умножава-
ња и дистрибуције припремљена у Удружењу и
без било чије и било какве помоћи са стране и
у наглашено скромним условима. Удружење је
имало само један, тек набављени компјутер,
није имало апарат за фотокопирање, већ је ко-
ристило апарат Дома РВИ Београда, недостаја-
ла су и друга техничка средства, или их је било
недовољно, буџет Удружења, односно његове
материјалне могућности биле су веома ограни-
чене, опремљеност простора у коме је Удруже-
ње радило била је готово никаква. Посебан про-
блем представљао је и мали број људи који су
се ангажовали на њиховој припреми, али и њи-
хово неискуство у овој врсти посла и чињеница
да су у то време били максимално ангажовани
на пословима везаним за јачање Удружења и
његову одбрану од бројних напада, оспоравања
и наглашених отпора његовом постојању. 

У служби Удружења, до пред само
штампање првог броја Часописа, био је запо-
слен само један стручни радник, а други је при-
мљен непосредно пре његовог појављивања,
два административна радника нису још до-
вољно овладала вештинама потребним за ове
послове, а аутора прилога било је толико да су
се могли набројати на прстима једне руке. На-
супрот томе, код запослених и код руководства
Удружења било је неописиво много ентузија-
зма, жеље и залагања, па су и ти први бројеви
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били доста квалитетни. 
Већ после другог броја створене су тех-

ничке могућности да се часопис штампа ћири-
лицом, што до тада није било могуће, јер нису
постојали компјутерски програми за то, обез-
беђена су додатна материјална средства за
повећање тиража на 1000 примерака, па је
трећи број већ био „брошуриран“ и умножаван
на професионалним офсет машинама у штам-
парији. Набављен је скенер, па су у часопису
већ од петог или шестог броја почеле да се по-
јављују и фотографије, што је било веома зна-
чајно, јер је познато да фотографија значајно
„подупире“ информацију, а некада и сама
представља информацију.

Већ у априлу 1996. године, свега неко-
лико дана након изласка из штампе другог
броја, „Војни инвалид“ је уписан у Регистар
средстава јавног информисања, а о његовом
покретању већ после првог броја јавност су
обавестили Танјуг, „Политика“, „Борба“, „Ужич-
ке новине“, а вероватно и нека друга средства
јавног информисања. 

Први бројеви „Војног инвалида“ имали
су око 40 страница, а већ од петог броја изме-
ђу 60 и 70. Уз побољшање материјалних и тех-
ничких услова за припрему и штампање „Вој-
ног инвалида“,  томе је свакако допринела
околност да је од петог броја функцију Одго-
ворног уредника преузео Владимир Лакићевић
који је појачао Стручну службу и који је радни
однос засновао управо због тога да би преузео
главни и највећи део бриге о „Војном инвали-
ду“. Допринеле су томе и изузетно повољне
реакције и неочекивано добар пријем Часопи-
са од стране војних инвалида и корисника по-
родичне инвалиднине и шире јавности, а по-
себно подршка коју је он од самог  почетка до-
бијао од ресорног министарства. 

Добар пријем код читалаца и неочеки-
вано велика подршка Часопису навели су нас
на размишљање о томе како смо то, упркос
свих тешкоћа, успели да остваримо. Закључак
је био да је то највише последица чињенице да
овакав часопис пре појаве „Војног инвалида“
дуго није постојао, да је то потврдило потребу
и оправданост његовог покретања и постоја-
ња, али и да је од почетка припреман на добар
начин. Тек тада смо схватили и то да људи ко-
ји су покренули идеју и припремили прве бро-

јеве Часописа и нису били баш без икаквих
претходних искустава. Први главни и одговор-

ни уредник часописа, који је то био у периоду
од првог до осмог броја, а касније је ту функци-
ју обављао поновно од 48-ог до 97-ог броја,
Слободан Вукашиновић је својевремено био
уредник листа Багерско-бродарског предузећа
„Весник“. Каснији главни и одговорни уредник,
у периоду од 8-ог до 48-ог броја и један од нај-
значајнијих аутора прилога у „Војном инвали-
ду“, др Александар Микулић уређивао је струч-
ни часопис Адвокатске коморе Србије „Адвока-
тура“, организациони секретар Удружења Ран-
ко Сепе био је по образовању новинар и имао

ј е

искуства у писаном, радио и ТВ новинарству, а
Владимир Лакићевић је искуство стицао, изме-
ђу осталог и у дипломатској служби, где је ра-
дио на пословима анализе друштвених крета-
ња у нашој и другим земљама, што је веома
блиско новинарском занату. Ту су били и други
сарадници и аутори прилога којима овај посао
није био стран, као Небојша Орловић, Миливо-
је Станковић, Илија Мирнић, Вук Боричић, а од
15-ог броја „Војног инвалида“ члан Уредни-
штва био је и проф. др Сергије Лукач, познати

новинар и човек који је „ишколовао“ генераци-
је познатих новинара. Његову чувену, „Лука-
чевску“ школу новинарства, која је недавно,
поводом смрти Александра Тијанића, веома
помињана, прошао је и вршилац дужности од-
говорног уредника Часописа у време припре-
мања и штампања његових првих бројева. 

Замољен од стране Уредништва да из-
несе своје мишљење о првих десетак бројева
„Војног инвалида“, њиховом садржају, уређи-
вачкој концепцији и да укаже на то како Часо-
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пис може да буде још бољи, професор Лукач
је, између осталог, одговорио: 

„... Констатујем да сте остали верни пр-
вобитној редакцијској идеји и структури која се
бави организационо-административним и по-
времено, стидљиво политичким темама. Не
поричем апсолутну нужност такве уређивачке
праксе, али се питам да ли је то све што и ја
као РВИ... желим да прочитам у свом листу.
Одговор је НЕ!

Шта бих ја волео још да прочитам?
Инвалидитет, чак и добро медицински

третиран и саниран, је еминентно здравствено
питање - можда више психичко него физичко.
Дакле, питање СРЕЋЕ која суштински и пре
свега зависи од физичког здравља.

Ортопедија, као инвалидима најближа
грана медицине, је измаштала и остварила то-
лико помагала, да се то граничи са чудом. Како
сам лежао на Ортопедској клиници на Бањици,
а верујем да и Војно медицинска Академија има
компетентне експерте, уверен сам да би нови-
нар са нешто мало знања из респективне обла-
сти могао да у сваком броју понуди, нама не-
срећницима без..., информације о савременим
решењима за инвалиде која су много више од
информације - НАДА. Ту се умешала електро-
ника, компјутери, лаки материјали и друга чуда,
па је та панорама иновација занимљива и за
оне који нису војни инвалиди. Ко само мало за-
рони у медицинске аспекте инвалидности наћи
ће цео један нов свет  практичне хуманости.

Психичка сфера инвалидитета је тако-
ђе подручје које нуди нова сазнања и перспек-
тиве. Ако је то тачно, а лично ми искуство гово-
ри да јесте, да се ипак све догађа у глави и ду-
ши и да су ту лоциране највеће „црне рупе“, са
свим неизбежним осећањима инфериорности
(те највеће инвалидске невоље), онда би пси-
хологија, практична, а и приземљена могла би-
ти друга велика тема.

Питања егзистенције инвалида (који
много мање траже помоћ у томе да се квали-
фикују за нова занимања – а више пружају ру-
ке ка држави...) је нова територија која пружа
одговоре на питања – шта ћу ја сада? Рецимо,
све чешће практикована могућност да инвалид
за компјутерским терминалом обавља посло-
ве и одржава радну комуникацију са послов-
ним центром код своје куће поставља потребу
да се што већи број инвалида са сачуваним ру-
кама, али смањеном мобилношћу, обучи у ру-
ковању рачунаром...

Размишљајући о невољама инвалида,
градећи своје замисли на сопственом искуству,
око саморехабилитације, забележио сам још по
неку тему. Уосталом, зашто „Војни инвалид“,
или како га називате „гласило“, не би спровео у
самом листу анкету у којој би читаоци – кори-
сници одговорили на питања о томе да ли њих
и у коликој мери занима та врста садржаја...“

Овим одговором и каснијим ангажовањем у
Уредништву „Војног инвалида“, чији је члан био
од 15-ог до 50-ог броја, професор Лукач је до-
принео значајном унапређивању уређивачког
концепта часописа и обогаћивању његовог са-
држаја, на чему му остајемо захвални.  

Нажалост, професор Лукач није једини који

више није међу нама. Међу
нама није ни већина претход-
но поменутих актера покрета-
ња и штампања часописа
„Војни инвалид“, који су сво-
јим прилозима, анализама,
оценама и ставовима одлучу-
јуће допринели да он постане
цењен, компетентан, стручан
и прихваћен и међу војним
инвалидима и корисницима
породичне инвалиднине и у
широј јавности. Остаће за-

памћени, а можда и заувек непревазиђени, ана-
лизе проблема и стања у области борачко-инва-
лидске заштите, прикази и тумачења основних
права војних инвалида и начина њиховог оства-
ривања, жестоке критике њиховог неостварива-
ња, залагања за постојање и очување самостал-
не организације ратних и мирнодопских војних
инвалида, њене одбране од жестоких напада и
оспоравања др Александра Микулића и Небој-
ше Орловића и прикази и анализе историјских
догађаја Миливоја Станковића. 

Иако се на страницама „Војног инвали-
да“ својим прилозима није често оглашавао,
значајан и сасвим конкретан допринос на пла-
ну реализације уређивачке политике и избора
тема часописа дао је и Слободан Вукашино-
вић, његов први и дугогодишњи главни и одго-
ворни уредник, који ту функцију обавља у два
мандата и до сада најдуже од свих. Имао је пу-
но поверење у сараднике, а на себе је увек
преузимао пуну одговорност за све што је „Вој-
ни инвалид“ писао и за оно што није желео да
пише. Нажалост, његово садашње здравстве-
но стање онемогућава га да се и даље актив-
но бави „Војним инвалидом“, али је његово
присуство у уредништву Часописа и даље ко-
рисно и вредно. 

Као и увек, колико је неко био драгоцен
и колико је значио увиђамо тек онда када га
више нема. Тако је и са поменутим горостаси-
ма и легендама „Војног инвалида“ који ће бити
запамћени и чије физичко одсуство се све ви-
ше осећа и примећује. Искрено говорећи, те-
шко је очекивати да ће се међу корисницима

права појавити појединци који ће моћи и желе-
ти достојно да их замене, који ће са толико по-
свећености, стручности, искуства и упорности
припремати прилоге и креирати уређивачку по-
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литику „Војног инвалида“. Наравно, то не зна-
чи и да их сасвим сигурно нема и да их не тре-
ба тражити, што већ потврђује и ангажовање
неких нових аутора и сарадника из Удружења,
међу којима су и сада актуелни Главни и одго-
ворни уредник Душан Вукојевић - Марс, Пред-
седник Удружења РМВИ Србије Мирослав Ла-
зовић, који ће, надамо се, заједно са Владими-
ром Лакићевићем, др Браниславом Попови-
ћем, Душаном Стојиљковићем, Јовом Радова-
новићем и осталим члановима Уредништва и
Републичког одбора успети да „Војни инвалид“
очувају и да обезбеде његово даље редовно
излажење. То свакако неће бити ни лако ни
једноставно, али није и немогуће и предста-
вља велику одговорност Оснивача и Издавача
Часописа, његовог Уредништва и Главног и од-
говорног уредника.

Већ поменути ентузијазам, потпуна
преданост и знање и у будуће ће имати главну
улогу у свему што је везано за трајање, квали-
тет и редовност излажења „Војног инвалида“.
Они који га воде и водиће га нити могу нити мо-
рају знати све, али морају знати шта су његови
основни циљеви и улога, а то је допринос и за-
лагање за потпуну и квалитетну законску за-
штиту војних инвалида и корисника породичне
инвалиднине и бити свесни своје одговорности
да стручњаке за поједина питања пронађу,
приволе на сарадњу и дају им простор на стра-
ницама „Војног инвалида“. Ако је редовни број
„Војног инвалида“ (број 20) могао да буде при-
премљен и штампан у јеку НАТО агресије, од-
носно ратног стања и то без кашњења, на 76
страна, на којима су објављени и бројни при-
лози са терена, што је подразумевало и путо-
вање и боравак на терену, ако су у њему биле
заступљене све редовне рубрике и ако је један
од претходних бројева припреман и такође у
року штампан у време када су просторије
Удружења, због замене прозора, буквално би-
ле растурене и неупотребљиве, када су запо-
слени морали да износе шут и изваљене дрве-
не прозоре да би то могло да буде остварено и
ако је и тај број припремљен тако квалитетно
да онај ко то не зна не може ни да помисли да
је то рађено у заиста немогућим условима, не
видимо нити један разлог и проблем који би у
будуће могао да доведе до престанка, или не-
редовног излажења „Војног инвалида“. Разлог
за то не може бити ни недостатак материјал-
них средстава, наравно у неком краћем перио-
ду, јер је већ било и таквих ситуација. И када
запослени по неколико месеци нису примали
плату, и када Удружење буквално није имало
ни динара, или је средстава било недовољно,
прво су плаћани трошкови штампања и ди-
стрибуције „Војног инвалида“, или је обезбеђи-
вано да се он штампа, како се то каже: „на по-
чек“. Једини разлог и проблем заправо може
бити недостатак тог ентузијазма и преданости
на којима посебно инсистирамо, јер „Војни ин-
валид“ никада неће моћи да воде и очувају они
који проблеме војних инвалида и корисника
породичне инвалиднине и рад Удружења РМ-
ВИ Србије не познају довољно, који те пробле-
ме не осећају и који не учествују у раду Удру-
жења, па макар били и одлични новинари и

професионалци. Чини се да ту и лежи основни
садашњи проблем „Војног инвалида“. Мање је
оних који имају поменуте особине и квалитете,
а више оних чије се ангажовање ослања на то
што умеју „лепо да пишу“ и пишу о темама ко-
је сами изаберу. Најкраће, Уредништво „Војног
инвалида“ мора располагати са већим бројем
људи од којих ће моћи да наручи одређене те-
ме, који ће одређене догађаје и питања прати-
ти и о њима писати по задатку, а не по слобод-
ном избору или афинитетима. 

Када се присећамо свега што се догађа-
ло у протеклих 18 година, а везано је за „Војни
инвалид“, немогуће је а не написати и нешто о
његовом визуелном изгледу и графичком уре-
ђивању, јер су и то веома важна питања. 

И изглед прве и изглед садашње на-
словне стране Часописа осмислили су запо-
слени и руководству Удружења. Првобитно ре-
шење било је доста скромно, али у основи и
прихватљиво, мада вероватно и недовољно
препознатљиво. Управо због тога, већ од 15-ог
броја изглед насловне стране је промењен и
постаје препознатљивији, а уз неке мање из-
мене и данас се користи. Када је креирана „но-
ва“ насловна страна основни задатак и циљ је
био да она, као и претходна, графички укаже
на то о каквом се часопису ради, да буде спе-
цифична и различита од насловних страна
сличних гласила, да буде „ослобођена“ непо-
требних података који су истакнути на унутра-
шњој страни корица, али да и даље остане
препознатљива и да говори о томе ко је осни-
вач и издавач и какав је карактер часописа. Да
би то остварили сами смо осмислили и креи-
рали изглед слова којима је исписан назив Ча-
сописа и нисмо желели да користимо ни један
од већ постојећих типова и то комбиновали са
амблемом Удружења и заставом Републике
Србије, као и подацима о години излажења и
броју и датуму штампања појединих бројева
часописа. Да не звучи нескромно, али тиме
смо постигли да назив часописа постане пре-
познатљив, као што је то случај са дневним ли-
стовима „Политика“ и „Вечерње новости“. Иако
је садашња насловна страна у оптицају већ 15
година, односно од 15-ог броја „Војног инвали-
да“ и заиста је постала заштитни знак и часо-
писа и Удружења РМВИ Србије, свакако треба
размишљати и о њеном осавремењавању и
евентуалном другачијем и атрактивнијем из-
гледу. Идеје и залагања да то буде учињено
свакако заслужују подршку, али треба напоме-
нути да о томе треба добро размислити. Уко-
лико се одлучи да то буде учињено, треба пре-
пустити стручњацима и професионалцима да
то ураде. 

Када је у питању графичко и техничко
уређење унутрашњег садржаја часописа може
се закључити да нису потребне, па ни неопход-
не неке нарочите измене. Већ од првог броја
„Војни инвалид“ је задовољавао основне стан-
дарде графичког и техничког уређивања, а то
су пре свега прегледност и олакшано праћење
садржаја и прилога. „Војни инвалид“ је од по-
четка увео сталне и добро обележене рубрике
којих је касније наравно било све више и више,
штампан је у практичном формату који олак-
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шава читање и његову дистрибуцију, врло брзо
у њему су почеле да се појављују и фотогра-
фије које су за сваки, па и овај часопис веома
значајне итд. 

Мада и у графичком дизајнирању „Вој-
ног инвалида“ вероватно  постоје могућности и
потреба за напредак, оно о чему би свакако и
првенствено требало размишљати је величина
слова којима се он штампа, потреба даљег по-
бољшања квалитета штампе, посебно када су
у питању фотографије, а можда и о враћању
некадашњих техничких решења као што су
прекидање дужих прилога и њихово наставља-
ње на каснијим страницама часописа, једно-
стубачно рубрицирање краћих прилога, или
информација када то олакшава техничко уре-
ђење итд. Након тога могуће је размишљати и
о штампању у колору, па и савременијим и гра-
фички бољим решењима која би то захтевало
и пратило, али и овај посао морали би да оба-
ве и обављају стручњаци и професионалци, а
не као до сада запослени у Служби Удружења
који, истини за вољу, стицајем околности и на
срећу ипак имају одређене афинитете, вешти-
не и знања и из ове области. 

Треба истаћи још један веома важан
податак који говори о „Војном инвалиду“ и пру-
жа разлог за задовољство и понос свима они-
ма који су учествовали и учествују у његовом
припремању. У јуну 2000. године тадашње Ми-
нистарство за науку и технологију Републике
Србије дало је мишљење да “Војни инвалид“
представља публикацију од посебног интереса
за науку, а Министарство финансија Републике
Србије је на основу тога донело Решење да се
на „Војни инвалид“ не плаћа порез на промет.
Уз то, у складу са важећим законским прописи-
ма, сваки број „Војног инвалида“ доставља се,
у три примерка, Народној библиотеци Србије. 

За овакво „мишљење“ Министарства
постојали су и постоје итекако ваљани разло-
зи и оправдање. Својим прилозима, или одго-
ворима у „Војном инвалиду“ су се поред др
Александра Микулића, Небојше Орловића,
Миливоја Станковића, још неких аутора из
Удружења, па и запослених, који су значајно
учествовали у изради тих прилога, или су их
самостално припремали, оглашавали и бројни
научни радници и стручњаци и експерти за по-
једине области и питања. Међу њима су били
готово сви носиоци државних функција и
стручњаци из некадашњих савезних и онда-
шњих и садашњих републичких органа који се
баве заштитом војних инвалида и корисника
породичне инвалиднине, тачније министри,
државни секретари, помоћници министара и
начелници оделења, еминентни правници, вр-
хунски медицински стручњаци, начелници и
директори најпознатијих медицинских устано-
ва и институција, стручњаци из области орто-
педије, војни и полицијски функционери, али и
експерти за бројне друге области које су од
значаја за војне инвалиде. Ипак, посебно тре-
ба издвојити стручњаке из области права, па и
неке адвокате који су Удружењу и његовим
члановима у више наврата пружили велику и
драгоцену помоћ. 

Научни тим института за упоредно пра-

во из Београда, на челу са проф. др Наташом
Мрвић - Петровић припремио је прву књигу
едиције „Правна заштита војних инвалида и
породица погинулих ратника са збирком про-
писа“, у којој су до сада објављене већ три
књиге, која представља капитално дело и зна-
чајно доприноси иницирању развоја права о
војним инвалидима као посебне гране права, а
делови њене уводне студије и приказ законо-
давства о војним инвалидима били су тема и
садржај првог тематског броја „Војног инвали-
да“, који је на тај начин потврдио оцену да
представља публикацију од посебног интереса
за науку. „Војни инвалид“ је то чинио и чини и у
готово свим својим редовним бројевима. Као
два примера навешћемо мишљења и тумаче-
ња еминентних правних стручњака и адвоката
поводом тужби које су подносили војни инва-
лиди и корисници породичне инвалиднине ра-
ди исплате дуга насталог због незаконитог об-
рачунавања њихових новчаних примања, тач-
није тумачења неких актуелних питања и про-
блема из области борачко-инвалидске зашти-
те која су припремили врсни познаваоци прав-
не заштите војних инвалида и корисника поро-
дичне инвалиднине који су некада, или се и са-
да овим питањима баве у државним органима
и институцијама. Међу њима су били Максим
Кораћ, Милица Дурбаба, Милица Радојичић,
Мирослав Поробић, др Миро Чаваљуга, Љуби-
ша Величковић и неки други. Последњи у овом
низу је професор Правног факултета у Београ-
ду др Бранко Ракић који је изузетно инспира-
тивно и охрабрујуће одговорио на питања „Вој-
ног инвалида“ о могућностима сарадње Прав-
ног факултета у Београду и Удружења РМВИ
Србије у решавању питања и проблема од ин-
тереса за војне инвалиде и кориснике поро-
дичне инвалиднине и њихова удружења, а чи-
је одговоре смо објавили у претходном, 99-ом
броју Часописа. 

У почетку је по један примерак „Војног
инвалида“ достављан само општинским удру-
жењима РМВИ, члановима органа и тела, ре-
сорном Министарству, сродним удружењима и
само мањем броју значајних институција и но-
сиоца најзначајнијих функција у Србији. Друга-
чије и није могло бити, јер је орјентациони –
почетни тираж Часописа, како је назван у „Ела-
борату....“, био свега 170 примерака, мада је
већ са првим бројем он повећан и био је 200
примерака. Наравно да је то било више него
недовољно, а већ прве реакције на појаву „Вој-
ног инвалида“ и интересовање читалаца дове-
ли су до брзог и значајног повећања тиража.
Постало је јасно да у општинска удружења
треба слати већи број примерака, да часопис
треба достављати што већем броју носиоца
функција у локалним самоуправама, службама
за борачко-инвалидску заштиту, што већем
броју средстава јавног информисања и знатно
већем броју носиоца значајних државних
функција, институција и установа. То је и учи-
њено након охрабрења које је дошло после пр-
ва два, три броја, а и данас се „Војни инвалид“
доставља на адресе бројних важних установа,
значајних појединаца и органа у Србији и у ве-
ћим општинама и градовима у Србији. Несум-
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њиво је да се тек на овај начин остварују
основни циљ и сврха информативног гласила
Удружења и да се тек када га што већи број
војних инвалида и корисника породичне инва-
лиднине и оних који утичу на њихов положај и
статус прочита сав труд и залагање показују
као оправдани и корисни. 

Претплата и тираж једног часописа су
важна питања, јер представљају својеврстан
барометар и омогућавају да се, ако се реално
анализирају и оцењују, на основу њих цени и
прихваћеност, квалитет и популарност часопи-
са. Ако од штампаног тиража остане недистри-
буиран одређен број примерака то предста-
вља материјалну штету, бачен новац и после-
дица је грешака и пропуста оних који га ди-
стрибуирају, што се са „Војним инвалидом“ до
сада није дешавало. Штета је ипак много већа
ако се примерак „Војног инвалида“ негде упу-
ти, а остане неотпакован, значи и непрочитан,
јер то није само материјална штета. За то од-
говорност сносе општинска и градска удруже-
ња РМВИ која морају реално процењивати ко-
лико им је примерака часописа довољно и о
томе обавештавати Уредништво и Републички
одбор, јер је много општинских удружења која
траже и желе да добијају већи број примерака,
а за сада им није могуће изаћи у сусрет. Тек ка-
да се учини ово, а то представља само један
од сталних, одговорних и не лаких послова ве-
заних за „Војни инвалид“ који остају неприме-
ћени и невидљиви и за већину читалаца и чла-
нова органа и тела Удружења, па и Уредни-
штва „Војног инвалида“, који за њих не знају и
о њима не размишљају,  може се и треба раз-
мишљати и о потреби повећања тиража.

Овај прилог не завршавамо случајно

питањем тиража и подсећањем на бројне дру-
ге „невидљиве“ послове везане за припрему,
штампање и дистрибуцију „Војног инвалида“.
То чинимо зато да укажемо на чињеницу да
све те послове обавља веома мали и у сваком
случају недовољан број људи. Некада је ове
послове делило и обављало пет радника запо-
слених у служби Републичког одбора, што је и
тада било тешко постићи, јер су они обављали
и све друге послове за Удружење и његове ор-
гане и тела, а данас их обављају, такође уз све
остале послове, само два стално запослена
радника, уз помоћ, ништа већу него што је то
било раније, од стране појединих чланова
Уредништва, Главног и одговорног уредника и
неких носиоца функција у Удружењу. Помоћ
привремено ангажованих радника по уговору о
делу је недовољна, или потпуно изостаје. Уче-
шће у пословима везаним за „Војни инвалид“
мора бити једна од основних радних обавеза
свих запослених (и стално и привремено анга-
жованих), као и свих чланова органа и тела
Удружења.

„Војни инвалид“ је за протеклих 18 годи-
на израстао у озбиљан и компетентан часопис,
моћно оружје у рукама војних инвалида и кори-
сника породичне инвалиднине и Удружења РМ-
ВИ Србије у борби за очување и унапређивање
њихове законске заштите и права, респектаби-
лан, радо читан и тражен двомесечник и сим-
бол Удружења РМВИ Србије. А да би то и  остао
потребно је вратити се ентузијазму, преданости,
овладавању потребним знањима и вештинама,
решавању свих, па и ових, проблема на време,
односно пре него што њихово решавање поста-
не теже, или потпуно немогуће. 

Већ више од годину дана органи и тела
Удружења РМВИ Србије озбиљно размишљају
о потреби и могућностима за покретање гласи-
ла – Билтена удружења, а иницијативе за то и
указивања на потребу његовог постојања све
чешће долази и из општинских удружења.

Републички одбор Удружења је, на сво-
јој Трећој седници, одржаној 13. септембра
1995. године, полазећи од тих размишљања и
иницијатива, донео одлуку да задужи свој Из-
вршни одбор „да одмах приступи неопходним
припремама за увођење гласила – Билтена
Удружења РМВИ Србије“ и оценио да „Билтен
треба да почне да излази почетком наредне го-
дине, а његово издавање је озбиљан и одгово-
ран посао који захтева и ангажовање професи-
онално оспособљених људи“. 

Полазећи од ових одлука и оцена Ко-
мисија РО за информисање, контакте и везе је,
по налогу Извршног одбора, израдила овај
Елаборат о потреби, могућностима и неопход-
ним условима које треба обезбедити за покре-
тање и редовно излажење Билтена Удружења. 

Посебна пажња у Елаборату посвеће-
на је образложењу потребе постојања гласила

– Билтена Удружења, утврђивању његових ци-
љева и задатака, уређивачкој концепцији и по-
литици, садржају и начину избора и ораде ма-
теријала, установљавању сталних, или повре-
мених рубрика и стварању препознатљивог
визуелно-графичког изгледа Билтена.

Други део Елабората посвећен је са-
гледавању одређених услова и претпоставки
за редовно припремање и излажење Билтена,
(кадрови који ће се ангажовати на његовој при-
преми, потребна материјална средства за по-
кривање трошкова излажења Билтена, одре-
ђене техничке потребе, утврђивање орјентаци-
оног почетног тиража и неким другим питањи-
ма), а трећи оцени реалних, сада постојећих
могућности за издавање Билтена. 

I

1. ЗАШТО ЈЕ НЕОПХОДНО ПОСТОЈАЊЕ 
ГЛАСИЛА УДРУЖЕЊА РМВИ СРБИЈЕ

Свака озбиљна и значајна организаци-
ја мора имати властито гласило, односно мо-
гућност да о својим циљевима, политици, реа-
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лизованим и планираним активностима, оства-
реним резултатима, контактима итд. редовно и
објективно обавештава не само своје члан-
ство, већ и органе, тела и појединце који су
значајни за њену делатност, или се и сами
њом баве и најширу јавност.

Као најзначајнији део и облик инфор-
мисања унутар Удружења, односно међусобне
комуникације органа и тела Удружења и основ-
них општинских удружења, Билтен треба да
обезбеди сталну и редовну размену искустава
из рада, координацију укупних активности у
Удружењу, остваривање неопходног утицаја
општинских удружења и чланства на садржај и
начин рада органа и тела удружења, стално
оцењивање резултата њихове активности и
остваривање неопходног акционог јединства
Удружења, као целине, и свих основних оп-
штинских удружења појединачно. 

Као средство сталног обавештавања и
информисања надлежних и релевантних орга-
на, тела и појединаца, сличних и сродних орга-
низација и удружења о циљевима и активно-
стима Удружења, Билтен може представљати
моћно оружје у њиховом објективном инфор-
мисању и упознавању са положајем, пробле-
мима, потребама и жељама ратних и мирно-
допских војних инвалида, односно придобија-
њу њихове наклоности и подршке у залагању
за њихово остваривање. С друге стране обаве-
штавајући о тим активностима, посебно актив-
ностима органа и тела Удружења, Билтен ће
инвалидској, стручној, па и најширој јавности,
омогућити сталан увид у њихов рад, односно
учинити га јавним и стално подложним оцени,
па и критици. Истовремено најшира јавност ће
ставове и захтеве Удружења, када о њима бу-
де обавештена, или као реалне и оправдане
подржати, или као нереалне одбацити.

Ако буде дистрибуиран на осмишљен
и организован начин, Билтен би могао да пре-
судно допринесе пробијању медијске блокаде,
не само у борачкој, већ и у најширој јавности и
у средствима јавног информисања. 

2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ БИЛТЕНА

Основни циљ покретања Билтена сва-
како је већ истакнута потреба редовног и објек-
тивног информисања најшире јавности, оп-
штинских удружења и чланства Удружења о
циљевима, политици и укупним активностима
Удружења. 

Међутим, информисање не може и не
сме бити и једини његов циљ и задатак. Мада
се сви циљеви и задаци, у овом тренутку, не мо-
гу нити сагледати, нити побројати, јер ће се они,
сем оних основних, мењати и прилагођавати
потребама, на неке се може већ сада указати. 

Један од циљева Билтена мора бити
превентивно деловање, односно стално, орга-
низовано и стручно праћење кретања и појава
у области законске заштите и остваривања
права ратних и мирнодопских војних инвалида,
указивање на лоша и неприхватљива решења
и тенденције у овој области, залагање за њи-
хово спречавање, пре него што угрозе права и

статус РМВИ и изазову по њих негативне по-
следице, обавештавање најшире јавности о
решењима за која се Удружење залаже и обез-
беђивање њене подршке за захтеве и предло-
ге Удружења и његовог чланства. 

Обавештавање чланства Удружења о
активностима институција, установа и органа
који се баве законском и другим видовима за-
штите војних инвалида такође има несумљив
и двоструки значај. Чланство Удружења биће
редовно информисано о интенцијама и проме-
нама у области заштите РМВИ, а надлежни ор-
гани и институције знаће да Удружење њихов
рад стално прати, оцењује, увиђа евентуалне
грешке, пропусте идр., на то реагује и о томе
обавештава јавност. Реално је очекивати да то
сазнање њихов рад учини квалитетнијим и од-
говорнијим. 

Иницирање и развијање сарадње са
сличним и сродним удружењима и организаци-
јама, стварање Удружења РМВИ на Савезном
нивоу, обавештавање РМВИ о правима и начи-
ну њиховог остваривања, предлагање мера за
унапређење заштите РМВИ и јачање њиховог
укупног статуса су још неки од циљева и зада-
така Билтена. 

3. УРЕЂИВАЧКА КОНЦЕПЦИЈА 
И ПОЛИТИКА БИЛТЕНА

Уређивачку концепцију и политику
Билтена није могуће, у овом тренутку, до краја
прецизирати и осмислити, али је и могуће и
неопходно дефинисати њене основне циљеве,
принципе и правила.

Без обзира на то што ће се уређивачка
политика стално прилагођавати актуелном
стању у области заштите војних инвалида и
захтевима времена њени стални и непроме-
њиви циљеви морају бити:

- афирмација потребе и обавезе закон-
ске заштите војних инвалида; 

- доследна и потпуна законска заштита
војних инвалида, односно примена Закона и
подзаконских прописа;

- стално унапређивање и јачање за-
штите и укупног друштвеног статуса војних ин-
валида;

- праћење кретања и појава у области
заштите војних инвалида, указивање на непри-
хватљиве тенденције и залагање за њихово
спречавање;

- утврђивање и стално усавршавање
политике Удружења у области заштите војних
инвалида;

- афирмација и јачање угледа, значаја
и улоге Удружења РМВИ Србије;

- иницирање и предлагање сарадње са
сродним организацијама и удружењима и
стварање што јединственијег и ефикаснијег
фронта борбе и залагања за остваривање пра-
ва и заштите свих инвалидних лица;

- реафирмација угледа РВИ у друштву
и промена сада доста неповољног односа пре-
ма њима.

Принципи уређивачке политике мо-
рају бити залагање за општи интерес, права и
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заштиту свих РМВИ, доследност, али и конкрет-
ност и принципијелност у залагању за истакну-
те циљеве, истинитост и објективност инфор-
мација и других прилога, отвореност Билтена за
сугестије, предлоге, захтеве, па и критике чла-
нова Удружења и других корисника, поштовање
правила да се и онима о којима се критички пи-
ше омогући да изнесу своје ставове и мишље-
ња и обезбеђивање актуелног и за РМВИ кори-
сног и занимљивог садржаја Билтена.

Неопходно је утврдити и најелемен-
тарнија правила која безусловно морају бити
поштована приликом конципирања и уређива-
ња Билтена.

Полазећи од основних циљева и зада-
така Билтена, у њему, по правилу, треба обја-
вљивати текстове од општег интереса и знача-
ја, а не оне који се своде на ниво индивидуал-
них проблема и запажања појединаца, или
третирају, мање више, маргиналне и усамље-
не појаве и догађања.

Сваки број Билтена мора обезбедити
пуну и објективну информацију о укупним ак-
тивностима у Удружењу, али на начин који ће
бити занимљив, илустративан и инспиративан
за кориснике, односно који ће омогућавати и
размену искустава и праксе из рада општин-
ских удружења. 

Једно од битних правила мора бити пу-
на одговорност, али и аутономност свих уче-
сника у утврђивању и реализацији уређивачке
политике и конкретном уређивању Билтена. То
значи да ће они бити обавезни да реализују
утврђену уређивачку политику, али да ће моћи
и да предлажу одређене измене, а посебно да
прате, анализирају и критички оцењују укупан
рад Удружења, па и рад његових органа и тела
и носилаца функција у њему.

Не мање значајно правило биће и по-
штовање личности, става и мишљења сваког
појединца, а критика, па и најоштрија биће
усмерена на појаве, институције и одговорне
појединце и носиоце појединих функција, али
ће бити принципијелна, аргументована и ника-
да неће дирати у људско достојанство оних ко-
ји јој буду изложени.

Не само значај, занимљивост и атрак-
тивност појединих информација и прилога, већ
и језички и естетски ниво морају бити основни
критеријуми приликом одлучивања о њиховом
објављивању.

У пракси ће сигурно бити неопходно да
се поједини прилози скраћују, прилагођавају
целини садржаја појединих бројева Билтена,
па и коментаришу, а при томе се увек мора по-
штовати правило да се то чини на начин који
неће умањити њихову информативност, мења-
ти њихов смисао и поруке, или чак дезинфор-
мисати и доводити у заблуду читаоце. 

4. САДРЖАЈ БИЛТЕНА И НАЧИН 
ИЗБОРА И ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА

Садржај Билтена треба да чине ин-
формације, написи, тематски и други прило-
зи, коментари идр., посвећени законској и

другим видовима заштите, статусу и положа-
ју РМВИ у друштву, односу друштва према
њима, њиховом ангажовању и деловању, по-
нашању и раду органа надлежних за законску
заштиту РМВИ, понашању одређених инсти-
туција, органа и установа кроз чију делатност
и ангажовање се права војних инвалида кон-
кретно реализују идр.

Није искључено да се понекад као
форма  у Билтену нађу и интервју, анкета, па и
репортажа. Те форме ће бити сигурно знатно
ређе коришћене, али их се не треба унапред
одрицати, јер су оне понекад незаменљиве ка-
да се жели говорити, о неким наредним и пла-
нираним активностима органа и тела Удруже-
ња, животу и раду РМВИ и њихових удружења
у појединим срединама, обезбедити мишљење
већег броја војних инвалида, чак  броја који би
могао представљати релевантан узорак, о не-
ким питањима итд.

Без обзира на форму која ће бити ко-
ришћена садржај билтена могу и морају чини-
ти само информације, питања и проблеми нај-
уже везани за живот, рад и заштиту РМВИ. 

Приликом одабира материјала за поје-
дине бројеве Билтена основни приступ мора
бити да се обезбеди потпуна и реална инфор-
мација о свим битним и важним питањима за
РМВИ, о томе шта се догодило у периоду који
писање Билтена обухвата, а потоми тематски
део Билтена који мора бити унапред догово-
рен и озбиљно припремљен.

Тематски део може се односити, при-
мера ради, на учешће инвалида у саобраћају и
јавном превозу, на остваривање права и на-
бавку ортопедских помагала, на однос СУБ-
НОР према Удружењу у Београду и у другим
градовима Србије и на многе друге области.
Међутим, без обзира на тему мора се унапред
знати циљ њене обраде, а он увек мора бити
да се проблеми РМВИ уоче, да се на њих ука-
же, да се предложе решења и да се захтева
њихова реализација. 

Свакако да се приликом одабира мате-
ријала морају доследно примењивати и крите-
ријуми актуелности написа, њиховог ширег и
општег значаја и заинтересованости читалаца
за поједине прилоге.

На основу процене, одлуке, или сагла-
сности Уредништва у Билтену могу бити обја-
вљивани значајни документи, настали у раду
Удружења, или који се односе на заштиту РМ-
ВИ, у интегралној верзији, или уз одређена
скраћивања, интерпретације и коментаре, али
то треба чинити само онда када њихов значај
такав приступ оправдава.

Може се закључити да приликом избо-
ра садржаја и начин обраде расположивих и
прибављених материјала, за поједине бројеве
Билтена, треба уложити напор да се обезбеди
његова актуелност, занимљивост, озбиљност у
приступу, информативност, корисност за РМ-
ВИ и да он увек буде снажан, осмишљен, кри-
тичан, и уважаван глас ратних и мирнодопских
војних инвалида и њиховог Удружења, упућен
свима који су дужни да се о њима брину и нај-
широј јавности.
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5. ГРАФИЧКО-ВИЗУЕЛНИ
ИЗГЛЕД БИЛТЕНА

Графичко-визуелни изглед Билтена и
његова препознатљивост представља веома
значајно питање, јер ће од успешности тог реше-
ња, његове оригиналности и различитости у од-
носу на друге сличне публикације зависити и да
ли ће га неко уопште приметити и узети у руке. 

Прво и основно питање је име – назив
Билтена. Полазећи од карактера Удружења РМ-
ВИ Србије, његове универзалности, као и једна-
кости свих војних инвалида, наслова Закона ко-
ји утврђује њихова права итд., најлогичнији на-
зив би био „војни инвалид“, а одређење „ИН-
ФОРМАТИВНО ГЛАСИЛО УДРУЖЕЊА РАТНИХ
И МИРНОДОПСКИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА СР-
БИЈЕ“ ближе би указивало на то чији је то бил-
тен и који су му основни циљеви и задаци. 

Посебно значајно је, а могуће је пости-
ћи, да се комбинацијом амблема Удружења и
назива билтена са додатним одређењем, по-
стигне графичко решење насловне стране, које
би било крајње једноставно, лако за реализаци-
ју, чак и у стручној служби Удружења, али ипак
атрактивно, упечатљиво и препознатљиво.

Комисија за информисање, контакте и
везе као једно од могућих решења предлаже
следеће: 

Приликом штампања Билтена то треба
чинити у два новинска ступца на страни, а на-
глашавањем наслова, поднаслова и истица-
њем назива појединих сталних, или повреме-
них рубрика треба остварити препознатљи-
вост Билтена. Треба се трудити и да се оства-
ри одређена структура Билтена, да поједине
рубрике буду објављиване увек истим редо-
следом, да буду на истом месту, итд., јер ће то
код читалаца бити добро прихваћено, олакша-
ваће коришћење Билтена, чинити га за њих

препознатљивим, стварати навику за његовим
редовним праћењем, речју, тако ће се форми-
рати круг редовних читалаца и корисника, који
га неће само примити и одложити, већ са па-
жњом, озбиљношћу и заинтересованошћу про-
читати.

И формат билтена није небитан. Он
пре свега мора бити практичан за кориснике, а
може утицати и на његову препознатљивост,
затим на трошкове штампања и на укупан ути-
сак који Билтен оставља на читаоца. Због све-
га тога најбоље је да се насловна страна Бил-
тена штампа на формату А2, са преклопом, а
да се садржај штампа на формату А4, обостра-
но и умеће у корице. И неке друге предности
тог формата биће објашњене нешто касније.

II

1. КАДРОВСКА РЕШЕЊА ПОТРЕБНА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЛТЕНА

а) Издавач – његова права и обавезе

Издавач Билтена је Републички одбор
Удружења ратних и мирнодопских војних инва-
лида Србије који је и донео одлуку о покрета-
њу и издавању Билтена. 

Нека права издавача биће пренета на
Уређивачки одбор и Уредништво, али поједина
права издавача увек ће остати у искључивој
надлежности Републичког одбора. То су право
на доношење одлуке о престанку излажења
Билтена, именовање Главног и одговорног
уредника и чланова Уређивачког одбора, ини-
цирање и реализацију битнијих измена у уре-
ђивачкој политици, концепцији и садржају Бил-
тена, начину интерпретације и обраде матери-
јала, кадровске промене у Уређивачком одбо-
ру и Уредништву и право на анализу и оцену
њиховог рада и квалитета Билтена. 

Обавезе издавача су да редовно обез-
беђује неопходна и довољна материјална
средства за припрему и штампање Билтена и
да заснује радни однос и обезбеђује средства
за лични доходак радника који ће непосредно
радити на припреми Билтена. Поред тога
оснивач обезбеђује и просторне и друге тех-
ничке услове за рад Уредништва, услове за
рад лица која ће припремати прилоге и за
умножавање и дистрибуцију билтена (куцање,
умножавање, слање). 

б) Уређивачки одбор
(алтернатива: Издавачки савет)

Уређивачи одбор (Издавачки савет)
Билтена је тело чији је основни задатак да пра-
ти и оцењује реализацију договорене и утврђе-
не уређивачке политике, квалитет прилога и
објављених текстова и рад Главног и одговор-
ног уредника, Уредништва и извршиоца посло-
ва припреме, избора и обраде текстова и ма-
теријала (одговорног уредника). 

Уређивачки одбор то чини најмање је-
дампут годишње, а може покретати и иниција-
тиве и предлагати измене уређивачке полити-
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ке, садржаја и начин обраде материјала, гра-
фичко-визуелног изгледа Билтена, тиража, до-
пуне списка корисника итд.

Уређивачи одбор има петнаест члано-
ва. По функцији његови чланови су Председ-
ник Удружења и Секретар Републичког одбора
Удружења, а остале чланове именује Репу-
блички одбор из редова својих чланова и укуп-
ног чланства Удружења. 

ц) Уредништво

Уредништво Билтена је оперативно те-
ло које се најнепосредније брине о реализаци-
ји уређивачке политике, садржају и припреми
материјала за Билтен. 

Пре почетка припреме појединих бро-
јева Билтена Уредништво обавезно утврђује
његов садржај, одлучује да ли ће и које темат-
ске прилоге он садржати и обезбеђује њихову
благовремену припрему, а након обављених
припрема прегледа целокупан материјал, вр-
ши избор и даје упутства за његову обраду, а
потом и сагласност за његово штампање у
Билтену. 

После сваког објављеног броја Билте-
на Уредништво анализира и оцењује његов са-
држај, квалитет текстова и да ли су уређивач-
ка политика и концепција Билтена доследно
реализовани.

Уредништво Билтена има 7 чланова.
Његови чланови су, по функцији, један од под-
председника Републичког одбора кога за то
одреди ИО РО Удружења, Организациони се-
кретар удружења, Главни и одговорни уредник,
лице које ради на непосредној припреми мате-
ријала и текстова (одговорни уредник), а три
члана Уредништва именује Извршни одбор Ре-
публичког одбора удружења. 

д) Главни и одговорни уредник

Главни и одговорни уредник организује
рад Уредништва и у непосредној сарадњи са
извршиоцем послова припреме и обраде ма-
теријала за Билтен (одговорним уредником)
обезбеђује реализацију одлука и концепције
појединих бројева Билтена коју је утврдило
Уредништво. 

Главни и одговорни уредник је одгово-
ран за целокупан садржај Билтена, реализаци-
ју договорене и утврђене уређивачке политике,
ниво и квалитет објављених текстова и истини-
тост и објективност информација и прилога. 

Главни и одговорни уредник овлашћен
је да закључује и потписује уговоре о штампа-
њу Билтена, о евентуалном објављивању мар-
кетиншко – пропагандних порука, заинтересо-
ваних организација у Билтену и о спонзорству
и донаторству.

е) Одговорни уредник

Одговорни уредник је лице које ће нај-
непосредније извршавати послове прикупља-
ња, припреме и обраде материјала за поједи-
не бројеве Билтена и старати се о њиховој лек-
тури и коректури. 

Одговорни уредник припрема, у сарад-
њи са члановима Уредништва и главним и од-
говорним уредником све текстове, прилоге и
материјале, односно целокупан садржај Бил-
тена, а након његовог одобравања обезбеђује
прекуцавање, техничко уређивање, обликова-
ње, штампање – умножавање и дистрибуцију
Билтена.

Одговорни уредник мора бити стручно
оспособљено лице, са високим образовањем,
склоностима и доказаним афинитетима и зна-
њем за бављење пословима информисања,
уобличавања и писања прилога, уређивања
гласила, организовања рада Уредништва и из-
вршавања свих послова везаних за издавање
Билтена. 

Поред послова на припреми и издава-
њу Билтена ово лице ће се бавити и извршава-
њем других послова за органе и тела Удруже-
ња, а поделу послова између њега и Организа-
ционог секретара Удружења вршиће Заменик
председника и Секретар Републичког одбора
Удружења.

Овај радник био би примљен у стални
радни однос најкасније од 01. јануара 1996. го-
дине, назив његовог радног места био би
стручни сарадник за информисање и рад орга-
на и тела Удружења, а потпун опис његових по-
слова и радних задатака биће дат у акту о си-
стематизацији радних места и опису послова
за органе и тела Удружења.  

ф) Техничко уређивање Билтена

Уколико и када се прихвате графичко
решење насловне стране и предлог да се сви
текстови штампају у два ступца на страници,
онда би преостали део послова на техничком
уређивању Билтена био релативно једноста-
ван и не превише обиман.

Треба обезбедити да се на полеђини
насловне стране, на прегледан и уочљив на-
чин одштампају податци о Издавачу, Уредни-
штву, Главном и одговорном уреднику, Уређи-
вачком одбору, тиражу и о томе ко је и где
штампао и умножио поједине бројеве Билтена. 

Поред тога наглашавањем наслова и
поднаслова, као и назива појединих рубрика, у
укупном садржају Билтена, обезбеђивала би
се његова прегледност и препознатљивост, о
чему је већ било речи. Исто тако наглашено је
да би се тиме читаоцима олакшало коришће-
ње Билтена. Треба додати, међутим, да крите-
ријум за наглашеније, или мање наглашено ис-
тицање појединих наслова и назива рубрика
мора бити и у функцији, односно диктирано
њиховим значајем и актуелношћу. 

Техничко уређивање Билтена обухва-
тиће и израду садржаја појединих бројева бил-
тена, који би био штампан на првој десној, или
на последњој страници Билтена и такође би
олакшало његово коришћење, а десна страна
дупле и пресавијене насловне стране може
бити коришћена за евентуалне маркетиншко –
економске поруке спонзора, или оних који би
тај простор плаћали итд. Тај део такође изи-
скује да буде технички уређен, а основни зах-
теви су: да поруке буду уочљиве, графички
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убедљиве и естетски усклађене са укупним из-
гледом Билтена. 

г) Куцање текстова, штампање,
умножавање и дистрибуција Билтена

1. У фази припреме материјала за Бил-
тен, куцање свих текстова било би обављено
на електричној машини и компјутеру

2. Након коректуре и исправљања,
скраћивања и прилагођавања текстова, при-
меном компјутерског слога, у два ступца и са
наглашеним насловима и поднасловима, у
континуитету, по одређеном редоследу ком-
плетан материјал за поједине бројеве Билтена
био би куцан на компјутеру.

3.  Овако откуцан садржај Билтена био
би извлачен на штампачу компјутера у једном,
а потом умножаван у више примерака, ради
одобравања за штампу, а након тога и у конач-
ном броју колико буде износио тираж поједи-
них бројева билтена.

4. Да би се обезбедила редовна, ефи-
касна и благовремена дистрибуција сваког
броја Билтена неопходно је направити списак
свих корисника, претплатника, установа и поје-
динаца којима се билтен редовно доставља са
адресама на које се он шаље. 

За сваки број одређивало би се и да ли
ће још неком, мимо тог редовног списка, Бил-
тен бити достављен. 

Овај списак био би унешен у компјутер
и могао би без тешкоћа, ефикасно и стално да
буде допуњаван или мењан. 

Исто тако адресе би применом компју-
терске технике могле бити умножене, а потом
лепљене на коверте, или омот у који ће Билтен
бити пакован.

Дистрибуција ће за највећи број кори-
сника бити вршена поштом, због чега је значај-
но утврдити њихове тачне адресе и редовно
регистровати све промене које се буду догађа-
ле, а за поједине кориснике се може, када је то
неопходно, обезбедити и лично достављање
на одговарајуће адресе. 

х) Орјентациони – почетни 
тираж Билтена

Мада ће прецизнији тираж Билтена
утврдити Уређивачки одбор, а могуће је да ће
се он од броја, до броја и мењати, тираж би
морао од почетка да обезбеди да сваки број
Билтена буде достављен:

- свим члановима Републичког 
одбора и члановима других органа 
и тела Удружења ..................................... 45

- свим општинским 
удружењима РМВИ ................................. 25

- функционерима Савезне и Републичке     
скупштине, председницима 
скупштинских одбора који се баве 
питањима војних инвалида и 
председницима посланичких клубова ... 14

- председнику Скупштине града, 
председнику Извршног одбора скупштине
града и директору Управе за борачку и ин-  
валидску заштиту Града ........................... 3

- Скупштини, Влади и ресорном 
Министарству Црне Горе ........................ 3

- Савезном, републичким одборима 
СУБНОР, Градском одбору СУБНОР 
Београда, покрајинским одборима 
СУБНОР и одборима СУБНОР у 
већим окрузима и градовима ................ 15

- Средствима јавног информисања, 
Секретаријату за информисање 
Скупштине Београда и општинским 
гласилима у Београду ............................ 20

- Појединцима на основу посебног списка
који ће утврдити и по потреби 
допуњавати Извршни одбор РО ............ 10

- Свим организацијама и удружењима 
инвалидних и хендикепираних лица, 
Савезном, републичким и Градског одбора 
Црвеног крста ......................................... 20

- Предузећу „Рудо“, Заводу за ортопедску 
протетику и другим институцијама који 
се баве рехабилитацијом, протетисањем 
и организовањем климатско-бањског 
лечења војних инвалида ......................... 5

- За остале повремене кориснике ............ 5
- За архиву Удружења ................................ 5

На основу овако сагледаних потреба
Комисија РО за информисање, контакте и везе
предлаже да почетни тираж износи 170 приме-
рака, по броју, а да конкретан тираж за сваки
број утврђују Извршни одбор, ова Комисија и
Уредништво. 

и) Неопходни технички услови
и потребе за припрему Билтена

Од осталих техничких услова и потре-
ба за припрему Билтена треба обезбедити по-
стојање и исправност:

- електричне писаће машине
- компјутерске конфигурације
- фотокопир апарата
- потребне количине папира и другог

потрошног материјала
- присуство извршиоца послова куца-

ња, умножавања, слагања и дистрибуције ма-
теријала у време када билтен буде припреман,
штампан, умножаван и дистрибуиран. 

ј) Потребна материјална средства

О потребним материјалним средствима
за припрему и штампање билтена може се гово-
рити на два начина, односно у две варијанте. 

Највећу појединачну ставку материјал-
них трошкова припреме Билтена представља-
ла би, у обе варијанте, средства за плату и
остала материјална примања стручног сарад-
ника који би на овим пословима радио.

Ова средства би за 1996.годину изно-
сила око 2.600,00 динара месечно или нешто
више од 30.000,00 динара за читаву годину.

Међутим, ако се зна да ће овај стручни
сарадник радити и друге послове за потребе
органа и тела Удружења, онда је реалније сма-
трати да су трошкови његове зараде, везани
само за Билтен, упола мањи и да ће износити
око 15.000,00 динара. Ипак ово треба посма-

БРОЈ 100 ВОЈНИ ИНВАЛИД, јануар 2014. године 21



трати условно, јер ће укупна средства за зара-
ду овог радника бити обезбеђивана на захтев
истог органа Удружења и из истог извора.

Остали трошкови везани за припрему
Билтена, уколико он не би био штампан ван
Удружења, обухватили би папир, други потро-
шни материјал и трошкове дистрибуције, док
се трошкови зарада и других личних расхода
не би увећавали, јер ће те послове у овом слу-
чају обављати већ запослени радници.    

Ако се сматра да ће Билтен у просеку
имати 25 страна, зна се да ће бити штампан
обострано, онда се може израчунати да би за
један примерак Билтена било потребно обез-
бедити један лист формата А3, 11 листова
формата А4, а када се то помножи тиражима
од 170 примерака, да ће за један број требати
око 200 листова формата А3 и око 1700 листо-
ва формата А4. Томе треба додати и око 200
листова за припрему и куцање текстова. 

Укупан трошак папира износио би у
овом случају око 250 динара. 

Сем папира би био трошен и један то-
нер за фотокопир апарат (100 динара) а тро-
шкови коришћења компјутера износили би до-
датних 100 динара (утрошак тонера, папир
идр.), дакле укупно 200 динара.

Трошкови дистрибуције Билтена изно-
сили би око 2,00 динара по примерку, или око
340 динара по једном броју.

Остали трошкови рада Уредништва и
стручног сарадника (телефон, штампа, струч-
на литература, трошкови одржавања седница)
потрошног материјала, дневница за службена
путовања и остали износили би по броју око
1000 динара.

Укупни трошкови по једном броју Бил-
тена, узимајући да ће он излазити тромесечно,
износили би око 5.500 динара, или за четири
броја годишње око 22.000 динара.

Уколико би Билтен излазио чешће, ре-
цимо двомесечно, смањили би се трошкови за-
раде по броју и неки други трошкови рада редак-
ције, али би се повећали трошкови штампања и
дистрибуције, па се може тврдити да би они на
годишњем нивоу били од прилике једнаки. 

Треба нагласити да и значајније пове-
ћање тиража Билтена не би битније повећало
укупне трошкове његове припреме, штампања
и дистрибуције, или тачније не више од два ди-
нара по примерку.

Ово су трошкови који се сада могу пред-

видети и не укључују у себе трошкове штампа-
ња ван Удружења који би евентуално повећали
цену по броју, нити трошкове набавке одређе-
них техничких средстава, опреме и др.

Такође нису урачунати трошкови лек-
туре и коректуре, јер је предвиђено да их оба-
вља стручни сарадник, а који би иначе по бро-
ју износили око 400 динара.

На крају предвиђени трошкови обезбеђу-
ју само једнобојно штампање, односно умножава-
ње Билтена на постојећем фотокопир апарату
Удружења, уз ангажовање постојећих радника. 

III

РЕАЛНЕ, ПОСТОЈЕЋЕ, МОГУЋНОСТИ
ЗА ИЗРАДУ БИЛТЕНА

Из досадашњег текста овог Елабора-
та може се уочити да је већ сада обезбеђен,
сем кадрова и материјалних средстава, најве-
ћи део других услова за излажење билтена,
под условом да он буде умножаван у Стручној
служби. Мисли се на потребну опрему, апара-
те и извршиоце дактилографских, других тех-
ничких и послова дистрибуције.

У делу кадровских решења треба иза-
брати Уређивачки одбор, Уредништво и Глав-
ног и одговорног уредника, а потом запослити
и једног стручног сарадника одговорног Уред-
ника, а захтевом за доделу средстава из Буџе-
та за активност Удружења у 1996. години пред-
видети и обезбедити потребна средства за
припрему, штампање и дистрибуцију Билтена. 

Пошто је запошљавање стручног са-
радника – Одговорног уредника везано за од-
ређен законски поступак, односно изискује
проток времена, Комисија предлаже да се на
припреми првог, а евентуално и другог броја
Билтена ангажују, по формирању Уредни-
штво, Уређивачки одбор и Одговорни уредник
који би био ангажован уговором о делу и коме
би био исплаћен ауторски хонорар – надокна-
да по броју Билтена. Трошкови таквог начина
ангажовања одговорног уредника износили
би орјентационо око 450 динара месечно (хо-
норар, доприноси, порез). Као основа за утвр-
ђивање овог месечног износа узета је једна
трећина износа зараде Организационог се-
кретара, увећана за износ пореза и доприно-
са који се плаћају на уговор о вршењу посло-
ва који се могу сматрати ауторским. 

Садржај једног гласила зависи, пре
свега, од његове (идејне) функције (циља, на-
мере, задатка), као и од тежње да се постигне
одређени утицај (ефекат) на понашање људи.
Конкретна форма, композиција и језичко-стил-
ска обрада само су спољни израз основне
функције. Пренето на план друштвене органи-
зације, то значи да њено гласило, у овом слу-
чају Билтен, односно његов садржај и форма
треба да одражавају функцију, циљеве, наме-

ре, задатке и тежње дотичне друштвене орга-
низације.

У основи, гласило једне друштвене ор-
ганизације има двојак задатак: 

а) да обавештава јавност о раду друштвене
организације и 

б) да обавештава чланство организације.
Садржај и форма гласила, његов ква-

литет, наравно, зависи и од материјалних и
других, посебно кадровских потенцијала.
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Тематски садржај гласила – Билтена,
природно, требало би претежно да је окренут
друштвеној организацији која га издаје.

Као и код сваког другог гласила, теме
треба да садрже чињенице живота (човек, по-
јава, догађај), као и да поседују елементе:

- новост
- актуелност
- истинитост
- важност или занимљивост.
Поред  фактографског, информације ко-

је се објављују у Билтену морају да садрже и
вредносну компоненту, јер је један од његових
основних задатака да придобије чланство орга-
низације и ширу јавност за ставове, захтеве, по-
требе и интересе друштвене организације, да
подстакне на дискусију и јавну полемику о пита-
њима која су од интереса за организацију и ши-
ре итд. Притом треба имати у виду да друштве-
на организација није политичка странака, што
не значи да се она не може бавити и неким по-
литичким питањима. Међутим, за друштвену
организацију, посебно за организацију као што
је Удружење ратних и мирнодопских војних ин-
валида не би било добро да се политизирају пи-
тања из области његовог деловања, да она по-
стану предмет страначког надметања и борбе.
То показују и искуства Удружења из периода из-
међу два светска рата. Једном речју, веома је
важан начин интерпретације сваког догађаја,
односно процес мисаоне обраде реалних дога-
ђаја везаних за организацију. Ту постоји граница
која се не сме прелазити.

Поруке Билтена, на пример не смеју
бити тенденциозне. Одговорност за то је у ру-
кама онога ко интерпретира информацију, би-
ло да је реч о руководиоцу (или члану) органи-
зације, било о новинару, односно о уреднику
Билтена.

Функција уредника гласила друштвене
организације битно се разликује од функције
уредника независних гласила, чије основне
смернице, карактер и садржај одређује главни
уредник. Када је реч о Билтену друштвене ор-
ганизације то је у надлежности њених руково-
дећих тела и органа. Међутим, није добро и не
може се прихватити пракса да Билтен „уређу-
ју“ руководиоци организације и на тај начин
пресудно утичу на профилирање климе духа у
организацији као и на однос јавног мњења пре-
ма организацији. Билтен и у том и у сваком
другом погледу мора бити отворен према целој
организацији и њеном чланству, као и према
широј друштвеној заједници. Само такав при-
ступ шири простор за садржајну, свестрану и
конструктивну дискусију и борбу мишљења у
интересу организације, њеног чланства и шире
друштвене заједнице.

По природи ствари, Билтен објављује
званична документа, одлуке, ставове и за-
кључке руководећих тела и органа организаци-
је о појединим питањима из области њеног де-
ловања. Сматрам да већину таквих материја-
ла треба објављивати у целини, без скраћива-
ња, уз евентуалне коментаре, мишљење руко-
водилаца, чланова или грађана. Међутим, та-
квим материјалима и питањима на која се од-

носе није довољно посветити пажњу само он-
да када су они усвојени и у завршној форми.
Њима је потребна стална пажња и праћење,
од појаве идеје, па до завршне фазе. И не са-
мо праћење и извештавање, него и подстица-
ње различитих углова гледања и различитих
мишљења, а све у циљу коначног опредељи-
вања за најбоља решења. То би могла бити и
посебна, стална рубрика у Билтену. 

Међутим, Билтен би био и сувопаран и
незанимљив уколико би се ограничио само на
објављивање таквих материјала. А Билтен мо-
же и мора бити занимљиво штиво. И корисно,
наравно. Прије свега за чланове и организаци-
ју. Један од услова за то је да он буде садржај-
но што богатији, да својим садржајем покрива
целокупну активност организације, да се бави
питањима која су важна и занимљива за орга-
низацију и њене чланове. Уколико редакција
Билтена није објективно у могућности да се са-
ма носи са тако амбициозно постављеним за-
датком, решење се може наћи у максималном
ослањању на чланство, руководства, па и на
људе изван организације. На пример, међу
члановима организације сигурно има доста та-
квих који би и могли и хтели да компетентно
пишу текстове за Билтен. О руководиоцима да
и не говоримо. Међутим, многе теме могле би
се обрадити и уз помоћ људи изван организа-
ције – научника, стручњака, обичних грађана.
Форме њиховог доприноса могу бити различи-
те: коментари, интервјуи, разговори, анкете. У
ту сврху би се могле отворити и неке сталне
рубрике у Билтену. На пример: мишљења гра-
ђана о проблемима ратних и мирнодопских
војних инвалида. Или: млади и проблеми вој-
них инвалида. Мислим да би била веома инте-
ресантна и корисна и рубрика у којој би се пре-
носили текстови из других гласила о питањима
из делокруга Удружења. Да и не говоримо о
текстовима гласила других сродих организаци-
ја, не само из земље, него и из иностранства. 

Овакав концепт Билтена подразумева
изузетно активног уредника и редакцију, али и
одговарајући однос целокупног Удружења пре-
ма свом Билтену. Да би благовремено, садр-
жајно, занимљиво, корисно, објективно, атрак-
тивно информисали уредник и редакција Бил-
тена сами морају бити добро информисани,
„из прве руке“, аутентично. Зато они морају
имати сталан контакт и комуникацију са изво-
рима информација, а у друштвеној организа-
цији су то њена руководства и органи у центру
и на терену, њени чланови. Такође они морају
имати сталну и добру комуникацију и изван ор-
ганизације, посебно тамо где се доносе одлуке
битне за организацију и њене чланове, као
што су на пример скупштине, или њихови одго-
варајући одбори који се баве законском регу-
лативом питања која су основ деловања Удру-
жења итд.

Од „извора“ и „произвођача“ информа-
ција зависи и метод обраде материјала, њихо-
ва уређивачка, новинарска и техничка обрада.
У принципу, нема разлога да она буде много
другачија, посебно не мање квалитетна од об-
раде материјала у другим гласилима. 
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Евентуално отварање неких сталних
рубрика у Билтену не значи да и редакција
мора бити организована на истом основу. На-
против, по природи посла, уредништво Билте-
на друштвене организације треба организова-
ти по систему деска.

Техничко уређивање и прелом Билте-
на није само технички посао. Ликовни изглед
Билтена, његова физиономија, врста слова,
место појединих рубрика, фотографија, по-

ред ликовне, траже и новинарску, па и поли-
тичку компетентност техничког уредника.
Требало би учинити напор да се све то при-
ближи захтевима данашњег времена, како
би Билтен, не само својим садржајем, него и
својим изгледом, дизајном постао интере-
сантнији за чланство, па и за ширу публику,
да их заинтригира и заинтересује за пробле-
ме инвалида, њихове потребе, мишљења,
ставове. 

Обичне читаоце „Војног инвалида“
одавно нисмо питали (анкетирали) шта мисле
о њему. Последњи пут то је урадио проф. др
Сергије Лукач, у априлу 2004. године. На жа-
лост, није стигао да њихове одговоре обради,
извуче одговарајуће закључке и предложи нео-
пходна побољшања. У томе га је спречила
неочекивана смрт, почетком новембра исте го-
дине. Резултати његове анкете остали су нео-
брађени у његовом радном столу. 

То не значи да се након тога нисмо ин-
тересовали за мишљења читалаца о „Војном
инвалиду“. Радили смо то и касније, али не та-
ко темељно. На пример, то смо урадили пово-
дом 60-ог броја Часописа и 10.годишњице ње-
говог излажења, у септембру 2006. године. Ме-
ђутим, тада смо анкетирали много мањи број
читалаца, руководиоце општинских удружења
РМВИ и сродних удружења, што смо објавили
у „Војном инвалиду“ број 60.

Наравно, мишљења читалаца о „Вој-
ном инвалиду“ добијали смо и објављивали и
касније, како позитивна, тако и критике, али су
то углавном били појединачни коментари. Јед-
но такво мишљење (Милана Попића) објављу-
ејмо и у овом броју Часописа, у рубрици „Акту-
елне теме“. Шири увид у то шта читаоци мисле
о Часопису поново смо стекли на Трећој сед-
ници Републичког одбора и Четвртој седници
Извршног одбора РО Удружења РМВИ Србије,
28. маја 2013. године, приликом избора новог
Уредништва и главног и одговорног уредника
„Војног инвалида“, о чему смо информисали у
његовом 97-ом броју. 

Као што смо већ рекли у уводу ове ру-
брике, посвећене 100-ом броју „Војног инвали-
да“, размишљајући о томе шта да објавимо у
њој, одлучили смо да један од прилога буду ми-
шљења читалаца о Часопису: да ли је он
оправдао њихова очекивања и зашто; шта је у
Часопису добро, а шта не ваља; да ли би и шта
требало мењати у уређивачкој политици „Вој-
ног инвалида“, његовом садржају, начину обра-
де појединих тема, графичком изгледу итд.

Пошто је објективно било немогуће
спровести ширу анкету у тако кратком периоду,
писмом смо се обратили свим општинским (и
градским) удружењима РМВИ, с молбом да
нам она јаве шта о „Војном инвалиду“ мисле
(да одговоре на наведена питања) чланови и

руководство њиховог Удружења, као и други
читаоци Часописа са подручја њихове општи-
не (града). У сусрет нашој молби изашла су
Удружења РМВИ Богатића, Зрењанина, Малог
Иђоша, Пријепоља, Ковина, Зајечара, Вршца,
Лознице, Неготина, Смедерева, Сомбора и
Сечња. У наставку објављујемо њихове одго-
воре на наша питања:

1. Удружење РМВИ Богатића нема
никаквих примедби на садржаје овог итекако
важног листа, нити око његовог издавања.
Сматра да његово даље штампање треба по-
држати, јер из њега се може сазнати доста ко-
рисних информација, који се тичу права РВИ и
породица палих бораца. Поручује Уредништву

„Војног инвалида“ да и даље настави да штам-
па лист који је итекако користан, поучан, ис-
црпно информише о раду Удружења и даје
практичне савете корисне за РВИ и породице
палих бораца. „Војни инвалид“ заслужује све
похвале, а наша порука свим удружењима Ср-
бије је да се претплате на овај значајан лист. 

2. Удружење РМВИ града Зрењани-
на: „Војни инвалид“ је од великог значаја за
све војне инвалиде, као њихово информатив-
но гласило. Лист се бавио свим питањима жи-
вота и рада војних инвалида, пре свега очува-
њем Уставом загарантованих права, којом при-
ликом је пролазио кроз „тешке борбе“ кад су
нам та права у неколико наврта била угроже-
на. Поред тога, лист се бавио очувањем тради-

24 ВОЈНИ ИНВАЛИД, јануар 2014. године БРОЈ 100

МИШЉЕЊА ЧИТАЛАЦА О „ВОЈНОМ ИНВАЛИДУ“
Припрема: С.С.У.

“Војни инвалид” и руководство Удружења у Богатићу



ција и тековина ослободилачких ратова, кул-
турним догађајима чији су учесници војни ин-
валиди, чланови породица, симпатизери и по-
штоваоци дела војних инвалида. Континуира-
но је пратио рад свих удружења у Србији и ис-
црпно о томе обавештавао чланство и јавност.
Како је наше Удружење члан Светске органи-
зације ветерана „Војни инвалид“ је у свим при-
ликама информисао и о нашим активностима
у тој организацији, афирмишући наше наступе
на тим сусретима. Исто тако, промовисао је и
сарадњу са удружењима у окружењу, пре свих
из Словеније и Републике Српске. Често смо
били у прилици да прочитамо интервјуе са на-
шим највишим државницима и министрима за
све ово време, што је знак да смо цењени и
уважавани као заслужни ствараоци и чиниоци
нашег друштва.

Посебне честитке и захвалност за је-
дан овакав значајан лист заслужује оснивач,
тј. Републички одбор УРМВИ Србије, као и
Уредништво листа чији су чланови били пре-
дани у раду на што квалитетнијем изгледу ли-
ста, за шта заслужују највише похвале.

3. Удружење РМВИ Малог Иђоша: Ру-
ководство Удружења РМВИ Малог Иђоша сма-
тра да су прошлогодишњи јубилеји војних ин-
валида Србије и Удружења РМВИ Србије обе-
лежени на достојанствен начин и да на исти
начин треба обележити и излазак 100-ог броја
„Војног инвалида“. 

4. Удружење РМВИ Пријепоља: „Вој-
ни инвалид“ је мост између нашег Удружења и
Београда. Сви чланови Удружења РМВИ При-
јепоља подржавају даље штампање Часописа.
Он нас информише о раду Удружења РМВИ
Србије и других општина и градова, негује тра-
диције итд.

5. Удружење РМВИ општине Ковин:
Руководство Удружења РМВИ општине Ковин
и чланови Удружења који читају „Војни инва-

лид“ високо оцењују Часопис и дају пуну подр-
шку његовом Уредништву да настави са њего-
вим издавањем. Часопис је једино средство
информисања из којег се чланови Удружења
обавештавају о својим законским правима и
важним догађајима.

6. Удружење РМВИ Зајечара: „Војни
инвалид“ је једино и најмеродавније средство
информисања свих РМВИ. Лист је опширан и
даје све информације о правима РМВИ. Ми-
шљења смо да би требало и даље да излази,
јер је он прави извор истинитих информација.
Садржај Часописа је одличан, а да ли би тре-
бало нешто мењати у уређивачкој политици, о
томе треба да одлучи Уредништво, у којем су
образовани и компетенти људи. Графички из-
глед је добар, али ако финансијска ситуација
буде дозвољавала, слике у Часопису би могле
бити у боји, или бар мало „оштрије“ (читкије).

7. Удружење РМВИ Вршца: Што се ти-
че нашег гласила „Војни инвалид“, на његов
садржај, облик и изглед немамо никакву при-
медбу. Напротив, веома смо задовољни њего-
вим садржајем и темама које обрађује.

8. Удружење РМВИ Лознице: „Војни
инвалид“ је постао, како је већ неко рекао, нај-
моћније оружје Удружења у борби за доследну
и потпуну законску заштиту војних инвалида,
корисника породичне инвалиднине и јачање

њиховог друштвеног положаја. Што се тиче чи-
талаца, не мисле сви исто, нити се то може
очекивати од њих, укуси су различити и о томе
не треба ни расправљати, али су јединствени
у једном, а то је да не треба постављати пита-
ња о постојању и будућности „Војног инвали-
да“, већ како увећати број примерака са 1200
на 2000. Постојање и будућност „Војног инва-
лида“ не сме се доводити у питање, да се не
бисмо после питали „ко је угасио светло?“.

9. Удружење РМВИ Неготина: „Војни
инвалид“ је добар, иако је на седници Репу-
бличког одбора било критике на исти.

10. Удружење РМВИ Смедерева: Од
како смо основали наше Удружење 1996. годи-
не, часопис „Војни инвалид“ нам је и те како
био од великог значаја, као информативно гла-
сило, за све чланове Удружења. Без обзира у
каквом је дизајну био, нама су информације,
подаци и све оно што се у њему могло прочи-
тати били од великог значаја. „Војни инвалид“
је оправдао своје постојање, јер смо у њему и
те како могли да пронађемо све што нас је ин-
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тересовало, од разговора са званичницима др-
жавних органа (по питању закона, тема здрав-
ствене заштите итд.), до рада органа и тела
Удружења РМВИ Србије. Све је то „Војни инва-
лид“ објављивао, а сваком је дата могућност
да изнесе похвале, критике и сугестије на обја-
вљене информације у Часопису. 

Ми, као градско Удружење РМВИ Сме-
дерева, сматрамо да је неопходно да и даље
излази, да је веома битан за нас из унутра-
шњости, као информативно гласило, да му је
садржај веома добар, да Уредништво и те како
бира и прати теме које су врло битне за нас.
Ми немамо никаквих замерки, већ желимо да
излази и даље и упућујемо му све честитке по-
водом 100-ог броја, а Уредништву и главном
уреднику што више тема за наредне бројеве.

11. Удружење РМВИ града Сомбора:
Свако озбиљно Удружење, а УРМВИ то јесте,
мора да има озбиљно гласило, а ми то у „Вој-
ном инвалиду“ имамо. 

Сво време излажења, односно у свих
100 примерака „Војни инвалид“ је у потпуности
испунио своје циљеве и сврху, а то је потпуно
и правовремено информисање ратних и мир-
нодопских војних инвалида и чланова породи-
ца погинулих бораца. 

Нигде као у „Војном инвалиду“ не мо-
жемо пронаћи на једном месту све битне ин-
формације о правној, здравственој и финансиј-
ској заштити наше популације. 

Концепт листа и уређивачка политика
су издржали пробу времена и показали да је
„Војни инвалид“ моћно оружје Удружења у бор-
би за остваривање права и побољшање поло-
жаја ратних и мирнодопских војних инвалида и
корисника инвалидске заштите.

Честитамо Вам овај значајни јубилеј и
желимо да и у наредним бројевима, на радост
инвалидске популације наставите да нас оба-
вештавате и едукујете о нашим правима и ус-

песима у раду нашег Удружења. Наставите не-
смањеном снагом и упорношћу да се борите
за наша права и интересе. 

Сугестија Градског одбора Удружења
РМВИ Сомбора Уредништву је да се више про-
стора посвети залагању за ревизију постојећих
решења и интензивира борба против лажних
корисника инвалидске заштите.

Желимо Вам да дуго трајете и да и убу-
дуће будете доследни, тачни и правовремени
у информисању чланова Удружења. 

12. Удружење РМВИ општине Се-
чањ: Часопис одржава вишедеценијску тради-
цију чувања пријетета према учесницима
ослободилачких ратова и њиховим жртвама.

Истовремено прати остварење права у
смислу материјалног збрињавања бораца и
инвалида свих ратова.

Треба наставити издавање гласила које је
сада двомесечно, а могао би да буде и квартално,
тромесечно. Мање бројева, а већи квалитет.

Суштински треба задржати његову кон-
цепцију која се заснива на различитим прила-
зима, како из историје и светлих примера ро-
дољубног народа и појединаца, тако и из акту-
елног времена, тешког, али напорног подржа-
вања нашег статуса. Посебно водити рачуна
да се млађој генерацији стално предочава бо-
рачко-инвалидски допринос.

Јубиларни број гласила војних инвали-
да треба да садржи преглед најважнијих дога-
ђаја у периоду од првог броја до сада. Уједно,
он треба да евоцира и успомене на најзаслу-
жније појединце који су очували традицију инва-
лидско-борачке заштите, да се гледа актуелни
тренутак у којем се суочавамо са мрачним те-
жњама да се униште проверене патриотске и
све друге националне вредности које се од не-
ких егоистичких, глобалистичких сила, желе по-
ништити. У све ово треба укључити текстове
компетентних и стручних аутора. 

Припремајући се да напишем овај текст
о „Војном инвалиду“ за његов јубиларни 100-ти
број, нашао сам се пред прилично сложеним
задатком, како у обичан новински текст удену-
ти мукотрпан, тежак живот војних инвалида, са
свим невољама и потешкоћама које га свако-
дневно прате.

Војни инвалиди, данас, на почетку
2014. године, налазе се у нимало завидном по-
ложају. Притиснути су многим проблемима,
али, на жалост, понекад су и сами допринели
да се налазе ту где јесу, својим неразумним и
непромишљеним поступцима.

Већ неколико година у назад сведоци
смо растакања и цепања некад великих удру-
жења, која су инвалиде представљала и води-
ла на републичком нивоу. Пре 20 година су по-
стојала два велика и репрезентативна удруже-

ња, али, њиховим цепањем и растакањем, са-
да имамо неколико мањих, не само у Београ-
ду, већ и у унутрашњости (Крагујевац, Ниш,
Ваљево, итд). Сва она претендују да раде и
делују на републичком нивоу.

Једино Удружење које није подлегло
притисцима (политичким и другим), него је
остало јединствено од свог оснивања (обна-
вљања) 1993. године до данас је Удружење
РМВИ Србије, што не значи да није било оси-
пања и његових редова. Кад је почео процес
растурања и цепања сродних удружења, апе-
ловали смо на разум њихових вођа, руковод-
става и чланова, указивали да је тај процес по-
губан и да ће нанети непоправљиву штету це-
локупној инвалидској популацији, што се дого-
дило и данас трпимо немерљиве негативне
последице таквог понашања. Бојимо се да овај
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процес није завршен и да би могао довести до
нестанка удружења каква данас познајемо,
или до њиховог свеколиког нестанка, као и гу-
бљења тешко стечених права која остварујемо
по основу постојећег Закона и неколико уред-
би које уређују ову правну материју која је за
нас од животне важности.

Колико год наше Удружење жарко при-
жељкује доношење новог Закона, који би по-
стојећи Закон и уредбе ујединио и претворио у
један јединствен, бољи законски акт (Закон),
плашимо се, да то може бити злоупотребљено
од стране  различитих удружења и њихових
вођа, који имају личне и политичке аспирације
и жеље, да инвалиди, уместо бољег закона,
буду уведени у политику, као гласачко тело ове
или оне политичке странке. Са таквим понаша-
њем неодговорних људи можемо остати крат-
ких рукава, постати губитници, где ће права
инвалида бити кројена по вољи њихових лиде-
ра, а не за добробит и потребе инвалида и по-
родица палих бораца.

Са таквим, неодговорним поступањем
не можемо  водити озбиљну политику према
државним органима. Разједињеност и неодр-
живи ставови инвалидских удружења немају
никакву тежину ни моралну вредност, па их
надлежни државни органи или заобилазе, или
оправдано одбацују, на нашу штету. 

У целој тој причи ни држава није ни не-
вина ни наивна. Она итекако сноси велику од-
говорност, прво због доношења Закона о удру-
жењима, који инвалиде сврстава у тзв. невла-
дин сектор заједно са ловцима, риболовцима,
борцима за људска права, или љубитељима
цвећа. А онда и због ружног и нечасног посту-
пања појединих владиних службеника који су
подстицали нечасне радње и допринели све
већем нереду међу инвалидским удружењима.
У блиској прошлости многа удружења  која ма-
теријална средства за свој рад и пројекте нису
могла да добију у редовној процедури, добива-
ла су на  неприхватљив начин.

Удружење РМВИ Србије је безброј пута
трпело последице таквог „рада“, боље речено
нерада. Сва ова дешавања и овакво стање ме-
ђу инвалидским организацијама описали смо у
„Војном инвалиду“, полемисали смо са поје-
динцима и указивали на сву погубност оваквог
рада. Јавни рад, Удружења РМВИ Србије не
одговара многим „великим борцима“ за права
инвалида, јер добро знају да њихово „муљање“
не трпи јавно деловање, путем јавне речи у
„Војном инвалиду“ или другим медијима.

Инвалиди су дубоко свесни  тренутка у
којем се налази наше друштво, због транзици-
је, што производи велике последице и у живо-
ту ВИ (недостатак посла, појава сиромаштва,
лош однос околине према инвалидима итд.).
Најтеже падају и боле чињенице да поједина
права написана и утемељена у Закону не мо-
жемо користити, најчешће под изговором да
зато нема средстава, или да ће то ускраћено
право бити обновљено у новом Закону. Додат-
не забуне ствара и чињеница да се често пре-
плићу деловања и надлежности нашег ресор-
ног Министарства за рад, запошљавање и со-

цијалну политику, Министарства здравља и
Министарства финансија.

Овде ћу навести неке примере. Сви
скупи лекови се плаћају, иако су инвалиди
ослобођени партиципације. Инвалиди до IV
групе то  некако могу да поднесу, али остали,
до X групе, то никако не могу да плате. Могу и
да просе, моле, умру, помоћи ту нема.

Право на бањско лечење је само де-
кларативно право, у пракси га је немогуће ре-
ализовати. Давањем одређених средстава не-
ким инвалидским удружењима да се преко
њих реализује ово законско право је  шамар и
медвеђа услуга осталим инвалидима. Када не-
ки руководиоци удружења по свом нахођењу
деле ово право по сопственом избору онда то
личи на лакрдију, а не на право и вређа здрав
разум многих инвалида. Тиме треба да се ба-
ви Држава, а не удружења.

Када ВИ затражи ванредну комисију
због погоршања здравственог стања изазваног
здравственим проблемима као последицом
ратне повреде и дијагнозе већ утврђене реше-
њем о инвалидитету, комисија по правилу то не
прихвата. Правда се да погоршање стања нема
везе са повредом и захтев редовно одбија. 

По домовима здравља, шифра која је
означавала инвалида укинута је, тако да нас
сада третирају као обичне пацијенте, без ика-
квих посебних права и бенефиција које смо ра-
није имали. По другим здравственим установа-
ма особље администрације такође недовољно
уважава чињеницу да се према ВИ треба одно-
сити са  дужним поштовањем. ВИ не траже да
безпоговорно буду први у реду или на пријему,
пред старим људима, немоћним, трудницама,
деци, хитним случајевима, итд. Међутим, сма-
трамо да имамо право на краће процедуре у
заказивању прегледа или почетка лечења.

Пошто у нашој популацији има изузет-
но старих људи (РВИ НОР, мирнодопски војни
инвалиди) право на кућно лечење требало би
бити приоритет за ову популацију.

Постоји још много процедура и стања
што загорчавају живот ВИ, којима не можемо
бити задовољни. Ментално здравље инвалида
требало би бити једна од важних тема у лекар-
ским третманима инвалидске популације. На
жалост, оно то није. Поред ПТСП, постоји још
десетине дијагноза које су директно везане за
ментално стање и тегобе кроз које инвалиди
пролазе,(старење, губитак најближих, усамље-
ност итд.). Све то указује да је  потребно
озбиљно размотрити овај проблем и пронаћи у
оквиру медицине адекватно решење. Домови
здравља  би требали имати службе, или поје-
дине лекаре специјалисте који би познавали
психо-социјалну проблематику РВИ и пружали
помоћ  инвалидима, што би често дало бољи
резултат него лечење медикаментима. Многе
наше клиничке установе немају ни тимове ни
појединце спремне да се озбиљније посвете
лечењу ове популације. Када наступи крупан
здравствени проблем за инвалида и када ста-
ње постане ургентно, он може да буде збринут
на озбиљан  начин у Републици Србији само
на два места, на ВМА и у Институту за психи-
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јатрију КБЦ Србије. Проблеми које смо навели,
да би били решени, не захтевају нека нова, до-
датна средства из буџета, него само мало до-
бре воље и разумевања између институција
система и нас инвалида.

Прошле године Удружење РМВИ Срби-
је, уз подршку Удружења тешких РВИ и поро-
дица палих бораца, отворило је веома важну
тему за живот и рад РВИ, а то је протетика.
Свесни чињенице да досадашњи Правилник о
ортопедским помагалима у појединим сегмен-
тима није одговарао инвалидима, како по пи-
тањима протетике, тако и по компликованим
процедурама, уз огромне напоре, успели смо
организовати округли сто - саветовање на ко-
јем су учествовали релевантни стручњаци, ре-
сорно Министарство, Специјална ортопедска
болница, Удружења РМВИ, гости из Републике
Хрватске, независни стручњаци из физијатри-
је, произвођачи протетике. На жалост највећа
и репрезентативна удружења нису се одазва-
ла, а данас шире причу како Удружење РМВИ
Србије није компетентно да се без њих бави
овако крупним проблемом. Коначно, после ду-
гих и често пута мучних дискусија Правилник је
усаглашен између представника удружења ко-
рисника права и Министарства, уз тврдо обе-
ћање ресорног државног секретара, господина
Станковића, да ће одмах бити примењен. Ти-
ме је борба за ово веома важно право извоје-
вана и наредне три године овај Правилник би
се примењивао по једноставнијој процедури, а
инвалиди би добили квалитетнија помагала. 

Проблем „приступачности“ мучи многе
РВИ. O чему се заправо ради? Приступачност
означава не само уклањање физичких барије-
ра које су само једна од препрека у животу ин-
валида. Под овим појмом се подразумевају
многе ствари значајне за живот и рад инвали-
да: медији, јавна управа, културне и друштве-
не институције. Несме постојати никакав изго-
вор друштва (да оно још није припремљено, да
нема довољно материјалних средстава и сл.)
да би се проблем приступачности решио на за-
довољавајући начин. Не сме се десити да ВИ
нема адекватног прилаза свом ресорном Ми-
нистарству, да се ни у многе друге јавне инсти-
туције не може због непостојања рампи, као
што су домови здравља, болнице итд. Тоалети
у њима пројектовани су тако да их инвалид у
колицима не може користити. На наше питање
зашто је то тако, одговор надлежног чиновника
Министарства здравља је био следећи:“По са-
дашњем Правилнику ми нисмо дужни да уве-
демо тај стандард, а ту су и медицинске сестре
које ће „лопатама“ решити проблем хоспитали-
зованог РВИ“. Овим одговором је најбоље при-
казано стање духа и времена у којем живимо.
Запањујуће је да Држава нема јасну грађевин-
ску регулативу, којом регулише начин градње
зграда и установа у државном власништву, ко-
је би биле приступачне инвалидима. Тек про-
шле године на Грађевинском факултету у Но-
вом Саду отворена је Катедра која се бави
овом проблематиком. Стихијско постављање
рампи, које се пројектују и изводе одокативном
методом, контрапродуктивно је за инвалиде и
може да изазове лоше последице по њихово

здравље, па и живот. Многе невладине органи-
зације баве се  проблемом приступачности, ка-
ко са ОСИ, тако и са ВИ. Тај посао се ради не-
стручно, аматерски и парцијално. Направе две
- три лоше постављене рампе у јавним устано-
вама , на два до три семафора уградe сигна-
лизацију за слабовиде, направе вертикалнe
лифтовe по подземним пролазима и мисле да
су проблем тиме решили, а нису. Стручност
тих радова  не контролише нико и после изве-
сног времена од добре идеје није остало ни-
шта. Све се врло често  сведе на пропаганду, а
некада и на криминал. Инвалиди од тога нема-
ју  ништа.

Трамваји и аутобуси су посебна прича.
Не постоји довољан број возила  са уређајима
за инвалиде, а ако и постоји, од воље возача
зависи  да ли их могу користити, или не. При-
лазне платформе за колица потребне за ула-
зак у возила или су лоше направљене, или
упропаштене. Цела прича се врти у круг и не
видимо коначно решење проблема. Под ма-
ском хумане помоћи неке НВО започињу  од-
ређене програме и изводе пројекте које  не до-
врше, или тако лоше ураде да то представља
један вид преваре.  Разни видови хуманитарне
помоћи РВИ нису правно регулисани, тако да
ми и не знамо шта смемо, а шта не смемо да
радимо у односу на нашу државу. То важи и за
међународни фактор, који се такође укључује
у рад са ВИ.

На почетку 21-ог века медији  веома
битно утичу на наше животе, па тако и на жи-
воте ВИ. Приступ медијима је велики проблем
са којим се инвалиди данас суочавају. Након
нашег страдања за државу, она има моралну
обавезу да нам обезбеди одређени простор у
медијима које она контролише, како писаним
тако и у електронским. На нашу жалост, дру-
штвена клима код нас нама не иде на руку. По-
стајемо звезде новинских наслова, или теле-
визијских слика кад нам се деси нешто ружно,
кад неко некога убије, или кад неко скочи са
какве високе зграде. У том случају прво пита-
ње  новинара гласи : да ли је дотични био уче-
сник рата? И то је отприлике сва прича о нашој
присутности у медијима. Међу инвалидима по-
стоје људи који се баве различитим облицима
културне делатности, писци, сликари, песници,
о њима нико не пише и само ретки појединци,
борећи се и улажући сопствену енергију, поне-
кад се појаве. Једино гласило које им стоји на
располагању је часопис који издаје Удружење
РМВИ Србије, „Војни инвалид“, али се ни он не
појављује на киосцима, него је више интерно
гласило. 

„Војни инвалид“ је претежно стручно
гласило. Његов основни задатак је да инфор-
мише о ономе што је најважније за живот и рад
ВИ. Међутим, у њему има простора и за друге
рубрике, за прилоге из  културе, сродних удру-
жења, националне историје, традиције...итд.
Неко ће рећи да је то мало, али ми мислимо да
није, него пуно, да више није могуће са снага-
ма са којима  располажемо. 

Следеће болно питање које мучи ВИ и
КПИ јесте решавање стамбеног питања. Ово је
заиста врло сложена и компликована материја
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и захтеваће заиста много простора  у наред-
ним бројевима „Војног инвалида“. Ја ћу овде
навести основне проблеме и указати на путеве
разрешења. 

Закон каже, РВИ ППБ имају право на
стан. Али, шта даље чинити? Ништа. Јер се
најчешће ништа не може ни направити. Расту-
рањем „старог борачког фонда“  и неграђењем
нових стамбених јединица РВИ су дословно
стављени пред зид. Додатно погоршање укуп-
ног стања донело је гашење Фонда солидарно-
сти. Једине могућности за добијање стана су
фондови Министарства грађевине, или конкур-
си Комесаријата за избегла и расељена лица.
Овде можемо додати и категорију социјално
непрофитних станова, који су изузетно непо-
вољни за РВИ, јер се не могу откупити и пре-
вести у трајно власништво, а најамнина је ви-
сока, те се поставља питање сврсисходности и
одрживости оваквог решења стамбеног про-
блема РВИ. 

Конкурси које расписује Министарство
грађевине садрже многа ограничења и стан-
дарде које војни инвалиди не могу досећи.
Овакви услови су и понижавајући за инвалиде
и они зато одустају од оваквог решења. РВИ на
инвалидитет добијају мизерних 20 бодова и то
је све што им се нуди. Знатно већи број бодо-
ва добија се на стручну спрему, а познато је  да
је у рату било врло мало учесника са ВСС, из-
узимајући професионална војна лица, а офи-
цири, подофицири и друга професионална вој-
на лица своје стамбено питање решавају пре-
ко Министарства одбране.  Споро, али реша-
вају. Ту спадају и инвалиди из њихових редова. 

Проблем стамбеног обезбеђења РВИ
много теже се решава након што је то препу-
штено локалној самоуправи. Не види се крај
овог проблема.

Разједињена и поцепана удружења, са
лидерима који превасходно желе бити актери
на политичкој сцени ( Васиљевић, Дујовић), ни-
је ни мало брига за решење овог проблема, тим
пре што неки од њих имају и по два стана и не
боли их  глава због проблема осталих РВИ.

Овим текстом упозоравам  надлежне да
уласком у Европу са собом понесу и све пробле-
ме и последице немара  и лошег поступања пре-
ма  војним инвалидима. Европа је врло осетљи-

ва на смањење, или закидање било чијих  стече-
них права. Не би било ни мало лепо да се спо-
римо и свађамо са нашом Државом да би нам
Стразбур арбитрирао и доносио решења у нашу
корист, на срамоту и нас и наше Државе. Испла-
та новца под именом ратних дневница довела је
до судске арбитраже у Стразбуру и  нетрпељи-
вости међу ратним ветеранима, чији су захтеви
понекад и неоправдани. 

Овде бих се дотакао и пресуде Врхов-
ног суда којом је решено питање инвалидско-
борачког додатка, али на нашу велику жалост
ни та пресуда изгледа не обавезује све судове
у Србији, да по њој јединствено поступе.  Неки
судови су реаговали по пресуди и поједини
ратни војни инвалиди су добили средства која
им по закону припадају, неки на жалост нису .
Овде се озбиљно поставља питање различи-
тих критерија и мерила. Неприхватљиво је да
једни имају више права од других.

Сви ови проблеми о којима сам напред
говорио и не само они биће предмет рада и ак-
тивности Удружења РМВИ Србије и у наред-
ном периоду, у циљу њиховог решавања, у че-
му значајно место и улогу има и информатив-
но гласило Удружења „Војни инвалид“, који ће
наставити да пише о тим проблемима и актив-
ностима Удружења РМВИ Србије у циљу њи-
ховог решавања. 

Драги инвалиди, у најискренијој жељи
да јавно и на једном месту објединим и обело-
даним неке од најважнијих проблема који нас
данас и овде тиште и притискају, желим да вас
подстакнем  да критички и правовремено захте-
вате од ваших изабраних тела и руководстава
да искрено и без двоумљења одговоре и нађу
начина за решавање нагомиланих проблема.
Одсецање прстију, штрајкови глађу и сличне
методе нису најбоља решења, иако су легитим-
на. После свих ратова и рана, понижења која
смо преживели, нова сакаћења тела и духа за-
иста нам нису потребна. Пишите „Војном инва-
лиду“, који је увек био ваш прозор и огледало.
Пишите и кад вам је добро и кад није. Пишите
истинито и објективно, тако да свако дело, или
недело буде под лупом јавности. Такав поглед и
став  једина су гаранција опстанка и даљег
успешног рада инвалидске организације.

Штампа РВИ, као и њихова удружења,
појавила су се знатно касније од првих закон-
ских прописа о њиховој заштити. Као што је по-
знато, први Закон о ратним и мирнодопским
војним инвалидима у Србији донет је 1863. го-
дине, а прва удружења ратних инвалида и њи-
хови листови на овим просторима јављају се
тек након Првог светског рата, тачније 1919. го-
дине. До тада проблематику ратних инвалида
највише прате војни листови у Србији, а знатно

мање и друга штампа, укључујући и дневну. Та-
ко се текстови и прилози о неким инвалидским
темама и проблемима, нарочито о рањеници-
ма и њиховом збрињавању могу наћи већ у пр-
вим бројевима “Војина”, првог војног листа у
кнежевини Србији - “за војничке науке, вештине
и новости”, који је излазио у Београду, од 1864.
до 1870. године, као и у другим војним листови-
ма и часописима као што су били “Ратник”, ме-
сечни лист Главног генералштаба Војске, “за
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војне науке, новости и књижевност”, који је из-
лазио у Београду од 1879. до 1941. године, с
прекидом за време Првог светског рата; “Узда-
ница”, месечни војнички лист “за поуку, негова-
ње војничких врлина и витешку заставу у срп-
ској Војсци”, који је излазио од 1902. до 1912.
године; “Ратни дневник”, који је објављивао
званичне извештаје Српске врховне команде
за време Првог светског рата; “Напред”, који је
излазио у Бизерти, 1916. и 1917. године и обја-
вљивао извештаје Команде резервних трупа и
подофицирских школа; “Војни весник”, који је
излазио од 1921. до 1941. године, прво у Крагу-
јевцу, а потом у Београду и други. 

Први листови и часописи РВИ излазе
убрзо након оснивања њихових удружења, од-
мах након Првог светског рата. У Београду се већ
1919. године појавио “Ратни инвалид”, који је из-
лазио све до окупације, 1941. године, као орган
Удружења ратних инвалида Краљевине СХС, од-
носно Краљевине Југославије. Годину дана ка-
сније, 16. марта 1920. године, у Загребу је почео
да се штампа његов имењак, орган Удружења
ратних инвалида Хрватске, а 15. септембра
1921. године и “Војни инвалид” у Љубљани, ор-
ган словеначке инвалидске организације...

Тон и садржај првих инвалидских ли-
стова одредио је тадашњи изузетно тежак по-
ложај ратних инвалида и напори њихових
удружења у борби за законска права ратних
инвалида и осталих жртава рата. Из написа
инвалидске штампе се види да је главни пра-
вац активности инвалидских удружења и тада,
као и данас, био усмерен на обезбеђивање и
доследну примену законских права ратних ин-
валида. На пример, београдски “Ратни инва-
лид” из 1919. године, на првој страни осмог
броја објавио је интегрални текст Резолуције
коју је Удружење ратних инвалида Краљевине
СХС упутило Анкети за израду основе Закона
о инвалидима (у чијем су раду учествовали и
представници Средишњег одбора Удружења),
с молбом да је “прими за своју” и упути Мини-
старском савету.

Две године касније “Ратни инвалид” пи-
ше о привременом Закону о инвалидима, а
истом темом се бави и три године касније. На
пример, у броју 54, од 9. новембра 1924. годи-
не, на првој страни доноси чланак “Хугеноти”,

у којем указује на крајњу исцрпљеност и обес-
прављеност ратних инвалида и породица по-
гинулих ратника и апелује да се њихова права
регулишу Законом. “Дошли су избори, каже се
у чланку, инвалиди ће добити нека бедна нов-
чана повећања, а њихови ће се односи и даље
регулисати појединим уредбама и ћефовима
појединих министара и високих бирократа...
Умираће у највећим мукама и највећој беди
деца отаџбине...”.

“Ратни инвалид” од 22. новембра 1925.
године објавио је нови Закон о инвалидима и
породицама жртава рата. У следећим бројеви-
ма су објављивани коментари тог Закона и о
његовој примени у пракси, углавном негатив-
ни. На пример, у броју од 18. априла 1926. го-
дине, у уводнику листа се каже да је др Милан
Стојадиновић, који “није био ратник, али је бо-
гаташ“, као министар финансија “био творац
материјалне стране инвалидског закона у коме
је оличен најгори појам Државе, као немило-
срдне и неумољиве силе”, односно симбол
“неправде и бездушности” за инвалиде. 

“Ратни инвалид” од 26. маја 1929. го-
дине је на првој страни објавио вест да је прет-
ходног дана одржана седница Врховног зако-
нодавног савета на којој је он “узео у оцену
предлог Закона о инвалидима. На истој страни
је и уводник посвећен инвалидском закону, из
којег се види који проблеми муче ратне инва-
лиде и породице погинулих ратника. У њему се
између осталог каже:... “Напунило се десет го-
дина како су престале борбе на фронту, али за
нас, ратне инвалиде, породице палих ратника
и ратничку сирочад не само што није престала,
већ је наступила нова и тежа борба. Ми се бо-
римо са недаћама у животу, са немаштином,
са глађу и другим невољама које прате човека
кога су ране или болести, у рату добивене, из-
нуриле и привремено неспособним начиниле,
а кога је држава оставила неосигураног и нео-
безбеђеног... Ратне жртве... су тражиле да по-
звани осигурају и обезбеде њихов живот и да
њихово стање реше законским путем. Дакле,
тражили су хлеба, на који неоспорно имају
права, а који после осакаћења и болестима
упропашћеним организмима нису могли нити
могу и данас сами да привреде. Ово и данас
траже, јер се ни данас није решило њихово пи-
тање”...

У истом прилогу даје се и преглед све-
га што је Удружење ратних инвалида Краље-
вине СХС урадило у протеклих десет година
да би помогло ратним жртвама, као и хроноло-
шки преглед законских и других прописа које је
Држава донела у истом периоду у области за-
штите ратних жртава, као и критичка оцена тих
прописа. Наредних година “Ратни инвалид” се
претежно бавио Законом о инвалидима из
1929. године. Из његових написа из тог перио-
да наслућује се атмосфера тешког стања у ко-
јем су се нашли ратни инвалиди и жртве рата
након доношења Закона из 1929. године. Њи-
хово огорчење се константно повећава из го-
дине у годину, све до доношења Уредбе о рат-
ним инвалидима и осталим жртвама рата, из
1938. године. А какав је био Инвалидски закон
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из 1929. године најбоље сведоче речи Божида-
ра Б. Недића, председника Средишњег одбора
Удружења ратних инвалида Краљевине Југо-
славије, из његовог Предговора поводом обја-
вљивања Уредбе о ратним инвалидима и оста-
лим жртвама из 1938. године, када је, између
осталог, рекао да је 1929. године, “без већих и
јачих државних разлога и потреба укинут један
релативно добар инвалидски закон из 1925. го-
дине и замењен једним несоцијалним, нехума-
ним и по својим последицама бруталним зако-
ном.

По инвалидском закону из 1925. годи-
не било је 72.830 личних инвалида и 156.805
ратних породица, које су уживале инвалидска
права по овом Закону. Међутим, по инвалид-
ском закону од 1929. године овај број је сведен
на 17.200 личних инвалида и 59.760 ратних
удова. Према томе изгубило је сва права рат-
них жртава 55.630 личних ратних инвалида и
97.045 породица...

...Уредба о ратним инвалидима и оста-
лим жртвама рата из 1938. године предста-
вљала је крупну промену на боље и она свака-
ко представља најзначајније достигнуће рат-
них инвалида Југославије између два светска
рата, чији се позитивни ефекти на правну за-
штиту војних инвалида осећају све до дана-
шњих дана...

Након доношења Уредбе престао је
онај огорчени тон борбе и бунт у написима “Рат-
ног инвалида”. Уместо тога он на својим страни-
цама редовно доноси вести, чланке, анализе и
коментаре о новим прописима и проблемима
који су искрсавали у раду на примени Уредбе.
Уместо ранијих захтева да се донесу бољи про-
писи, сада се у њему појављују апели за пра-
вичну и правилну примену нових прописа.

Инвалидска штампа између два свет-
ска рата је веома велику пажњу поклањала и
питању организовања ратних инвалида и оста-
лих жртава рата. И данас могу бити веома дра-
гоцена искуства наших предака по том питању.
На пример, у београдском “Ратном инвалиду”
од 27. новембра 1919. године Милорад Р.Си-
мић, ратни инвалид из Мионице у писму Уред-
нику, објављеном на другој страни, извештава
о оснивању среског пододбора Удружења рат-
них инвалида и каже: “... примио сам за свету
дужност да та величанствена установа треба
да постоји и код нас... Позвао сам збор свих
инвалида и породица палих другова. Сви су на
позив дошли. Догнала их је беда и невоља. На
збору сам им казао да је потребно да се удру-
жимо и удружени да тражимо наша права, да
су нас народни оци заборавили, да нас се ни-
ко не сећа, да смо у слободној отаџбини гори
од робова, да смо просјаци, да само удружени
можемо нагнати Владу и господу да о нама во-
де рачуна”... 

О реаговању државних власти на дога-
ђања у удружењима ратих инвалида најречи-
тије говори писмо Средишњег одбора Удруже-
ња ратних инвалида Краљевине СХС свим ор-
ганизацијама инвалида и њиховим члановима,
објављено у београдском “Ратном инвалиду”
од 11. августа 1929. године којим их информи-

ше о смени свих руководећих органа Удруже-
ња, на челу са Средишњим одбором, од стра-
не министра социјалне политике и народног
здравља и преузимању целокупног управља-
ња Удружењем од стране министровог Коме-
сара.

Поменута и друга кретања у инвалид-
ским удружењима између два светска рата
имала су свој епилог у ставу “да се све снаге
ратника уједине у ратничку организацију”, који
је изложио председник Средишњег одбора
Удружења ратних инвалида Краљевине Југо-
славије, Божидар Б. Недић, на пленарној сед-
ници Средишњег одбора из јануара 1938. годи-
не, а који је пренео “Ратни инвалид” од 20. фе-
бруара 1938. године. Том приликом он је рекао
и следеће: “Неколико пута смо добијали чак и
реч да ће правила савеза бити потписана, па
се у томе није успело. Може бити да ће нам бу-
дућа ситуација олакшати тај рад. Можда ће до-
ћи моменат кад ћемо ми бити потребни, или ће
се осетити потреба за организацијом свих рат-
ника и ја тврдо верујем да тај моменат није да-
леко”.... 

Инвалидска штампа у периоду између
два светска рата бавила се и другим темама и
питањима, а нарочито решавањем неких кон-
кретних проблема ратних инвалида и осталих
жртава рата. 

Први бројеви органа Удружења ратних
инвалида Краљевине Срба, Хрвата и Слове-
наца били су доста скромни по изгледу. У по-
четку је излазио по потреби, а најмање три пу-
та месечно. Продаван је по цени од 0,20 дина-
ра, чак и у иностранству, по цени од 2,4 франа-
ка. Од 23. јануара 1923. године излази два пу-
та недељно, на четири стране.

Десет година касније “Ратни инвалид”
је изгледао много боље и лепше. Томе је веро-
ватно допринела и чињеница да је у то време
био “Под највишом заштитом Њ.В.Краља
Александра I”, што је било истакнуто уз назив
листа. Излазио је једном недељно. Цена му је
скочила на 1,50 динара по примерку. 

У фебруару 1939. године “Ратни инва-
лид” доноси опширан чланак о припремама да
постане велики и савремени недељни лист, уз
образложење да највећа организација инвали-
да у земљи треба да има и достојан лист. На
жалост, то се није остварило. “Ратни инвалид”
је две године касније престао да излази и није
се појавио до краја Другог светског рата. 

Први број “Инвалидског листа”, органа
Удружења РВИ ФНРЈ који је једно кратко вре-
ме био и орган Савеза удружења бораца на-
родноослободилачког рата Југославије, поја-
вио се већ 1. априла 1946. године, а нешто ра-
није, 20. јануара исте године, у Љубљани је
изашао први број “Инвалидског вестника“, ор-
гана Удружења РВИ Словеније. 

Према сведочењу Славка Стијачића,
објављеном у органу СУБНОР Југославије
„4.јул“ од 30. марта 1976. године, крајем 1945.
године Средишњи одбор Удружења ратних ин-
валида ФНРЈ одлучио је да изврши реоргани-
зацију предратног инвалидског листа („Ратног
инвалида“), па је изабрао његов нови Уређи-
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вачки одбор у који су ушли Вељко Влаховић,
учесник и инвалид шпанског грађанског рата
који је једно време у Шпанији био уредник ли-
ста „Димитровац“, а за време Другог светског
рата спикер и новинар радио станице „Слобод-
на Југославија“ у Москви; Бане Божовић; Ми-
лутин Мрваљевић, РВИ из Првог светског ра-
та; Драгољуб Поп-Лазић, РВИ НОР; Славко
Стијачић, такође РВИ НОР и Чедомир Митри-
новић, стари и искусни новинар. Главни и одго-
ворни уредник био је Вељко Влаховић, а тех-
нички уредник Чедомир Митриновић. 

У ослобођеној земљи и новим друштве-
ним условима РВИ су први пут у историји доби-
ли гласила која нису морала да воде борбу по-
пут оне о којој се може читати на страницама ин-
валидске штампе између два светска рата, него
су од самог почетка имала пуну подршку цело-
купне заједнице у борби да се положај РВИ и по-
родица палих бораца што правилније и потпуни-
је реши. На страницама “Инвалидског листа” и
“Инвалидског вестника” РВИ су имали могућ-
ност да износе мишљења и дају предлоге не са-
мо у вези са доношењем законских и других про-
писа којима се регулишу њихова права и зашти-
та, него и са општом друштвеном проблемати-
ком, догађајима у земљи и иностранству. 

“Инвалидски лист” и “Инвалидски вест-
ник” нису били само информатори, него и тума-
чи и коментатори догађаја и актуелних пробле-
ма ратних инвалида, огледало активности Са-
веза РВИ и његових чланова. Они су информи-
сали о учешћу РВИ у обнови и изградњи зе-
мље, о инвалидској привреди, о рехабилитаци-
ји и преквалификацији РВИ, њиховом раду у
друштвеним организацијама, органима упра-
вљања итд. У њему су објављиване и попула-
рисане одлуке Конгреса, пленума и скупштина
Удружења РВИ, касније Савеза РВИ. Такође,
популарисана су позитивна достигнућа и иску-
ства организација и појединаца чији је рад мо-
гао да послужи као пример. На његовим ступ-
цима су подвргавана критици одступања од оп-
ште линије Савеза РВИ и напора заједнице за
решавање разних проблема из области зашти-
те и права РВИ. Доста простора посвећивано је
и обавезама РВИ и њихових удружења према
друштвеној заједници.

На пример, први број “Инвалидског ли-
ста”, на првој страни, на ударном месту доноси
извод из говора Јосипа Броза Тита делегатима
Оснивачког конгреса Удружења РВИ ФНРЈ,
одржаног крајем октобра 1945. године, у којем
каже: “Мени је познато колико се у прошлости
проблем инвалида у цијелом свијету отезао.
Стари инвалиди знају најбоље да тај проблем
никад није био ријешен. Зар да сада опет допу-
стимо да они који су највише трпјели и лично
страдали у овом рату, као и прошлим ратовима,
и даље трпе? Свакако, не. Ја мислим, другови,
да вјерујете да ћете у мени увијек имати најбо-
љег инвалидског друга и заштитника ваших
права и ваших потреба. Јер, ја знам шта значи
бити човјек који је изгубио здравље у рату, као
што знам и да се са престанком рата не скида
са дневног реда дужност да се води брига о љу-
дима који су жртвовали све за заједницу”... 

Одмах у наставку, на истој страни, об-
јављен је поздрав који су Титу упутили учесни-
ци пленарне седнице Средишњег одбора
Удружења РВИ ФНРЈ одржане 25. марта 1946.
године, као и чланак председника Удружења,
народног хероја, генерал - мајора Милоја Ми-
лојевића под насловом: “У прошлости и да-
нас”, у којем он, између осталог, каже: “Инва-
лиди не представљају данас, као некада, до-
трајало гвожђе, отпадак који више није за упо-
требу, нешто што је бачено у заборав и о чему
не терба више мислити. Данашњи инвалид, то
је инвалид - радник, инвалид - стваралац у об-
нови и изградњи своје разорене и опустошене
земље...”.

На петој страни првог броја “Инвалид-
ског листа” објављен је опширан текст члана
Уређивачког одбора Милутина Мрваљевића,
ратног инвалида из Првог светског рата, под
насловом “Рад Удружења ратних инвалида у
прошлости”, мада се у њему говори и о зада-
цима обновљеног Удружења, у наредном пе-
риоду, па и задацима “Инвалидског листа”. По-
ред резултата Удружења ратних инвалида у
периоду између два светска рата у области за-
конске заштите, у њему се указује и на приба-
вљање и стварање знатне сопствене имовине
која служи потребама инвалида: Централни
инвалидски Дом, многе домове за лечење ин-
валида по бањама, задруге, кредитне установе
и другу имовину. Истина, каже Мрваљевић,
огроман део наше имовине опљачкан је за
време рата од једног дивљачког и свирепог не-
пријатеља за кога ни име “ратни инвалид”, по-
штовано у целом културном свету, ништа није
значило. Када се узме у обзир да ратни инва-
лиди из ранијих ратова нису имали никакво на-
слеђе од својих претходника, ни инвалидско
законодавство, ни инвалидску организацију,
још мање неке установе или имовину, мора се
признати да је Удружење имало успеха у раду,
с правом закључује Мрваљевић. 

“Инвалидски лист” (број 4, 5 и 6) из ма-
ја и јуна 1946. године опширно извештава о
припремама и доношењу Закона о ратним вој-
ним инвалидима који је Народна скупштина
ФНРЈ изгласала 21. маја. На пример, у броју 4,
од 16. маја, “Инвалидски лист” на четвртој
страни објављује редакцијски чланак (непот-
писан) у којем се констатује да доношење За-
кона представља значајан корак на социјал-
ном обезбеђењу инвалида и њиховом оспосо-
бљавању за рад и даје осврт на најважније за-
конске одредбе. 

У наредном броју, од 1. јуна 1946. годи-
не “Инвалидски лист” објављује “Образложење
Закона о ратним војним инвалидима” у Народ-
ној скупштини ФНРЈ од стране председника
Владе ФНРЈ и министра народне одбране Јо-
сипа Броза Тита, у којем се, између осталог, ка-
же: „Брига о ратним војним инвалидима и поро-
дицама погинулих бораца по свом значају пре-
лази оквир једног социјалног проблема – то је
дуг Отаџбине према онима који су највише да-
ли за њену слободу. Имајући то у виду, Устав
ФНРЈ је подвукао обавезу Државе да се о њи-
ма стара и да им обезбеди достојан живот“.
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О значају који је нова власт придавала
заштити војних инвалида и породица погину-
лих бораца сведочи и сусрет Јосипа Броза Ти-
та са представницима ратних инвалида из Ду-
бровачког среза и града Дубровника, о чему
информише „Инвалидски лист“ број 9, од 01.
августа 1946. године. У разговору са њима Ти-
то је осудио „појаве бирократизма услед којих
је дошло до застоја у исплати инвалиднина и
помоћи инвалидским породицама и породица-
ма погинулих бораца“.

„Инвалидски лист“ од 1. октобра 1946.
године објавио је у целости текст „Пословног из-
вештаја Средишног одбора Удружења ратних
инвалида Југославије“ који је разматран и усво-
јен на проширеној седници Средишног одбора,
одржаној 29. и 30. септембра 1946. године, што
говори о значају те седнице, Извештаја Среди-
шног одбора о раду у протеклој години и низа
других извештаја и реферата које је Пленум са-
слушао и усвојио, а који су објављивани у на-
редним бројевима „Инвалидског листа“.

О значају овог Пленума говори и чиње-
ница да је након њега, 3. октобра, представке
Удружења ратних инвалида Југославије, међу
којима је био и уредник „Инвалидског листа“
Вељко Влаховић, примио Јосип Броз Тито, о
чему информише „Инвалидски лист“ број 14,
од 16. октобра 1946. године. 

У Пословном извештају Средишног
одбора даје се осврт на развојну линију инва-
лидског законодавства и Удружења ратних
инвалида, на положај ратних инвалида при
крају НОР и значај одлука Оснивачког конгре-
са Удружења ратних инвалида, на рад Среди-
шног одбора након Конгреса, посебно на до-
ношењу инвалидског законодавства, али и у

другим областима, укључујући и на међуна-
родном плану. У овом извештају су, у ствари,
утврђени темељи на којима је Удружење
функционисало све до уласка у СУБНОР Ју-
гославије, заједно са организацијама бораца
и резервних официра, 1961. године. Након
овог Пленума активности Удружења ратних
инвалида ФНРЈ на инвалидско законодавству
прелазе у други план, што се одражава и на
садржај „Инвалидског листа“ који почиње да
се више бави неким другим темама, не само
инвалидским.

Редовне теме на страницама „Инва-
лидског листа“, били су конгреси Удружења,
односно Савеза РВИ Југославије. Други, који је
пред инвалидску штампу ставио обавезу да се
више „приближи организацији и чланству“;
Трећи, коме је присуствовао и Јосип Броз Ти-
то, који је потврдио „решеност ратних војних
инвалида да до последњег бране независност
земље од свих насртаја“ и Четврти, који је апо-
строфирао потребу веће бриге и старања о
чланству. Наравно, „Инвалидски лист“ је веома
опширно и редовно информисао и о припре-
мама и одржавању Оснивачког конгреса СУБ-
НОР Југославије, 1961. године...

Од гашења „Инвалидског листа“, 1962.
године, до јануара 1996. године и појаве првог
броја „Војног инвалида“, информативног гла-
сила Удружења РМВИ Србије, на простору Ју-
гославије и Србије није постојала штампа
РВИ, него су се том проблематиком бавили но-
ви органи СО СУБНОР Југославије „4.јул“ (до
1990.године) и орган РО СУБНОР Словеније
„Борец“. Након што је угашен „4.јул“, његову
улогу у Србији преузима „Борац“, орган РО
СУБНОР Србије, који и данас излази.

Више пута до сада дотицали смо се не-
ких одлука (решења) регистратора удружења у
Агенцији за привредне регистре Нивес Чулић,
које су, по мишљењу Удружења РМВИ Србије,
биле у супротности са важећим законским про-
писима. Неке њене одлуке (решења) нанеле
су велику штету Удружењу РМВИ Србије и ње-
говим општинским и градским удружењима,
доприносиле њиховом организационом сла-
бљењу и отежавале њихов рад и активности,
ишле на руку носиоцима нестатутарног пона-
шања и других негативних појава у општин-
ским и градским удружењима РМВИ. 

Немамо намеру да истражујемо разло-
ге таквог понашања регистратора удружења
Нивес Чулић према Удружењу РМВИ Србије и
општинским и градским удружењима РМВИ.
Желимо само да Вам кажемо да се то и даље

наставља, упркос настојањима Удружења РМ-
ВИ Србије да неспоразуме Удружења са Реги-
стратором удружења превазиђе у непосред-
ним контактима и разговорима. Последњи та-
кав предлог (молбу) Удружења, од 20.11.2013.
године, регистратор Чулић је одбила,
29.11.2013. године, уз образложење да је на
сва питања која су постављена у допису Удру-
жења, којим тражи пријем делегације и разго-
вор са њом о спорним питањима, одговорено,
или су у поступку решавања пред другим над-
лежним органима, тако да одржавање састан-
ка сада не би било сврсисходно, већ је потреб-
но сачекати окончање наведених поступака,
па онда донети одлуку о потреби реализације
траженог састанка. 

Такође, желимо да знате да Удружење
РМВИ Србије није усамљено у оцени и ми-
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шљењу да су одлуке које је доносила реги-
стратор Чулић, у случају Удружења РМВИ Ср-
бије и његових општинских и градских удруже-
ња, у супротности са важећим законским про-
писима. О томе најбоље сведочи Решење Ми-
нистарства правде и државне управе (број.
024-00-00002/2013-35), од 07.10.2013. године,
као другостепеног органа, поводом жалбе
Удружења РМВИ Београда, изјављене преко
Илије Загорца, на Решење Регистратора
удружења (број: БУ 10695/2012), од 15.01.
2013. године. Поменутим Решењем Мини-
старства правде и државне управе поништено
је поменуто Решење Регистратора удружења,
у целини и предмет враћен Регистратору
удружења на поновни поступак. У образложе-
њу Решења Министарства, између осталог,
наводи се следеће: 

„... Имајући у виду утврђено чињенично
стање, наведене одредбе Закона, Правилника
и Статута Удружења ратних и мирнодопских
војних инвалида Београда, према оцени друго-
степеног органа, ожалбено решење донето је
уз битну повреду одредаба Закона о општем
управном поступку из члана 199. став 2. јер не
садржи утврђено чињенично стање, разлоге
који с обзиром на утврђено чињенично стање
упућују на решење дато у диспозитиву одно-
сно на основу којих доказа произилази да је
седница Скупштине Удружења од 12.12.2012.
године сазвана и одржана у складу са одред-
бама важећег Статута, па да је подносилац
пријаве легално и легитимно изабран заступ-
ник Удружења. 

Полазећи од свега напред изнетог, а
имајући у виду да поништење решења прво-
степеног органа није уређено Законом о по-
ступку регистрације у Агенцији за привредне
регистре, већ Законом о општем управном по-
ступку, а који се примењује у питањима која ни-
су посебно уређена овим законом, те да су
правне последице поништења решења друга-
чије у односу на укидање решења, Министар-
ство је нашло да су испуњени услови из члана
232. став 2. Закона о општем управном поступ-
ку и да је првостепено решење донето уз бит-
ну повреду одредаба из члана 199. став 2, а у
вези са чланом 8. Закона о општем управном
поступку. 

У том смислу, првостепени орган је ду-
жан да у поновном поступку, а пре доношења
решења утврди све одлучне чињенице и окол-
ности које су од значаја за његово доношење и
отклони друге уочене недостатке у поступку,
односно да допуни доказни поступак, тако што
ће да спроведе поступак уписа промене пода-
така ценећи достављене доказе који су подне-
ти уз пријаву за упис промене и да недвосми-
слено утврди укупан број чланова Удружења
ратних и мирнодопских војних инвалида Бео-
града, па самим тим да ли је достављена Од-
лука Градског одбора Удружења о сазивању
седнице Скупштине, да ли су чланови Скуп-
штине обавештени о месту и времену одржа-
вања седнице и предлогу дневног реда, да ли
је седницу Скупштине сазвао председник и да
ли је Скупштина од 12.12.2012. године сазвана

и одржана у складу са одредбама важећег
Статута, као и да утврди да ли је пријава за
упис промене података поднета од стране
овлашћеног лица, односно легално и легитим-
но изабраног заступника. 

Након тога, а савесном и брижљивом
оценом сваког доказа посебно и свих заједно и
сходно потпуно утврђеном чињеничном стању
стећи ће се услови за доношење одговарајуће
мериторне одлуке.

Како садржај решења подлеже анали-
зи од стране другостепеног органа поводом
жалбе, указујемо на обавезу првостепеног ор-
гана да поступа сходно чл. 196 - 204 Закона о
општем управном поступку. Решење које се
доноси и у коме се утврђује чињенично стање
и даје правна оцена чињеница, односно утвр-
ђују одлучне чињенице и на основу њих мери-
торно одлучује, мора да садржи све потребне
елементе на основу којих се може утврдити
његова аутентичност и испитати његова чиње-
нична заснованост и законитост...“

Ово Решење Министарства правде и
државне управе је коначно у управном поступ-
ку. Међутим, уместо да поступи по њему, реги-
стратор удружења Чулић хитно доноси ново
Решење (број: БУ 10045/2013, од 04.11.2013.
године) о промени података у Регистру удру-
жења код Удружења РМВИ Београда, на осно-
ву регистрационе пријаве коју је у име Удруже-
ња РМВИ Београда поднео Томислав Мијаило-
вић, нестатутарно изабрани председник и за-
ступник Удружења РМВИ Београда, 14.12.
2012. године. У образложењу тог Решења, из-
међу осталог, наводи се следеће:

„... Чланом 3. став 1. тачка 3. Закона о
поступку регистрације у Агенцији за привредне
регистре прописано је да се поступак реги-
страције заснива на начелу формалности, пре-
ма коме регистратор доноси одлуке на основу
чињеница из пријаве, приложених докумената
и регистрованих података, без испитивања
тачности чињеница из пријаве, веродостојно-
сти приложених докумената и правилности и
законитости поступака у коме су документи до-
нети...

Регистратор, поступајући у складу са
Законом о поступку регистрације у Агенцији за
привредне регистре, у поновном поступку није
могао прихватити упутства другостепеног орга-
на и ...“.

Регистратор удружења Чулић брзомет-
но је одбацила жалбу Удружења РМВИ Србије
на ово њено Решење, уз образложење да је
поднета од неовлашћеног лица. Према њеном
тумачењу Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, жалбу против
одлуке (решења) Регистратора удружења (ми-
нистру надлежном за одлучивање о жалби) мо-
же да поднесе само подносилац регистрационе
пријаве, што је апсурд, нонсенс, посебно у слу-
чају када је предмет жалбе подносилац реги-
страционе пријаве, зато што је незаконито (не-
статутарно) изабран за заступника Удружења –
подносиоца регистрационе пријаве. 

Шта рећи након овога о раду реги-
стратора удружења Чулић и њеном односу
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према Удружењу РМВИ Србије и његовим оп-
штинским и градским удружењима. Удружењу
РМВИ Србије остало је једино да се поново
жали другостепеном органу – Министарству
правде и државне управе, на најновије Реше-
ње Регистратора (број: БУ 10045/2013/02, од
03.12.2013. године), што је оно и учинило,

жалбом од 10.01.2014.године. Надамо се да
ће правда, на крају, ипак победити. За сада,
регистратор удружења Нивес Чулић понаша
се као цар(ица), чије се одлуке „не поричу“.
Али, све има и свој крај. 

С.С.У.

Настављају се и заоштравају и напади
и притисци на Удружење РМВИ Србије, њего-
во руководство, чланство, општинска и град-
ска удружења од стране неких сродних удру-
жења, интересних група и појединаца, о чему
смо последњи пут опширније информисали у
„Војном инвалиду“ број 94, децембра 2012. го-
дине. Повод за њихове тадашње нападе на
Удружење РМВИ Србије био је принципијелан
став Удружења РМВИ Србије по питању реви-
зије решења РВИ из оружаних сукоба после
1990. године, а сада то раде и без конкретног
повода. 

Најновији пример подривачког и дру-
гих облика непријатељског деловања против
Удружења РМВИ Србије имамо у Војводини.
где је председник Покрајинског одбора Удру-
жења РВИ Србије свих ратова Сретен Стојко-
вић покушао придобити (врбовати) председни-
ка Удружења РМВИ општине Ковин Ангела
Заркова да распусти Удружење РМВИ општи-
не Ковин и региструје Удружење РВИ Ковина
свих ратова, о чему је Зарков информисао ру-
ководство Удружења РМВИ Србије на Петој
седници његовог Републичког одбора, 25. но-
вембра 2013. године. Када су представници
Удружења РМВИ Србије касније питали Стој-
ковића зашто то чини, цинично им је одговорио
да то не раде само у Ковину, него у целој Вој-
водини и Србији, што је, на жалост, тачно. 

У последње време жестоким нападима
и критикама изложен је и „Војни инвалид“, ње-
гово Уредништво, посебно сарадници који до-
следно, принципијелно, аргументовано, струч-
но и компетентно бране права и интересе вој-
них инвалида, корисника породичне инвалид-
нине и Удружења РМВИ Србије. О томе смо до-
ста писали током прошле године, у неколико
бројева „Војног инвалида“, у прилозима о про-
блемима Удружења РМВИ Београда, Удруже-
ња РМВИ општине Бор и неким другим. О томе
смо нешто рекли и у прошлом броју Часописа,
када смо Вас информисали о дискусији која је
вођена на редовној седници Уредништва, 17.
октобра 2013. године, на којој је Милан Попић
(члан Уредништва и руководства Удружења те-
шких РВИ и ППБ свих ратова) оштро критико-
вао уређивачку политику Часописа и демон-
стративно поднео оставку на чланство у Уред-
ништву. Мислили смо да се ради о тренутном и
пролазном незадовољству Попића, што смо и
рекли у прошлом броју „Војног инвалида“, али
се испоставило да није тако. Одмах након из-
ласка из штампе „Војног инвалида“ број 99, По-
пић се обратио писмом руководству Удружења
РМВИ Србије и Уредништву „Војног инвалида“

у којем прецизира да на поменутој седници
Уредништва није „запретио оставком“, већ
„поднео оставку“ на чланство у Уредништву Ча-
сописа, оптужујући притом „оне који годинама
воде главну реч и уређују Часопис“, да њега и
читаоце „лажу више од 15 година... што он ви-
ше не може и не жели слушати...“ Ако је и од
Попића, много је, заиста. 

Носиоци непријатељских делатности
против Удружења РМВИ Србије и „Војног инва-
лида“ су руководиоци некадашњег Удружења
РВИ Србије (од 1990. године), односно удруже-
ња и политичких странака насталих његовим
деобама. Из ових или оних разлога, њима се
понекад прикључују и нека удружења ратних
ветерана из најновијих оружаних сукоба, па
чак и СУБНОР, што је било видљиво и прили-
ком прошлогодишњег обележавања неколико
значајних јубилеја војних инвалида Србије и
Удружења РМВИ Србије, када су се на позив
Удружења РМВИ Србије да присуствују цен-
тралној прослави у Београду, на Дан Удруже-
ња РМВИ Србије, 28. октобра 2013. године,
одазвали једино Клуб генерала и адмирала
Србије и Удружење чланова породица палих
бораца ратова од 1990. године. 

Удружење РМВИ Србије није идеално.
Није то ни „Војни инвалид“. И сами смо свесни
многих својих недостатака и грешака. Суоча-
вамо се и са многим тешкоћама и препрекама,
како објективне, тако и субјективне природе.
Остали смо без многих истакнутих чланова и
руководилаца. У току је велика смена генера-
ција и у Удружењу РМВИ Србије и у Уредни-
штву „Војног инвалида“. Никада нисмо крили
наше мане, слабости и тешкоће. Напротив,
отворено смо их износили, писали о њима и
настојали да их што успешније превазиђемо.
Међутим, уместо разумевања, солидарности,
помоћи и подршке од стране сродних удруже-
ња наилазимо на опструкције, подривачке,
разбијачке и друге непријатељске делатности.
Зашто је то тако? Да ли је проблем у Удруже-
њу РМВИ Србије и његовом Гласилу? Да ли
они заслужују такав однос према њима од
стране неких сродних удружења, политичких
странака, па и неких државних органа? Или је
у питању нешто друго? 

По нашем мишљењу, Удружење РМВИ
Србије и „Војни инвалид“, без обзира на поме-
нуте и друге мане и недостатке, много су учи-
нили за све кориснике борачко-инвалидске за-
штите и не заслужују да се сродна удружења
према њима односе непријатељски. Мислимо
да то корисници борачко-инвалидске заштите
знају и да уживамо њихову подршку. То нам да-
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је снагу да наставимо да се боримо за њихова
права. Ако они не мисле тако, онда нека „ђаво
носи“ и Удружење РМВИ Србије и његово ин-
формативно гласило, што би рекао наш народ.
Нека онда барјак борбе за бољу борачко-инва-
лидску заштиту преузму сродна удружења и
њихови лидери. Ми ћемо им пожелети срећу и
успех, мада сумњамо да су они то у стању и да
то желе. Они желе нешто друго.

А сада да се мало позабавимо разло-
зима непријатељског деловања сродних
удружења против Удружења РМВИ Србије.
Основни сукоб и линија поделе у борачко-ин-
валидској популацији потиче још из првих да-
на обнове друштвеног организовања војних
инвалида и бораца у Србији, почетком 90-их
година прошлога века, када су РВИ из најно-
вијих оружаних сукоба (после 17. августа
1990. године) одбили да уђу у заједничко
Удружење свих ВИ и КПИ у РС. Уместо једног,
основана су два - Удружење РВИ Србије (од
1990. године) и Удружење РВИ Србије – уче-
сника НОР.

Без обзира на међусобне разлике
(идеолошке и друге), ова два удружења су у
почетку доста добро сарађивала и заједно
остварила значајне успехе у одбрани и уна-
пређивању дотадашњих законских права ВИ
и КПИ, нарочито у поступку доношења низа
уредби Владе РС о ВИ и КПИ, као и важећег
Закона о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца, па и ка-
сније, у борби да се спречи примена тзв.
„швајцарског модела“ за израчунавање изно-
са месечних новчаних примања ВИ и КПИ,
доношење новог Закона о борачко-инвалид-
ској заштити који би био лошији од важећег
итд. Два удружења су заједно организовала
више јавних (уличних) протеста, три сабора
ВИ и КПИ из целе Србије и многе друге акци-
је. У једном кратком периоду чак је и „Војни
инвалид“ био заједничко информативно гла-
сило два удружења. Круна њихове међусобне
сарадње било је оснивање Савеза удружења
РМВИ Србије и Удружења РВИ Србије, 26.
децембра 2002. године. Међутим, након тога
у први план почеле су да избијају све веће
разлике у ставовима руководстава два удру-
жења, праћене неспоразумима и некорект-
ним понашањем према Удружењу РМВИ Ср-
бије, присвајањем и својатањем његових ре-
зултата и успеха, покушајима врбовања ње-
гових чланова и руководилаца, као и неким
другим негативним појавама. То је кулмини-
рало 2008. године, када руководство Удруже-
ња РВИ Србије свих ратова (раније
Удружење РВИ Србије од 1990.године) дефи-
нитивно предност даје сарадњи са ратним
ветеранима, односно њиховој политичкој
странци - Покрету ветерана Србије, на челу
са Жељком Васиљевићем, који је истовреме-
но био и секретар Удружења РВИ Србије свих
ратова. „Војни инвалид“ је о свему томе де-
таљно информисао, нарочито у бројевима 72
и 73, новембра 2008. и јануара 2009. године,
у интервјуу са Жељком Васиљевићем и у
прилогу под насловом: „Од наде до разочаре-

ња“. Саветујемо Вам да поново прочитате и
један и други прилог, јер су и данас веома ак-
туелни. Из њих ћете видети да је руководство
Удружења РВИ Србије свих ратова потпуно
загазило у политичке воде и напустило борбу
за стварне интересе војних инвалида и кори-
снике породичне инвалиднине. 

У првом броју гласила Покрета вете-
рана Србије „Реч ветерана“, који је из штам-
пе изашао крајем 2008. године, Жељко Васи-
љевић отворено омаловажава рад и значај
удружења војних инвалида и предност даје
политичком организовању ветерана, па и
оних који то нису (сви пензионисани официри
и чланови породица ветерана). Не наводећи
ни један аргумент у прилог томе, тврди да
удружења војних инвалида (и сродна удруже-
ња) нису пружала адекватне могућности у
циљу поправљања социјалног и друштвеног
положаја РВИ, чланова породица погинулих
бораца и осталих припадника ветеранске по-
пулације, због чега се, наводно, јавила
оправдана потреба за формирањем политич-
ке странке ветерана Србије (по угледу на
пензионере). 

Након политичког фијаска, разлаза са
ранијим најближим сарадником Дујовићем, це-
пања Покрета ветерана Србије и његове поли-
тичке маргинализације, Васиљевић се поново
вратио Удружењу РВИ Србије и сада је његов
(како смо чули плаћени) председник. На жа-
лост, поново се вратио и непријатељском де-
ловању против Удружења РМВИ Србије. 

Разлози због којих се Васиљевић око-
мио на Удружење РМВИ Србије (и пре и сада)
су различити. Први међу њима је љубомора
због ауторитета и угледа који је Удружење РМ-
ВИ Србије стекло и још увек има у борачко-ин-
валидској и широј јавности, па и код надле-
жних државних органа. Као резултат тога,
Удружење РМВИ Србије је било и још увек је
најмасовније удружење ВИ у РС. Захваљујући
томе оно је заузимало прво место на ранг-ли-
сти репрезентативних удружења војних инва-
лида и као такво имало и одговарајућу финан-
сијску подршку из буџета РС. Чињеница је да
су напади на Удружење РМВИ Србије знатно
појачани након што је оно заузело позицију
најрепрезентативнијег Удружења ВИ у РС.  То
је попримило такве размере да оно није има-
ло ништа против да ресорни Министар укине
важеће Упутство о финансирању Удружења у
области борачко-инвалидске заштите, којим
су прописани и услови за стицање репрезен-
тативности. 

Други, ништа мање важан разлог на-
пада на Удружење РМВИ Србије је то што је
оно настављач и правни следбеник првог
удружења војних инвалида на овим простори-
ма, из 1919. године. Између осталог, то је ве-
ома важно са становишта реституције нека-
дашње непокретне (и покретне) имовине ВИ и
њихових удружења. Ту чињеницу уважавају и
надлежни судови приликом одлучивања о тој
имовини. О томе сведочи Одлука суда којом
је Удружење РМВИ Србије добило право вла-
сништва над одмаралиштем РВИ „Голија“ у
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Ивањици. По истом основу Удружење РМВИ
Србије је добило и право власништва над два
локала на Новом Београду, а има изгледа да
добије право власништва и над другом имо-
вином ратних инвалида, која је национализо-
вана и на други начин отуђена од њих, укљу-
чујући и над зградом Дома РВИ Београда.

Није случајно да је до првих сукобља-
вања између Удружења РВИ Србије свих рато-
ва и Удружења РМВИ Србије дошло баш око
тога ко ће и како управљати Домом РВИ Бео-
града, односно зградом Дома РВИ Београда.
На удару непријатељског деловања Удружења
РВИ Србије свих ратова прво се нашло Удру-
жење РМВИ Београда, које је тренутно у пот-
пуном организационом расулу. На жалост, то-
ме су допринели и неки руководиоци Удруже-
ња РМВИ Београда и општинских удружења
РМВИ у Београду, који су се окренули против
руководства Удружења РМВИ Србије, из врло
прозаичних, себичних интереса. 

Жалосно је да у Скупштини Дома РВИ
Београда седе представници РО Удружења
РМВИ Србије и ГО Удружења РМВИ Београда,
а да Савет Дома, његов председник и Управ-
ник, заједно са (спорним) руководством Удру-
жења РМВИ Београда, раде против интереса
Удружења РМВИ Београда и Удружења РМВИ
Србије, у чему имају подршку Удружења РВИ
Србије свих ратова и неких других сродних
удружења заинтересованих за ту имовину,
укључујући и СУБНОР, са којим се судски спо-
римо око ње. 

Да је имовина ратних инвалида и право
власништва над њом један од главних разлога
непријатељског деловања сродних удружења
против Удружења РМВИ Србије потврђује и
случај Ивањице, где у последње време имамо
отворене претње руководиоцима Удружења
РМВИ општине Ивањица да не закупљују од-
маралиште РВИ „Голија“ у Ивањици, из центра-
ле Удружења РВИ Србије свих ратова у Бео-
граду. То потврђују и случајеви „Андревља“, од-
маралишта РВИ на Фрушкој Гори, „Сребрног је-
зера“ на Дунаву, одмаралишта које је било у
власништву Удружења РВИ Србије свих рато-
ва, имовине у сремским Бољевцима итд. 

Удружење РМВИ Србије наставиће,
као и до сада, да се одлучно супротставља
свим нападима и неоснованим клеветама на
Удружење, пре свега још бољим и ефикасни-
јим радом, у циљу решавања актуелних пита-
ња и проблема чланова Удружења и свих дру-
гих ВИ и КПИ. Уверено је да другог, бољег на-
чина од тога нема. Такође, уверено је да има и
да ће и даље имати пуну и безрезервну подр-
шку свих корисника борачко-инвалидске за-
штите у Србији за такав рад. Колико ће оно би-
ти успешно у томе највише зависи од њега са-
мог. Зато је потребно јачати његово јединство
и слогу, на свим нивоима.

На крају крајева, верујемо и у народну
мудрост, из наслова овога прилога, која каже:
“Ко другоме јаму копа, сам у њу упада.” 

С.С.У.
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ПРИМАЊА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И КОРИСНИКА ПОРОДИЧНЕ
ИНВАЛИДНИНЕ ПО РАНИЈИМ САВЕЗНИМ ПРОПИСИМА

ЗА НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ... 
Припрема: С.С.У.

У овом броју „Војног инвалида“ објављујемо податке о примањима војних инвалида и
корисника породичне инвалиднине која су исплаћена за месеце новембар и децембар 2013.године.

Према објављеним подацима, просечна месечна зарада у Републици Србији, без пореза и
доприноса, за месец октобар 2013.године, била је за 1,7% већа у односу на септембар, а у
новембру већа за 1,2% у односу на октобар. У истом проценту кретала су се навише сва новчана
примања ВИ и КПИ за месеце новембар и децембар 2013. године. У новембру месецу 2013. године,
као основ за утврђивање висине и исплату свих примања ВИ и КПИ по ранијим савезним
прописима коришћен је износ од 78.507,00 динара (просечна месечна зарада у Републици Србији
за октобар 2013.године, без пореза и доприноса –у износу од 43.615,00 динара, увећана за 80%).
У децембру 2013. године основ за исплату је био 79.416,00 динара (што представља просечну
месечну зараду за месец новембар 2013.године у Републици Србији, без пореза и доприноса - у
износу од 44.120,00 динара, увећану за 80%).

У табелама које следе дајемо преглед и податке о износима  новчаних примања војних
инвалида и корисника породичне инвалиднине за новембар и децембар 2013.године.







Инвалиди и корисници социјалне помо-
ћи најмање ће плаћати за легализацију бесправ-
них кућа и станова. За њих ће када буду измири-
вали накнаду за уређење грађевинског земљи-
шта, важити попуст од 99 одсто за првих 100 не-
легалних квадрата. Моћи ће и да рачунају на
упола нижу цену уколико накнаду, уместо у рата-
ма, плате одједном, до 31. марта ове године.
Услови које треба да испуне како би искористи-
ли ове повластице су да докажу да су као вла-
сници породичног стамбеног објекта његовом
изградњом или куповином трајно решавали
стамбено питање и да они, или њихови чланови
домаћинства, немају другу непокретност за ста-
новање на територији града. Сви други који су
зидали без грађевинске дозволе станове и куће
за своје потребе или за тржиште, пословни про-
стор, хале и хангаре добиће попуст од 50 одсто
за накнаду за уређење грађевинског земљишта,
ако ту обавезу измире до 31. марта ове године.

Ако накнаду буду плаћали после тог да-
тума, све категорије власника нелегалних гра-
ђевина имаће попуст од 30 одсто. Без права на
попуст моћи ће да трошкове легализације пла-
те на 240 месечних рата.

Набројане олакшице усвојило је при-
времено веће Београда, на основу новог Зако-
на о легализацији, који одлуку о попустима
препушта локалним самоуправама. Као једину
повластицу на накнаду законодавац је дозво-

лио да она може да се плати одједном, или на
месечне рате, најдуже до 20 година. Градите-
љима који у претходних двадесет година нису
пријавили своје нелегалне некретнине рок да
то учине истиче 29. јануара....

Легализација куће површине 200 ква-
драта у Калуђерици (пета зона, у којој је накна-
да 9.323 динара по квадрату) чији је власник
особа са инвалидитетом, или корисник соци-
јалне новчане помоћи, коштаће 941.623 дина-
ра. Структура тог износа, који представља на-
кнаду за уређење земљишта, изгледа овако:

*Првих 100 квадрата 9.323 динара
*Других 100 квадрата 932.300 динара
*Укупно 941.623 динара
*Уколико накнаду измири одједном, до 31.

марта ове године, имаће попуст од 50 одсто
(470.811 динара).

*после тог датума може да рачуна на по-
пуст од 30 одсто (659.136 динара)

*Без попуста, накнада се може измирити на
240 месечних рата (по 3.923 динара).

Право на новчану социјалну помоћ ко-
рисници доказују решењем Градског центра за
социјални рад. Потпуни губитак радне способ-
ности особе са инвалидитетом треба да потвр-
де решењем ПИО фонда.

Д. Мучибабић

„Политика“, 20.01.2014.г.

Комесаријат за избеглице и миграције
Републике Србије од 2008. године из буџета
Републике Србије добија значајна средства за
подршку јединицама локалне самоуправе у ре-
шавању стамбених потреба избеглица и по-
бољшању услова становања интерно расеље-
них лица. До сада је за ове намене из буџета
издвојено више од две милијарде динара (око
20 милиона евра), чиме је обезбеђено око
3.500 трајних решења, а економски оснажено
више од 2.600 породица.

Процедуре које Комесаријат спроводи
да би све врсте помоћи стигле до избеглица и
интерно расељених су транспарентне, уз успо-
стављене јасне механизме који гарантују да ће
помоћ доћи до оних којима је најпотребнија.

Од 2008. године Комесаријат је расписао
30 јавних позива путем којих су јединице локал-
не самоуправе конкурисале за наведена сред-
ства намењена за помоћ у грађевинском мате-
ријалу, обезбеђивање кућа са окућницом, као и
економско оснаживање породица. Јавни позиви
се објављују на сајту Комесаријата за избеглице
и миграције (), у одељку Јавни позиви.

Јединица локалне самоуправе распо-
дељује добијена средства такође путем јавног
позива. Јавни позив се објављује обавезно на
огласној табли повереништва, али и на другим
местима која повереник за избеглице одреди.

Јавним позивом су прописани услови
које потенцијални корисник треба да испуњава

да би био корисник одређене помоћи, обаве-
зна документација коју треба да достави, као и
начин и рок за подношење захтева.

Помоћ у виду пакета грађевинског ма-
теријала и обезбеђивања куће са окућницом
могу да остваре породице избеглица/интерно
расељених лица уколико подносилац захтева
и чланови његовог породичног домаћинства
испуњавају следеће услове:

1. да имају избеглички статус/решење о
престанку статуса/и да су евидентирани као
интерно расељена лица;

2. да су смештени у колективном центру,
или неадекватном приватном смештају;

3. да избегло лице има држављанство Ре-
публике Србије (поднет захтев за пријем);

4. да избегло лице не поседује непокрет-
ност у Републици Србији, држави порекла, или
другој држави, а интерно расељенo лице не
поседује непокретност  ван КиМ (места преби-
валишта), или у другој држави, а којом могу да
реше своје стамбено питање;

5. да нису укључени у неки други пројекат
за трајно решавање стамбених потреба;

6. да избегло лице није ушло у посед своје об-
новљене или неоштећене имовине, исту није
отуђило или заменило у држави порекла, или у
другој држави, а којом је могло да реши своје
стамбене потребе; да интерно расељено лице
није обновило, или отуђило непокретност на те-
риторији КиМ, а којом је могло да реши своје
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стамбено питање; 
7. да нису повратници из миграције у треће земље.
Поред наведених услова (1-7), за помоћ у

грађевинском материјалу потенцијални кори-
сници треба да испуне и следеће:

8. да поседују непокретност коју су сами приба-
вили, са грађевинском дозволом или је поднет
захтев за легализацију наведене непокретности;

9. да поседују неусловни стамбени објекат
или плац са започетом градњом и да је степен
изградње такав да уз донацију могу да створе
основне услове за живот;

10. да величина стамбеног објекта не превази-
лази основне потребе породичног домаћинства.

Минимална вредност пакета грађевин-
ског материјала износи 150.000 динара, а мак-
симална вредност грађевинског материјала
440.000 динара, по породици корисника. Помоћ
се одобрава као једнократна и бесповратна.

Поред наведених услова (1-7) за помоћ
у обезбеђивању куће са окућницом потенцијал-
ни корисници треба да испуне и следећи (8):

Да породица има радно способне чла-
нове домаћинства.

Максимални износ средстава за обез-
беђивање куће са окућницом до сада је изно-
сио 810.000 динара по изабраном кориснику, а
исти може додатно да учествује сопственим
средствима у износу до 50 одсто од наведеног
износа. Изабрани корисник помоћи не сме оту-
ђити непокретност која је предмет помоћи у
року од пет година од дана потписивања и ове-
ре купопродајног уговора. По Закону о избе-
глицама (члан 19.), део средстaва уложених у
куће са окућницом корисник је дужан вратити
Комесаријату у року од пет година од дана за-
кључења уговора. Висина дела средстaва уло-
жених у куће са окућницом за који постоји оба-
веза враћања не може износити више од 50 %
уговорне цене. Комесаријат може донети одлу-

ку о ослобађању корисника од обавезе враћа-
ња дела средстава уложених у куће са окућни-
цом на предлог јединице локалне самоуправе,
у складу са њеном популационом политиком
(враћање уложених средстава се односи само
на породице избеглица).

Помоћ у виду грантова за економско
оснаживање могу да остваре породице избе-
глица/интерно расељених лица уколико подно-
силац захтева и чланови његовог породичног
домаћинства, поред горе наведених под тачка-
ма 1, 2 и 3,  испуњавају и следеће услове:

4. да нису укључени у неки други про-
јекат за трајно решавање стамбених потреба у
текућој години;

5. да имају јасну, реалну и одрживу по-
словну идеју (способност за рад, економска
исплативост, спремност да региструје послов-
ну активност, стечено искуство...);

6. да, у односу на врсту тражене помо-
ћи, корисник има основне предуслове и могућ-
ности за ефикасно обављање активности (на
пример: корисници пољопривредног гранта
морају поседовати одговарајуће земљиште,
или уговор о закупу, или коришћењу земљи-
шта - на најмање две године; корисници помо-
ћи намењене сточарству морају поседовати
адекватан објекат за смештај стоке; корисници
помоћи намењене куповини прикључне маши-
не морају имати трактор и др.

Помоћ се одобрава у роби, као једно-
кратна и бесповратна, за економско оснажива-
ње породица, а у износу од највише до 170.000
динара за сваки одобрени грант.

Ред првенства за решавање стамбених
потреба избеглица и побољшање услова стано-
вања интерно расељених лица кроз доделу па-
кета грађевинског материјала и обезбеђивање
кућа са окућницом утврђује се на основу броја
бодова које подносилац захтева оствари.

Радио телевизија Србије одобрава
ратним војним инвалидима бенефицију на
претплату, тако што је плаћају шест месеци го-
дишње, односно шест месеци плаћају, а шест
не плаћају претплату.

Формулар на којем се подноси молба
(захтев) за повлашћену претплату може се доби-
ти на шалтеру зграде РТС (у Кошутњаку, а веро-

ватно и Таковској  улици). Уз захтев треба прило-
жити.

-  копију Решења о статусу ратног војног инвалида
-  копију последњег рачуна ЕПС
-  копију личне карте (ако је чипована, треба

приложити њен садржај)

Удружење РМВИ Чукарица

Немачка је почела Први светски рат,
али левица не може да поднесе да то каже.
– Ако је ово година стогодишњице, онда је ва-
жније него икада да поштујемо истину

Један од разлога зашто сам конзерва-
тивац (торијевац) јесте, на крају крајева, то што

не могу да трпим интелектуалну неискреност
левице. У мојим касним тинејџерским годинама
схватио сам да сам почео да мрзим начин на
који левичари (лабуристи) прикривају непријат-
не чињенице о људској природи или одбијају
да кажу једноставне истине. Није ми се свиде-
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ло ни то како се вређају ако избрбљаш такву
истину и при том покушају да те ућуткају.

Даћу вам актуелни пример за то. Тужна
је али непорецива чињеница да је Први светски
рат, са свим својим убиственим ужасом, најве-
ћим делом резултат немачког експанзионизма
и агресије. То је истина коју је недавно поновно
изнео Макс Хејстингс у одличној књизи, а коју је
изрекао и министар образовања Мајкл Гов. Ве-
рујем да је та анализа у основи коректна и што
је још важније да је се сећамо у овој години сто-
годишњег јубилеја.

Чињеница је, авај, да Лабуристичка
партија верује да није пристојно да се то поме-
не. Према речима њиховог портпарола за пи-
тања образовања Тристама Ханта, „грубо” је и
„ружно” рећи тако нешто. У чланку за „Обзер-
вер” он пише да је „шокантно” да смо и даље
усредсређени на „милитаристичку Немачку
склону ратном хушкању у империјалној агре-
сији”, што је неприхватљиво. 

У тексту, који заслужује Нобелову на-
граду за глупост, Хант иде и даље, што се чи-
ни као оправдање за Кајзера и његове генера-
ле. Мистериозно је уперио прст у Србе. Окри-
вио је Русе. Оптужио је Турке због тога што ни-
су успели да сачувају Отоманско царство, а у
једном тренутку сугерисао је да смо преоштри
према ратоборној јункеровској класи. Он је
тврдио да „савремена истраживања” сада ве-
рују да смо „потценили унутрашња противље-
ња која су према Кајзеровим идејама постоја-
ла у оквиру немачке власти”, као да би то не-
што променило набоље.

Можда је било још „унутрашњих проти-
вљења” Кајзеру, као што сматра Хант. Ко год да
су оно били ти унутрашњи противници, од њих
није било много користи, зар не? Немачка је би-
ла та која је погурала Аустрију да крене у рат
против Србије. Немачка је та која је објавила
рат Русији 1. августа 1914. године. Немачке је
та која је закључила да је неопходно извршити
инвазију на Луксембург и Немачка је била та ко-
ја је активирала план „Шлифен”, развијен слу-
чајно 1905. године и послала своје трупе да се
пробију кроз неутралну Белгију до Француске.

Зашто је било неопходно да се некакав
лом у Сарајеву прошири инвазијом на Француску,
побогу? Није било потребно. Покретачка сила иза
тог покоља била је жеља немачког режима да
отелотвори судбину Немачке као велике европ-
ске силе и да стекне престиж и међународни
углед који долази са статусом империје. Зато је
Тирпиц стално повећавао немачку флоту – упр-
кос напорима Британије да оконча трку у наору-
жању. Зато су покушали да застраше Француску
слањем ратног брода у Агадир 1911. године.

У суштини, због тога су милиони умрли
у рововима западног фронта и на другим мести-
ма – укупно њих 15 милиона. Још већа трагеди-
ја за Немачку и остатак света била је у томе што

се двадесет година после окончања тог кон-
фликта појавио још један немачки лидер који је
одлучио да обнови суштински исти војно-поли-
тички циљ – масивну експанзију немачког ути-
цаја у Европи и шире. Иако је Хитлер био гадни-
ји и већи милитариста од Кајзера, није случај-
ност што је применио веома сличан план: прво
да се елиминишу Француска и мање земље, а
потом да се удари на Русију.

У оба рата, велики број Британаца, вој-
ника и цивила, погинуло је у борби да осујете
те болесне амбиције. У суштини, они су се бо-
рили на страни деснице и не треба да буде за-
брањено да се та чињеница изговори. Други
светски рат произашао је неумољиво из Првог,
а плашим се да у оба рата терет одговорности
највећим делом почива на немачким рамени-
ма. Не треба да буде забрањено да се та чи-
њеница данас изговори – не само због истине
него и због Немачке у 2014. години.

Хант је крив због тога што прича потпу-
не глупости, али се испод његовог смушеног лу-
петања о „вишеструким историјама” налази оно
за шта он замишља да је љубазност. Ови рато-
ви су били потпуно застрашујући и за Немце
као и за друге, а Немци су данас и те како наши
пријатељи. Он не жели да се у комеморације
1914. године увлачи ксенофобија или национа-
лизам и ја сам с тим у потпуности сагласан.

Сви желимо да замишљамо Немачку ка-
ква је данас – дивна, мирољубива, демократска
земља и један од наших највећих пријатеља и
партнера у свету, земља са импресивним техно-
лошким достигнућима, место без премца када је
реч о културном богатству и цивилизацији. Оно
што Хант не схвата у свом пробирљивом леви-
чарском заваравању јесте да он вређа огромна
духовна остварења савремене Немачке.

Немци су данас такви какви јесу зато
што су искрени према себи самима и зато што
су у последњих 60 година пролазили кроз аго-
нију признавања ужаса који су починили. Они то
не гурају под тепих. Они не оптужују Србе да су
криви за рат од 1914. до 1918. године. Они не
оптужују ни Русе, ни Турке. Они знају какву су
цену платили због милитаризма 20. века.

Они не покушавају да ублаже или по-
деле кривицу за сукоб. Они су то покушали у
тридесетим и знају да тај пут води у лудило.
Немци знају истину о светским ратовима и о
својој улози. Они су то научили и променили су
се. Било би катастрофално ако би та истина
данас била замућена. Тешко могу да поверу-
јем да аутор тог блесавог чланка у „Обзерверу”
предлаже да се промени историја која се учи у
нашим школама.

Ако Тристрам Хант озбиљно негира да
је немачки милитаризам био у корену Првог
светског рата, онда он није права особа за по-
сао који обавља, ни у опозицији, ни у влади и
треба да поднесе оставку.

Читајући оно што се пише о Првом
светском рату, Гаврилу Принципу и историјској
науци, тешко је не закључити да однос према
стогодишњици Великог рата зависи од онога

између историје и политике. Како је у Србији
историја политички жива, велико је неразуме-
вање света где то није случај.

Узећу прво за пример саму историјску
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науку. Коментатори, било да су историчари,
или аматери, рецимо књижевници, реагују на
неке нове књиге о овом рату као да су мотиви-
сани патриотским или националним, или др-
жавним интересима, а не напросто научним.
Ово највише говори о схватању позива истори-
чара у Србији, а ништа о историјској науци,
њеном положају и улози коју она има у другим
земљама. Историјска наука у свету је под мно-
го већим утицајем, методолошким и истражи-
вачким, напретка у другим наукама, уз већу до-
ступност података, а много је мање зависна од
локалних средина у којима се историчари
образују и раде. То се види и у новим књигама
о Првом светском рату (посебно у „Месечари-
ма“ Кристофера Кларка), независно од тога ко-
ји је њихов научни допринос. Историјска наука
као средство државне или националне полити-
ке, то није ваљан опис стања ствари у развије-
ном свету, мада чини се да јесте у Србији, где
се развој науке, који обично доводи до ревизи-
је наслеђених схватања, цени као злонамеран,
ако је реч о странцима, а издајом ако је реч о
домаћим историчарима.

Ово води готово комичним тврдњама о
томе чиме су мотивисани историчари у земља-
ма пораженим у Великом рату. Не види се да
су, рецимо, за Аустрију, Аустроугарска импери-
ја и Хабсбуршка монархија – историја која нема
никакав савремени политички значај. Исто ва-
жи, додуше на други начин, за Мађарску и све
земље које су настале на рушевинама двојне
монархије. Исти дисконтинуитет постоји изме-
ђу Немачке из Првог и Другог светског рата и
ове данашње. Често се тврди да су у успоста-
вљању тог немачког дисконтинуитета значајну
улогу одиграли немачки историчари и интели-
генција уопште, јер су указали на политичку од-
говорност своје земље за оба рата и, што је још
важније, на погубну везу историје и политике
која је успоставила континуитет државних и на-
ционалних интереса који су довели до та два
светска рата и, стога, на потребу дисконтинуи-
тета савремене политике и националне исто-
рије, дакле на потребу да та политика оде у
историју.

Тај дисконтинуитет између историје и
политике постоји и у земљама победницама.
Европска заједница је производ схватања да је
потребно такозвану реалполитику, ону која се

заснива на сукобу и равнотежи сила, оставити
историји. Чак и они који размишљају о полити-
ци у времену после Европске уније виде у њој
средство ослобођења и свакако би хтели да
сачувају систем мирног, а не ратног решавања
спорова. Пошто се то не разуме, још се мање
разуме да земље победнице немају интерес
да обележавају стогодишњицу Првог светског
рата тако да супротставе одговорност пораже-
них слављу победника. Природније је да се те-
жи потцртавању дисконтинуитета између тра-
гичне историје и савремене политике.

У том контексту би требало видети и
све то што се пише о атентату и Гаврилу Прин-
ципу. Поређења ради, Франц Фердинанд је
свуда, а не само у Аустрији, историјска лич-
ност, која никога ни на шта посебно не инспи-
рише. За историјску науку, он наравно није не-
важан. Исто се не може рећи за то како се на
Принципа гледа у Србији. Он и његов чин су у
Србији политички релевантни. Услед тога и та
потпуна некохерентност када се говори о ње-
говим мотивима, о самом атентату, као и о ути-
цају који је он имао на избијање рата.

Некохерентност се огледа у томе што
се, са једне стране, његови политички циљеви
сматрају оправданима, па се оправданим сма-
тра и изабрано средство, атентат, док се, са
друге стране, одбија тврдња да је тај чин имао
било какав утицај на рат који је потом избио.
Рат би свеједно избио; Аустроугарска импери-
ја би се свеједно распала; све би било исто и
да тог атентата није било. Понекад као да се
каже да је то, како се карактерише, тираноуби-
ство, било чисти експресивни чин (уосталом,
убијени престолонаследник није ни био тира-
нин), лишен било каквог промишљеног поли-
тичког смисла (Принцип је, заправо и предви-
дљиво, био само жртва). Док се, опет, сматра
да су политички циљеви, југословенски или
српски, били оправдани не само тада, већ је
овај други оправдан и сада. А исто важи и за
сва средства, употребљена тада и од тада, па
и она која би, ако би се пружила прилика, тре-
бало употребити у будућности. Дакле, истори-
ја је политички жива.

Услед тога и тај неспоразум: за Европу,
стогодишњица је прилика да се истакне дис-
континуитет, за Србију опет да се афирмише
континуитет.
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РАД ОРГАНА И ТЕЛА УДРУЖЕЊА РМВИ СРБИЈЕ
Припрема: С.С.У.

Напомена Уредништва: Према нашој уобичајеној пракси, у овом, јануарском броју „Војног
инвалида“ требало би да информишемо о раду органа и тела Удружења РМВИ Србије током
претходна два месеца, новембра и децембра 2013. године. Међутим, пошто он касни (уместо
средином јануара, из штампе излази средином фебруара 2014. године), одлучили смо да у њему
информишемо и о њиховом раду и активностима током јануара 2014. године. Мислимо да је то
боље него да о њиховом раду и активностима током јануара ове године информишемо тек у на-
редном броју (101) Часописа, који ће из штампе изаћи најраније средином марта, а највероват-
није средином априла 2014. године, јер тешко да ћемо у међувремену успети да надокнадимо са-
дашње једномесечно кашњење Часописа. 



Током новембра и децембра прошле и
јануара ове године одржане су две седнице
Извршног одбора РО Удружења РМВИ Србије
(Шеста и Седма) и редовна седница Уредни-
штва „Војног инвалида“. 

Шеста седница Извршног одбора
одржана је 14. новембра 2013. године. О њој
смо информисали у прошлом броју (99) „Вој-
ног инвалида“, пошто је он из штампе изашао
са закашњењем од месец дана (средином де-
цембра, уместо средином новембра 2013. го-
дине). Нема потребе да то и овде понављамо.

Седма седница Извршног одбора РО
Удружења РМВИ Србије одржана је 10. јануа-
ра 2014. године. Главне тачке дневног реда на
њој биле су Извештај Комисије РО Удружења
РМВИ Србије о стању у одмаралишту РВИ „Го-
лија“ у Ивањици и разматрање и усвајање
предлога Уговора између РО Удружења РМВИ
Србије и ОО Удружења РМВИ општине Ива-
њица о издавању у закуп дела одмаралишта
РВИ „Голија“ у Ивањици. 

Представници Комисије РО Удружења
РМВИ Србије за управљање радом одмарали-
шта РВИ „Голија“ у Ивањици посетили су Ива-
њицу 06.12.2013. године, ради сагледавања
стања у Одмаралишту. Њен Извештај поднео
је председник Комисије, потпредседник РО
Удружења РМВИ Србије и председник Удруже-
ња РМВИ Петровца на Млави Зоран Никодије-
вић, који је чланове Извршног одбора упознао
и са посебним Извештајем члана Комисије Ми-
лорада Величковског о стању објеката у Одма-
ралишту, као и са додатним захтевом ОО
Удружења РМВИ општине Ивањица у вези са
закупом дела Одмаралишта. Никодијевић је
упознао чланове Извршног одбора и са пред-
лозима Комисије руководству Удружења РМ-
ВИ Србије шта би требало и урадити у Ивањи-
ци. То су следећи предлози: 

- Да се раскине Уговор са досадашњим
закупцем угоститељског дела Одмаралишта
(СУР „Баки Ј.И.М.“), најкасније 15. јануара
2014. године, због кршења Уговора о закупу;

- Да се од досадашњег закупца захтева
да измири све обавезе из Уговора о закупу, нај-
касније до 25.12.2013.године;

- Да Републички одбор Удружења РМ-
ВИ Србије одобри давање у закуп угоститељ-
ског дела Одмаралишта новом закупцу – ОО
Удружења РМВИ општине Ивањица, под усло-
вима које је предложио ОО Удружења РМВИ
општине Ивањица и 

- Да се овласти председник и заступник
Удружења РМВИ Србије Мирослав Лазовић да
потпише нови Уговор о закупу, са новим закупцем.

У дискусији о овој тачки дневног реда
учествовали су Синиша Драшковић, Ђорђе
Контић, Ранко Сепе, Драгослав Дашић и Мар-
јан Јовановић. 

Драшковић је додатно образложио зах-
тев ОО Удружења РМВИ општине Ивањица да
га Извршни и Републички одбор Удружења
РМВИ Србије ослободе обавезе плаћања за-
купа за 15 дана јануара, фебруар и март 2014.
године (зато што нису могли да организују про-
славу нове године, божића и других празника у
првој половни јануара, треба да крече ресто-
ран итд.). Такође, Драшковић је указао на по-
требу да се закључно са 15 - им јануаром 2014.
године у потпуности „поравнају“ рачуни са
претходним закупцем, како у погледу новчаних
потраживања за закуп и режије, тако и у погле-
ду инвентара који је дужан оставити у Одмара-
лишту, у складу са Уговором о закупу и Попи-
сном листом о примопредаји објеката (две ши-
ваће машине, велику дводелну судоперу, двоје
конобарских колица, завесе у летњој башти,
пултови за рад у кухињи, 100 столова, 130 сто-
лица итд.). 

Контић се изјаснио за прихватање Зах-
тева ОО Удружења РМВИ општине Ивањица,
а подржао је и захтеве Драшковића према
претходном закупцу. Слично је дискутовао и
Дашић. Сепе је изнео неке примедбе на рад
Комисије, да је неприпремљена отишла у Ива-
њицу, да постоји и други закупац у „Голији“, на
подрум у одмаралишту „Голија“. Јовановић се
интересовао шта ће бити са средствима које у
Одмаралиште уложи ОО Удружења РМВИ оп-
штине Ивањица. 

Након дискусије, чланови Извршног
одбора једногласно су прихватили извештаје
Комисије и Величковског (и њихове предло-
ге), као и захтев ОО Удружења РМВИ општи-
не Ивањица у вези закупа дела одмаралишта
„Голија“. 

Општински одбор Удружења РМВИ оп-
штине Ивањица закуп ће плаћати почев од 01.
априла 2014. године, у износима и на начин
предвиђен Уговором који ће бити потписан (16.
јануара 2014. године у Ивањици) између РО
Удружења РМВИ Србије и ОО Удружења РМ-
ВИ општине Ивањица на закуп дела одмара-
лишта „Голија“ у периоду од 16. јануара до 31.
маја 2014. године.

ОО Удружења РМВИ општине Ивањи-
ца није тражио, нити је ослобођен обавезе
плаћања режијских трошкова (за струју, воду,
ПТТ итд.), него ће их редовно измиривати, по-
чев од 15. јануара, до 31.маја 2014. године, у
складу са Уговором о закупу.
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СЕДНИЦЕ ОРГАНА И ТЕЛА УДРУЖЕЊА

Са седме седнице Извршног одбора 



Извршни одбор РО Удружења РМВИ
Србије обавезао је и овластио Мирослава Ла-
зовића, председника Удружења РМВИ Србије
да потпише Уговор о закупу, у име Удружења
РМВИ Србије, са ОО Удружења РМВИ општи-
не Ивањица, 16. јануара 2014. године, у Ива-
њици. Поред њега и представника ОО Удруже-
ња РМВИ општине Ивањица, потписивању
Уговора и примопредаји објеката присуствова-
ће и представници Комисије РО за надгледа-
ње и контролу остваривања Уговора Никодије-
вић и Шапоњић.

Такође, Мирослав Лазовић је овла-
шћен да закључно са 15-им јануаром 2014. го-
дине „поравна“ све рачуне са претходним за-
купцем, у складу са Уговором који је са њим
потписан.

Чланови ИО РО Удружења детаљно су
упознати са предлогом новог Уговора о закупу
дела одмаралишта „Голија“, од речи до речи и
усвојили га, уз одређене измене и допуне. 

Председавајући Лазовић је укратко
информисао Извршни одбор о пројектима са
којима ће Удружење РМВИ Србије учествова-
ти на конкурсу ресорног Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике за
(су)финансирање пројеката удружења у
области борачко-инвалидске за 2014. годину,
што су чланови ИО РО прихватили без при-
медаба. 

То су следећи пројекти: 
1. Часопис „Војни инвалид“ – припре-

мање, штампање и дистрибуција у 2014. годи-
ни (а) и неговање слободарских и традиција
ратних војних инвалида (б) као допринос осна-
живању социјалног положаја и друштвеног ста-
туса војних инвалида и корисника породичне
инвалиднине 

2. Активности на враћању одузете и
наменском коришћењу постојеће имовине
Удружења РМВИ Србије у 2014. години 

3. Организационо и акционо оспосо-
бљавање и јачање (а) и међународна сарадња
и деловање (б) као предуслов ефикаснијег де-
ловања Удружења РМВИ Србије и његовог ве-
ћег доприноса јачању социјалног положаја и
статуса војних инвалида и корисника породич-
не инвалиднине

4. Спортско - рекреативне активности и
дружење војних инвалида као допринос њихо-
вој сталној психосоцијалној и физичкој рехаби-
литацији

5. Отворени телефон - пружање инди-
видуалне помоћи војним инвалидима и кори-
сницима породичних инвалиднина у оствари-
вању законских права и заштите као најзначај-
нијег доприноса побољшању квалитета њихо-
вог живота. 

Још се ради на припреми два пројек-
та, који ће бити довршени и предложени ре-
сорном Министру, рекао је Лазовић.

Лазовић је предложио, а присутни су
прихватили да руководство Удружења РМВИ
Србије сачини и неколико образаца пројеката
са којим би у овој години конкурисала општин-
ска и градска удружења РМВИ на конкурсима
које ће расписивати локалне самоуправе. 

Председавајући Лазовић упознао је
чланове Извршног одбора и са све учестали-
јим и бруталнијим новим нападима на Удру-
жење РМВИ Србије, његово руководство, оп-
штинска и градска удружења РМВИ од стра-
не неких сродних удружења, група и поједи-
наца. Између осталог, Лазовић је рекао сле-
деће:

Након дужег периода разних притисака
на руководства општинских и градских удруже-
ња РМВИ, њих у последње време отворено,
без устручавања покушавају врбовати, посеб-
но у Војводини и припојити УРВИ Србије свих
ратова, при чему им се обећавају разне погод-
ности, новац итд. Очекујем још интензивнији
налет на општинска и градска удружења РМ-
ВИ у наредном периоду.

Из Удружења РВИ Србије свих ратова
упућују се и отворене претње, посебно руко-
водству Удружења РМВИ Ивањице, због наме-
ре да закупи део одмаралишта РВИ „Голија“ у
Ивањици. 

Организована је крађа моторног вози-
ла нашег Удружења 31.12.2013. године. С об-
зиром на годину производње, није могла на-
стати нека велика корист од његовог претвара-
ња у резервне делове, или продаје, али је мо-
гла бити учињена не мала штета Удружењу
РМВИ Србије, не само материјална.

Бојим се да ће у наредном периоду
сличних напада на нас бити још више, па и те-
жих. Поставља се питање: Шта радити, како се
одбранити? 

Предлажем да офанзивније јавно на-
ступамо у „Војном инвалиду“, да полемишемо
са ставовима других удружења, група и поједи-
наца и пласирамо сопствене ставове и инфор-
мације, у корист Удружења РМВИ Србије. 

Када је реч о раду нашег Удружења,
мислим да треба наставити и појачати рад у
општинским удружењима РМВИ, новим пројек-
тима, новим разговорима у локалној самоупра-
ви, новим захтевима ка локалној самоуправи,
повећањем захтева ка МУП, МО, посебно Ми-
нистарству здравља, организовањем округлих
столова и на друге начине и пробати да, као и
до сада, будемо предводници популације ВИ у
целини. Мислим да ова година може бити пре-
судна за наше Удружење и његову афирмаци-
ју код војних инвалида, као јединог Удружења
које истински мисли и ради у њихову корист.
Ако будемо имали снаге да интензивирамо
наш досадашњи рад, мислим да ће резултати
које смо остварили, о којима се прича, због ко-
јих нас и нападају, помоћи да савладамо све
препреке. 

Од Вас очекујем нови напор и помоћ
да то заједно изнесемо. До краја месеца ћу
припремити оквирни план рада за 2014 годину
у смислу напред изреченог. То обухвата и про-
мене у раду ИО, односно комисија које ће ру-
ководити појединим задацима. 

У дискусији о овом питању учествова-
ли су Душан Вукојевић Марс, Ранко Сепе, Зо-
ран Никодијевић и Владимир Лакићевић. 

Сви су се сложили да је реч о озбиљ-
ним, судбоносним питањима за Удружење РМ-
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ВИ Србије, о којима би требало да се распра-
вља и на Републичком одбору Удружења РМ-
ВИ Србије.  

Након дискусије, закључено је да се ово
питање што пре стави на дневни ред седнице
Републичког одбора Удружења РМВИ Србије. 

Такође, закључено је да се о свему
овоме одмах информишу и општинска и град-
ска удружења РМВИ, циркуларним писмом, ка-
ко би и она била у току ствари. 

Председавајући Лазовић обавестио је
присутне о најновијем писму које је (спорни)
ГО Удружења РМВИ Србије упутио свим чла-
новима Републичког одбора Удружења РМВИ
Србије. Потсетио је да је то питање већ било
на дневном реду и ИО и РО Удружења РМВИ
Србије и да не осећа потребу да тим поводом
било шта ново каже, али отвара дискусију по
том питању, ако неко жели да дискутује о то-
ме.

За реч се јавио само Зоран Никодије-
вић, који је целокупно досадашње понашање
„руководства“ Удружења РМВИ Београда оце-
нио нестатутарним.

Лазовић је обавестио ИО РО и о жалби
Удружења РМВИ Србије на најновије Решење
АПР о упису измена у Регистру удружења код
Удружења РМВИ Београда.

Редовна седница Уредништва „Вој-
ног инвалида“ одржана је 25. децембра 2013.
године. На њој је анализиран претходни број
(99) и договорен садржај и начин припреме
прилога (текстова) за овај, јубиларни број
(100) Часописа. 

Када је реч о претходном броју „Вој-
ног инвалида“, на његов рачун било је и по-
хвала и критика, од истих чланова Уредни-
штва. На пример, Ранко Сепе каже да је он,
гледано у целини, добар, нарочито разговор
са проф. др Бранком Ракићем. По мишљењу
Сепеа, тај разговор треба добро анализира-
ти. С друге стране, Сепе сматра да „Војни ин-
валид“ полако, али узлазном линијом мења
уређивачку политику и све је мање Часопис
војних инвалида и корисника породичне ин-
валиднине, а све више простора поклања не-
ким другим темама. Каже да и у 99-ом броју
има бар три прилога који су занатски добро
урађени, али нису за „Војни инвалид“, по ње-
говом мишљењу. 

Душан Вукојевић Марс каже да није
спорно да акценат треба да буде на инвалид-
ским темама, али се мора имати у виду да су
војни инвалиди и учесници ратова, односно
да „Војни инвалид“ треба да се бави и тим те-
мама. 

Бранислав Поповић сматра да је нај-
важније наћи праву меру у свему, па и када је
реч о темама којима треба да се бави „Војни
инвалид“. 

Мирослав Лазовић је високо оценио и
99. и 98. број Часописа. Каже да су оба „јака“,
што не значи да у њима нема пропуста.

Мирослав Никићевић такође сматра да
је 99. број „Војног инвалида“ добар, „солидан“.

У дискусији о садржају наредног, јуби-
ларног броја (100) „Војног инвалида“  највише
је било речи о томе да ли и како обележити тај
јубилеј, с обзиром на прошлогодишње обеле-
жавање неколико важних јубилеја војних инва-
лида Србије и Удружења РМВИ Србије, па и
100 бројева „Војног инвалида“. Чланови Уред-
ништва били су једногласни да треба обележи-
ти и редовни 100. број Часописа. Такође, сло-
жили су се да се то учини тако што ће се цела
„Тема броја“ у овом јубиларном броју Часопи-
са посветити његовом јубилеју. Није било кон-
кретних предлога како би требало да изгледа
„Тема броја“, него је дат само њен основни
оквир – да то буду прилози о прошлости и бу-
дућности Часописа. 

Доста времена и пажње чланови Уред-
ништва посветили су и рубрици: „Разговор са...“.
Било је разних предлога по питању саговорника.
Договорено је да се овога пута са молбом за
разговор (интервју) обратимо председнику Вла-
де РС Ивици Дачићу, што смо и учинили.

Чланови Уредништва сагласили су се и
око тога да саговорник у рубрици: „Исто, слич-
но, различито“ буде Верица Миланов, председ-
ник Удружења РМВИ општине Бор. 

Душан Вукојевић Марс сматра да је
недопустиво да се „Војни инвалид“ уопште не
бави питањима ВИ и КПИ са Косова и Мето-
хије. Мисли да то треба променити и више ин-
формисати о животним проблемима ВИ и
КПИ, њиховој изопштености, њиховим соци-
јалним проблемима, цепању њихових удруже-
ња итд.

Др Бранислав Поповић је указао на по-
требу да се више пише и о остарелим и изне-
моглим ВИ и КПИ. Подсећа да СУБНОР Срби-
је последњих година поклања томе доста па-
жње и спреман је да припреми један или два
прилога на ту тему за објављивање у наред-
ним бројевима „Војног инвалида“, што је подр-
жано и прихваћено. 

Душан Стојиљковић је обећао припре-
мити прилог – два о логорима и логорашима,
што је такође прихваћено.

Подржани су и предлози да се нешто
објави и у вези са проблемима у односима из-
међу Удружења РМВИ Србије и Регистратора
удружења у АПР, као и у вези са најновијим не-
пријатељским деловањем против Удружења
РМВИ Србије од стране сродних удружења,
група и појединаца.
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Носиоци функција у Удружењу РМВИ
Србије били су веома активни у протекла три
месеца. Преглед њихових активности почеће-
мо новогодишњим честиткама. По већ устаље-
ном обичају, председник Удружења РМВИ Ср-
бије Мирослав Лазовић упутио је у име Удру-
жења и у своје име новогодишње и божићне
честитке на велики број адреса – општинским
и градским удружењима РМВИ, сродним удру-
жењима, научним и културним установама,
верским заједницама, ресорном и неким дру-
гим министарствима у Влади РС, разним дру-
гим државним органима итд. С друге стране,
на адресу Удружења РМВИ Србије и његовог
председника Мирослава Лазовића такође је
стигао велики број новогодишњих и божићних
честитки, од општинских удружења РМВИ (из
Смедерева, Чачка), сродних удружења (СУБ-
НОР Србије, Клуб генерала и адмирала Срби-
је, Црвени крст Србије, Савез друштава војних
инвалида Словеније), научних и културних ин-
ституција (САНУ), министарстава (ресорног
итд.) и других државних органа и установа
(Специјална болница за рехабилитацију и ор-
топедску протетику итд.).

Руководство Удружења РМВИ Србије
искористило је новогодишње празнике да по-
водом њих позове и угости 30-40 пријатеља и
поштовалаца Удружења РМВИ Србије који су
Удружењу пружили велку, несебичну помоћ да
што достојанственије обележи прошлогоди-
шње јубилеје војних инвалида Србије и Удру-
жења РМВИ Србије. За њих је организован ру-
чак у сали на четвртом спрату зграде Дома
РВИ Београда, 26.децембра 2013.године.

Истог дана, 26.12.2013. године, пред-
ставници Удружења РМВИ Србије, на челу са
председником Удружења РМВИ Србије Миро-
славом Лазовићем, присуствовали су свеча-
ном уручивању признања најуспешнијим чла-
новима секција Дома РВИ Београда, у ресто-
рану Дома РВИ Београда, о чему опширније
информишемо у посебном прилогу који обја-
вљујемо у овом броју „Војног инвалида“. 

Што се тиче других активности носила-
ца функција у Удружењу РМВИ Србије у проте-
кла три месеца, мислимо да посебну пажњу
заслужује Иницијатива за измену Закона и о
враћању одузете имовине и обештећењу, од
25.12.213. године, која је упућена Законодав-
ној комисији Владе РС, али и на адресе девет
других релевантних институција (Народне
скупштине, Председника Републике, Председ-
ника Владе, првог потпредседника Владе, Ми-
нистра правде, ресорног Министра, Министра
финансија итд.). Незванично смо обавештени
да је Законодавна комисија Владе РС прихва-
тила ову иницијативу Удружења. 

За Удружење РМВИ Србије ништа ма-
ње значајна није ни иницијатива за укидање
Упутства о финансирању удружења у области
борачко-инвалидске заштите из буџета РС, ко-
ја се појавила крајем прошле године, на коју је
Удружење РМВИ Србије реаговало писмом др-
жавном секретару у Министарству рада, запо-

шљавања и социјалне политике за питања
ратних ветерана Неговану Станковићу, од
16.12.2013. године, у којем се каже:

„Поводом иницијативе за укидање
Упутства о финансирању удружења у области
борачко-инвалидске заштите из Буџета РС,
које је донео министар рада, запошљавања и
социјалне политике др Расим Љајић, 2. фе-
бруара 2011. године, осећамо се обавезни да
кажемо следеће:

Представници Удружења РМВИ Срби-
је, нарочито његов тадашњи председник Не-
бојша Орловић, уложили су доста времена и
напора у припреме за доношење Упутства ( и
Решења о именовању председника и чланова
Комисије за утврђивање репрезентативности
удружења у области борачко-инвалидске за-
штите, чији мандат истиче 23. фебруара
2014. године). Удружење РМВИ Србије је по-
држало и значајно допринело доношењу
Упутства у жељи да се заведе ред у финанси-
рању удружења у области борачко-инвалид-
ске заштите, јер је дотадашње стање у тој
области било неиздржљиво за Удружење РМ-
ВИ Србије и друга сродна удружења чији се
програмски циљеви и задаци не своде на ре-
ализацију једног или два пројекта у току годи-
не, него подразумевају трајан, континуиран
рад и активности. Њихов опстанак практично
је био доведен у питање, због недостатка фи-
нансијских средстава за плаћање режијских
трошкова, запослених радника и друге ин-
фраструктуре. С друге стране, дошло је до
енормног умножавања малих удружења, која
према Закону о удружењима из 2009. године
не морају имати више од три члана. Као по-
следица тога, на конкурсу ресорног Мини-
старства за (су)финансирање пројеката удру-
жења у области борачко-инвалидске заштите
за 2011. годину пријавило се око 60 удруже-
ња, а 25 је добило буџетска средства. Две го-
дине раније у Србији су постојала само два
удружења војних инвалида и корисника поро-
дичне инвалиднине.

Велики број удружења на државним
„јаслама“ стварао је привид да држава много
брине о борачко-инвалидској популацији и
удружењима у тој области, а било је супрот-
но. Када је реч о Удружењу РМВИ Србије, оно
је било доведено на ивицу опстанка. Било је
принуђено да размишља о обустављању из-
давања „Војног инвалида“, отпуштању запо-
слених, па чак и о престанку рада.

Доношењем и применом Упутства о
финансирању удружења у области борачко-
инвалидске заштите решени су финансијски
проблеми Удружења РМВИ Србије, јер је оно
заузело прво место на ранг-листи репрезента-
тивних удружења војних инвалида коју је сачи-
нила Комисија за утврђивање репрезентатив-
ности удружења. Међутим, то је имало и вео-
ма озбиљне негативне последице по Удруже-
ње РМВИ Србије. Реч је о томе да се оно у по-
следње време суочава са отвореним подри-
вачким активностима сродних удружења, што
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се огледа у покушајима разбијања, или прео-
тимања општинских и градских удружења РМ-
ВИ, у врбовању њихових руководилаца, шире-
њу лажи о Удружењу РМВИ Србије путем дру-
штвених мрежа на интернету, клеветању ње-
гових руководилаца и сл. Чињеница је да су
такве активности сродних  удружења знатно
ескалирале након доношења и примене Упут-
ства о финансирању удружења у области бо-
рачко-инвалидске заштите. То вероватно није
једини разлог и мотив њиховог непријатељ-
ског деловања против Удружења РМВИ Срби-
је, али је очигледно да нека сродна удружења
желе  скинуту Удружење РМВИ Србије са пр-
вог места на ранг-листи репрезентативних
удружења војних инвалида, односно заузети
његово место на тој листи.

Имајући у виду досадашња, поменута
и друга искуства у примени Упутства о финан-
сирању удружења у области борачко-инва-
лидске заштите, Удружење РМВИ Србије
сматра да постоје озбиљни разлози и за и
против његовог укидања. С обзиром на  љу-
бомору сродних удружења према Удружењу
РМВИ Србије, због тога што је прво на ранг-
листи репрезентативних удружења војних ин-
валида, оно ће одлуку о судбини Упутства
препустити осталим удружењима у области
борачко-инвалидске заштите. Решење које
она предложе ресорном Министру, по том пи-
тању, прихватиће и Удружење РМВИ Србије.

Иначе, Удружење РМВИ Србије сма-
тра да питање финансирања удружења у
области борачко-инвалидске заштите (војних
инвалида) треба регулисати Законом о бо-
рачко-инвалидској заштити, тако што ће се
предвидети постојање једне организације
свих војних инвалида (и корисника породичне
инвалиднине) у Републици Србији и њено фи-
нансирање из буџета Републике Србије.“

У протекла три месеца настављена је
успешна сарадња са Министарством одбране
РС, посебно са његовом Управом за традици-
ју, стандард и ветеране и Војномедицинском
академијом у Београду. 

На тражење Управе МО за традицију,
стандард и ветеране да му Удружење РМВИ
Србије достави План рада Удружења за
2014. годину и назначи приоритетне активно-
сти, са конкретним захтевима за ефективима
МО и Војске Србије, Удружење РМВИ Србије
је одговорило писмом, од 05.12.2013. године,
у којем се за ову годину  предлаже сарадња
између Удружења и Управе у реализацији
свих овогодишњих пројеката Удружења одо-
брених од стране ресорног Министарства ра-
да, запошљавања и социјалне политике, по-
себно на припреми и објављивању овогоди-
шњих пет бројева „Војног инвалида“, затим
сарадња у припреми нацрта Закона о борач-
ко-инвалидској заштити и других прописа из
те области и заједничко организовање „окру-
глог стола на радну тему: „Утицај најновијих
промена у међународним односима и карак-
теру ратовања на будући статус и правну за-
штиту војних инвалида“. 

У прошлом броју „Војног инвалида“
опширно смо информисали о писму председ-

ника Удружења РМВИ Србије Мирослава Ла-
зовића начелнику ВМА у Београду, бригадном
генералу проф. др Марјану Новаковићу, одно-
сно молби за разговор и о темама о којима
желимо разговарати, а објавили смо и садр-
жај одговора господина Новаковића, уз ко-
ментар да нећемо одустати од напора да се
постигне више. И нисмо одустали, него смо
поново тражили пријем и разговор са госпо-
дином Новаковићем. Да нисмо погрешили
најбоље показује чињеница да је господин
Новаковић овога пута одмах изашао у сусрет
нашој молби и примио председника Удруже-
ња РМВИ Србије Мирослава Лазовића, 23. ја-
нуара 2014. године, заједно са својим сарад-
ницима др Шегртом и пуковником Обренови-
ћем. Показало се да преписка није исто што и
непосредни контакт, који је протекао у изузет-
но пријатној атмосфери и био веома кори-
стан, барем по нашем мишљењу.

Након што је домаћине укратко упо-
знао са „личном картом“ Удружења РМВИ Ср-
бије Лазовић се посебно осврнуо на следећа
питања – проблеме:

1. Да су врата ВМА затворена за војне
инвалиде који нису војни осигураници, иако
су и они страдали у Војсци као и били војни
осигураници;

2. Да могућности лечења војних инва-
лида на ВМА у великој мери зависе од тога
где живе – у Београду, Војводини, или оста-
лим деловима Србије, што није у реду; 

3. Да велики проблем представља и
то што лекари, из најбоље намере, оболели-
ма прописују најбоље лекове који су скупи, а
не могу се добити на рецепт (бесплатно), не-
го их сами морају куповати, што већина вој-
них инвалида не може себи приуштити. Зато
би њима много значило када би се ти лекови
нашли на Листи лекова који се добијају бес-
платно; 

4. Да је један од највећих здравстве-
них проблема војних инвалида и других уче-
сника најновијих оружаних сукоба постао тзв.
посттрауматски стресни поремећај (син-
дром), да се оболелима од њега не поклања
довољно пажње, изузев када изазову велике
несреће, од којих медији праве сензације, о
њима пишу неодговорно, на начин који штети
оболелима од ПТСП. Међу члановима Удру-
жења РМВИ Србије има и оболелих од ПТСП
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и Удружењу би много значило када би најте-
же („вриштеће“) случајеве могло да пошаље
на ВМА, по скраћеном поступку, ако се и када
се за то укаже потреба.

5. Да је Удружење РМВИ Србије вео-
ма заинтересовано да се представници ВМА
укључе у овогодишњи пројекат Удружења
РМВИ Србије који треба да допринесе едука-
цији војних инвалида и њиховом лечењу од
посттрауматског стресног поремећаја, чији
носилац је др Иван Димитријевић из Институ-
та КЦС за психијатрију и 

6. Да стручњаци ВМА, медицински и
други, помогну Удружењу РМВИ Србије да са-
гледа могућности и путеве обнове и реакти-
вирања одмаралишта РВИ „Голија“ у Ивањи-
ци, које је власништво Удружења. 

По питању (не)могућности лечења
војних инвалида – цивилних осигураника на
ВМА, Новаковић и Шегрт подсећају да то није
у њиховој надлежности, односно да је то регу-
лисано важећим законским прописима које
они не могу игнорисати (кршити). Међутим,
спремни су да подрже евентуалну иницијати-
ву Удружења РМВИ Србије (или некога друго-
га) да се ти прописи мењају и војним инвали-
дима омогући лечење на ВМА без обзира да
ли су војни, или цивилни осигураници.

У принципу, слажу се да сви војни ин-
валиди треба да имају исте могућности лече-
ња на ВМА, без обзира у ком делу Србије жи-
ве, али кажу да не треба потцењивати ни по-
тенцијале војних болница у Нишу и Новом
Саду, па ни неких других војних здравствених
установа.

Када се ради о лековима, Новаковић
и Шегрт кажу да је то питање у надлежности
Санитетске управе и да га треба покренути у
разговорима са њима.

Што се тиче лечења војних инвалида
оболелих од ПТСП на ВМА, нису у могућно-
сти да за њих држе у „резерви“ слободне со-
бе и лежаје, али су спремни да помогну у нај-
тежим („вриштећим“) случајевима и ако Удру-
жење у таквим случајевима затражи помоћ,
они ће помоћи, колико могу.

Такође, спремни су да се укључе у
пројекат Удружења РМВИ Србије, чији је циљ
едукација и лечење оболелих од ПТСП.
Предлажу да њихов представник у пројект-
ном тиму буде др Шпирић, који је већ сарађи-
вао на пројектима такве врсте, које је финан-
сирало Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике. 

ВМА је спремна да помогне Удружењу
РМВИ Србије и око одмаралишта РВИ „Голи-
ја“ у Ивањици. Прихватају да се у то, за поче-
так, укључи физијатар Дејан Миљковић, а
Удружење може рачунати и на друге стручња-
ке ВМА – архитекте итд. Услов је да то Удру-
жење затражи и званично – дописом.

Наш осврт на успешну сарадњу са Ми-
нистарством одбране и Војском Србије у про-
текла три месеца завршићемо информацијом
да су представници Удружења РМВИ Србије
(председник Удружења Мирослав Лазовић,
потпредседник РО Зоран Никодијевић и струч-
ни сарадник Владимир Лакићевић) присуство-

вали пријему који су 18. децембра 2013. годи-
не, у дому Гарде у Топчидеру, приредили ми-
нистар одбране РС Небојша Родић и начелник
ГШ ВС генерал Љубиша Диковић, поводом но-
вогодишњих и божићних празника.

На жалост, сарадња Удружења РМВИ
Србије са Агенцијом за привредне регистре,
односно са Регистратором удружења у АПР
Нивес Чулић није била тако успешна. О томе
детаљније информишемо у посебном прило-
гу, који објављујемо у рубрици: „Актуелне те-
ме“, под насловом: „Нивесина се не пориче“.
Овде ћемо додати само то да се Удружење
РМВИ Србије тим поводом обратило за по-
моћ министру правде и државне управе Нико-
ли Селаковићу (18.11.2013. године), с молбом
да прими делегацију Удружења и разговара
са њом о неприхватљивом реаговању Нивес
Чулић на Решење Министарства правде и др-
жавне управе којим је поништено њено Реше-
ње о упису података у Регистар удружења код
Удружења РМВИ Београда на основу одлука
нестатутарно одржане изборне седнице Скуп-
штине Удружења РМВИ Београда, 12.12.
2012. године и предмет враћен на поновни
поступак. Представници Удружења су већ би-
ли позвани на разговор од стране министра
Селаковића, али је он одложен због изненад-
но искрслих других обавеза Министра. Међу-
тим, имамо обећање да ће представници
Удружења сигурно бити примљени.

Удружење РМВИ Србије обратило се
писмом декану Правног факултета Универзи-
тета у Београду проф. др Сими Аврамовићу,
28. јануара 2014. године, с предлогом за успо-
стављање и развој пословне сарадње између
Удружења и Факултета, у којем се каже да је
Удружење посебно заинтересовано за сарад-
њу на следећим питањима: 

1. Приликом доношења новог закона и
других прописа у области борачко-инвалидске
заштите, пружањем саветодавне помоћи у
припреми прописа, организовањем трибина,
округлих столова, семинара и слично, публи-
ковањем научних мишљења о појединим пита-
њима и на друге начине; 

2. У примени важећих законских и дру-
гих прописа и решавању конкретних проблема
(случајева) чланова Удружења и других кори-
сника борачко-инвалидске заштите, пружањем
правне помоћи, организовањем одговарајуће
„правне клинике“, какве факултет већ има за
одређене правне области и на друге начине;

3. У напорима Удружења РМВИ Србије
за реституцију некадашње непокретне (и по-
кретне) имовине ратних инвалида и њихових
удружења (зграда Дома РВИ Београда, одма-
ралишта РВИ на Фрушкој Гори, у Соко Бањи
итд.) и за изналажење најцелисходнијих обли-
ка управљања (газдовања) том имовином, у
интересу војних инвалида.

4. У сарадњи Удружења РМВИ Србије
на међународном плану, у оквиру Светске фе-
дерације ветерана, чији је члан и са сродним
удружењима из других земаља;

5. У области информисања, на страни-
цама информативног гласила Удружења „Војни
инвалид“, публикација које издаје Факултет и
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других медија, у циљу упознавања научне,
стручне, инвалидске и шире јавности са ставо-
вима Факултета и Удружења о појединим пита-
њима из области борачко-инвалидске заштите.

6. Усмеравање студената, постдипло-
маца и наставног особља Правног факултета
да се баве правном заштитом и правном нау-
ком о војним инвалидима. 

Наравно, Удружење је заинтересовано
и отворено за сарадњу са Факултетом и по
свим другим питањима од заједничког интере-
са, која предложи Факултет.

Верујемо да ће Правни факултет при-
хватити овај прелог, јер он већ има праксу са-
радње са значајним друштвеним организаци-
јама (удружењима грађана) где његово на-
ставно особље може да пружи одговарајући
стручни допринос.

Председник Удружења РМВИ Србије
Мирослав Лазовић имао је у протекла три ме-
сеца више разговора са државним секрета-
ром у Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике Негованом Станковићем.
Приликом њихових сусрета (11. децембра
2013. године, на пример, или 30. јануара
2014. године) и телефоном, углавном о теку-
ћим, оперативним питањима од обостраног
интереса (конкурс за овогодишње пројекте
НВО, укидање Упутства о финансирању удру-
жења у области борачко-инвалидске зашти-
те, финансијска и друга подршка Министар-
ства Удружењу у организовању „округлог сто-
ла“ о перспективама борачко-инвалидске за-
штите, проблеми у области ортопедије итд.).

Председник Удружења Лазовић и пот-
председник РО Удружења РМВИ Србије Ду-
шан Вукојевић Марс разговарали су, у седи-
шту РО Удружења РМВИ Србије, 25.децем-

бра 2013. године, са председником Коалиције
удружења избеглица из републике Хрватске
господином Миодрагом Линтом и његовим са-
радником Шапићем. 

Лазовић и Вукојевић, заједно или
одвојено, посетили су у притекла три месеца
и један број општинских удружења РМВИ
(Бор, Ивањица, Суботица, Љиг, Неготин итд.),
о чему опширније информишемо у рубрици:
„Из рада општинских удружења РМВИ“ и у
другим рубрикама.

Руководство Удружења РМВИ Србије
упутило је 10. јануара 2014. године писмо
свим општинским (и градским) удружењима, у
складу са одлуком Извршног одбора, на ње-
говој Седмој седници, у којем их је информи-
сало о најновијем непријатељском деловању
неких сродних удружења, група и појединаца
против Удружења РМВИ Србије. 

Руководство Удружења РМВИ Србије
настојало је и у протекла три месеца да по-
могне у решавању конкретних проблема не-
ких војних инвалида – Петру Гроздановићу,
Божани и Бојану Пећанац, Игору Андрејевићу,
Мирјани Југовић, Сави Имброњеву и другима.

Посебан је случај Саве Имброњева,
мирнодопског војног инвалида из Меленаца,
који сада живи код ћерке и зета у Борчи, старог
87 година. Он је тражио да му помогнемо да ис-
користи своје законско право на бањско и кли-
матско лечење. На жалост, нисмо му могли по-
моћи. Сава се толико наљутио да је одлучио да
се више не претплаћује на „Војни инвалид“, ко-
ји је до сада редовно читао. Наравно, ми ћемо
му Часопис и даље слати, бесплатно. Замоли-
ли смо га да и сам нешто напише за „Војни ин-
валид“. Обећао је, али се у последње време не
јавља. Надамо се да није одустао од договора. 
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Лазовић, Вукојевић, Линта и Шапић

Сава Имброњев са својом инвалидском документацијом

ИЗ РАДА ОПШТИНСКИХ УДРУЖЕЊА РМВИ
Припрема: С.С.У.

Напомена Уредништва: Наша уобичајена пракса је да у овој рубрици објављујемо прилоге
о раду и активностима општинских (и градских) удружења РМВИ током два последња месеца, из-
међу претходног и наредног броја „Војног инвалида“. Према тој пракси, у овом, јануарском броју
(100) Часописа, требало би да објавимо прилоге о раду и активностима општинских (и градских)



Удружење РМВИ општине Бор одржало
је, 20. новембра 2013. године, ванредну седни-
цу Скупштине Удружења у циљу превазилаже-
ња проблема испољених у раду Удружења на-
кон одржавања његове Оснивачке скупштине,
о чему смо информисали у претходним броје-
вима „Војног инвалида“. Од 24 члана Удруже-
ња РМВИ општине Бор ванредној седници
Скупштине присуствовало је 15 чланова. Тако-
ђе, седници су присуствовали председник
Удружења РМВИ Србије Мирослав Лазовић,
потпредседник РО Удружења РМВИ Србије
Душан Вукојевић Марс, председник Удружења
особа са инвалидитетом општине Бор Новица
Ђокић и новинар Мишко Радуловић.

Седницу је отворила Верица Миланов,
председник Удружења РМВИ општине Бор. На
њен предлог изабрано је Радно председни-
штво седнице од три члана, у које су ушли Ве-
рица Миланов, Дејан Илић и Зоран Ивановић. 

Седницом је председавао Дејан Илић.
Скупштина је прво разматрала (и усво-

јила) записнике са Оснивачке скупштине и сед-
ница Општинског одбора Удружења РМВИ оп-
штине Бор, одржаних 31.07. и 13.08.2013. го-
дине, као и Извештај Радне групе Општинског
одбора Удружења РМВИ општине Бор форми-
ране са задатком да испита чињенично стање
и предложи решења за настале проблеме у ру-
ководству Удружења РМВИ општине Бор. За
реч се први јавио члан Општинског одбора
Удружења РМВИ општине Бор Жарко Петро-
вић, који је настојао оспорити ваљаност Изве-
штаја Радне групе, посебно оптужбе и кривич-
не пријаве против њега, па и легитимитет ван-
редне седнице Скупштине Удружења РМВИ
општине Бор. Рекао је да треба препустити
јавном тужилаштву да оно види о чему се ту
ради, а затим напустио седницу. Након тога за-
писници и Извештај радне групе једногласно
су усвојени и донета одлука о разрешењу ду-
жности четири члана Општинског одбора: Бо-
шка Дубљевића, Новице Новаковића, Жарка
Петровића и Слободана Јањића, као и о раз-
решењу три члана Надзорног одбора: Банета

Сараковића, Јордана Чорболоковића и Миље
Грујић. Уместо њих, у Општински одбор су иза-
брани: Зоран Ивановић, Драган Жикић, Миро-
слав Ђорђевић и Снежана Станојевић, а у
Надзорни одбор: Александар Илић, Горан Јо-
вановић и Живојинка Грујичић – Живановић. 

За секретара Општинског одбора иза-
бран је Дејан Илић.

Потврђена је одлука Оснивачке скуп-
штине о избору Верице Миланов за председ-
ника Удружења РМВИ општине Бор.

У дискусији која је вођена о Програму
рада и Финансијском плану Удружења РМВИ
општине Бор највише је било речи о изради
пројеката са којима би Удружење учествовало
на конкурсу општине Бор за (су)финансирање
пројеката НВО у 2014-ој години и о могућно-
стима РО Удружења РМВИ Србије да помогне
Удружењу РМВИ општине Бор у изради тих
пројеката. 

Посебна пажња посвећена је и потреби
измена и допуна Статута Удружења РМВИ оп-
штине Бор, као и сарадњи са Марфин банком.

Председник Удружења особа са инва-
лидитетом општине Бор Новица Ђокић пред-
ложио је да Удружење РМВИ општине Бор уђе
у асоцијацију осталих општинских удружења
особа са инвалидитетом.

Скупштина је једногласно подржала
став који је по том питању изложио председник
Удружења РМВИ Србије Мирослав Лазовић,
да је Удружење РМВИ општине Бор заинтере-
совано и спремно за сарадњу са свим сродним
удружењима у општини, по свим питањима од
заједничког интереса, али не и за ступање у
Савез са њима, јер поред заједничких, постоје
и други, различити интереси војних инвалида и
осталих особа са инвалидитетом, за које се
најбоље могу борити њихова удружења.

Надамо се да су сада створени услови
за нормалан и успешан рад Удружења РМВИ
општине Бор, коме ће Удружење РМВИ Срби-
је и „Војни инвалид“ наставити да помажу, ко-
лико год могу.

С.С.У.

Удружење РМВИ града Лознице одржа-
ло је изборну седницу Скупштине Удружења,
03.12.2013. године, у спортском центру „Лага-
тор“. Од 31-ог делегата Скупштине, седници је
присуствовало 25. Такође, седници је прису-
ствовало и десетак чланова Удружења и гостију.

Седницу је отворио председник Удру-
жења Радивој Гладовић и водио до избора
Радног председништва седнице.

Председник Удружења Гладовић под-
нео је и Извештај о раду и материјално-финан-
сијском пословању Удружења у периоду од
2010. до 2013.године. Такође, презентовао је
Програм рада и Финансијски план Удружења
за 2014. годину, као и оквирни Програм рада и
Финансијски план за наредне четири године. 

Гладовић је посебну пажњу посветио
проблемима са којима се Удружење РМВИ гра-
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удружења РМВИ током новембра и децембра 2013. године. Међутим, пошто он касни месец дана,
одлучили смо да у њему објавимо и прилоге о њиховом раду и активностима током јануара 2014.
године, које смо добили до сада. Тиме нарушавамо досадашњу праксу, али мислимо да је то боље
него да ти прилози чекају на објављивање до наредног (мартовског) броја (101) Часописа. Надамо
се да нам нећете замерити због тога, јер, као што каже наш народ: „Нужда закон мења“. 

ВАНРЕДНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА РМВИ ОПШТИНЕ БОР

ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА РМВИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ



да Лознице суочавало у протекле четири годи-
не, због лошег рада претходног руководства
Удружења, до 2009. године.

У дискусији су учествовали: Жељко
Петровић, Ружица Крстић, Милорад Лукић,
Миланка Петровић, Радојка Каитовић, Драган
Иконић и други. Највише се дискутовало о то-
ме како да се побољшају финансије Удружења
и како да се изврши притисак на Градску упра-
ву да се у Лозници коначно подигне спомен-
обележје погинулим борцима града Лознице.

Било је и увређених чланова Удруже-
ња, који су покушали да омаловаже Скупшти-
ну, њих двојица, од којих је један искључен из
Удружења, 2009. године, због ненаменског
трошења средстава Удружења. 

Скупштина је једногласно прихватила
предлоге Извештаја о раду у прошлом перио-
ду и програма и планова рада и финансијског
пословања Удружења за наредни период, које
је поднео Гладовић. Такође, једногласно је
изабрала ново руководство Удружења. 

У нови Градски одбор изабрани су:
Драган Иконић, Милан Перић, Ружица Крстић,
Здравко Савановић, Драган Ђукнић и Вукашин
Јанчић. 

У нови Надзорни одбор изабрани су:
Милорад Лукић, Стана Андрић и Петар Грујић.

За председника и заступника Удруже-
ња РМВИ града Лознице поново је изабран Ра-
дивој Гладовић. 

Речју, Скупштина је указала пуно пове-
рење комплетном руководству Удружења РМ-
ВИ града Лознице претходног сазива. 

Није на одмет да на овом месту поме-
немо и одговор Удружења РМВИ града Лозни-
це на писмо РО Удружења РМВИ Србије свим
општинским и градским удружењима РМВИ
од 10.01.2014. године, у вези са наставља-

њем и заоштравањем притисака на Удруже-
ње РМВИ Србије, његово руководство, оп-
штинска (и градска) удружења РМВИ, од
стране неких сродних удружења, група и поје-
динаца. Између осталог, Удружење РМВИ
града Лознице каже: „Изрази непријатељства
нису само од сродних удружења, већ и из са-
мог Удружења РМВИ, од појединих његових
чланова, који припадају Партији ветерана, из-
бачених и бивших чланова који су имали од-
ређене бенефите и привилегије у Удружењу.
У претходне четири године притисци су врше-
ни на разне начине: кривичне пријаве за на-
водне злоупотребе, анонимне пријаве тури-
стичкој инспекцији за пружање услуга прено-
ћишта војним инвалидима, анонимним прија-
вама пореској инспекцији за злоупотребу и
ненаменско трошење средстава. ... Нека
сродна удружења су нудила пререгистрацију
тако што су послали комплетан материјал
неопходан за пререгистрацију само да стави-
мо свој потпис. ... Неки појединци су под прет-
њом хтели да преотму наше Удружење траже-
ћи да им предамо комплетну документацију
са подацима чланства.

Ових дана, као и претходне године,
Градски одбор Удружења ратних и мирнодоп-
ских војних инвалида (Београда), како себе на-
зивају, шаље нам неке дописе и материјале ко-
ји само њима иду на штету.

Уместо да се уједињујемо и да будемо
снажнији у борби за заштиту војних инвалида
и корисника породичне инвалиднине, ова-
квим понашањем сродних удружења, која
стално причају о неком јединству, али под њи-
ховим условима, сами себе уништавамо и за
то нам не треба нико трећи“, каже се у писму
Удружења РМВИ града Лознице.

С.С.У.

Општински одбор Удружења РМВИ оп-
штине Краљево одржао је редовну седницу,
03.12.2013. године, на којој је председник
Удружења Негосав Луковић информисао при-
сутне о учешћу представника Удружења РМВИ
општине Краљево на централној прослави ју-
билеја војних инвалида Србије и Удружења
РМВИ Србије у Београду, 28. октобра 2013. го-
дине, поводом Дана Удружења РМВИ Србије,
150. годишњице доношења првог закона о вој-
ним инвалидима у Србији, 20. годишњице об-
нављања рада Удружења РМВИ Србије и 100
бројева „Војног инвалида“. 

На истој седници Општински одбор је
донео одлуку о одлагању редовне годишње
Скупштине Удружења РМВИ општине Краље-
во, за средину маја 2014. године, због недо-
статка финансијских средстава. 

Такође, на њој су чланови Одбора оба-
вештени о излетима чланова Удружења РМВИ
општине Краљево организованим 12. октобра
и 02. новембра 2013. године на релацији: Кра-
љево-Крушевац-Ђунис-Рибарска Бања-Сту-
бал, односно на релацији: Краљево-Јагодина-
Манастир Раваница.

Удружење РМВИ општине Краљево
(заједно са Савезом ЦИР Краљева и Врњачке
Бање) поднело је захтев Скупштини Краље-
ва, 12. новембра 2013. године, да врати пра-
во војним инвалидима (од прве до шесте гру-
пе) на бесплатан превоз на територији града
Краљева. 

Чланови Удружења РМВИ општине
Краљево ће и 2014. године плаћати чланарину
у износу од 200,00 динара.

С.С.У.

Чланови Општинског одбора и Надзор-
ног одбора Удружења РМВИ општине Сврљиг

одржали су заједничку седницу, 27.децембра
2013. године, на којој је усвојен Извештај о ра-
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ду у протеклој и Програм рада Удружења у на-
редној години.

Председник Удружења РМВИ општине
Сврљиг Хранислав Алексић истакао је значај
рада и постојања Удружења за бригу о инвали-
дима. Он је поздравио присутне и пожелио им
да новогодишње празнике проведу у миру и
весељу. 

Трудићемо се да наредне године буде-
мо још активнији и да помажемо коме год је по-
моћ потребна – истакао је Алексић.

Након седнице била је закуска и дру-
жење чланова. 

Истог дана представници Удружења
РМВИ општине Сврљиг посетили су члана
Удружења, деведесетогодишњег Милана Ни-
колића, једног од најстаријих Сврљижана, из
насеља Лукавица, РВИ НОР, митраљесца,
учесника борби на Сремском фронту и дру-
гим бојиштима широм Југославије током Дру-
гог светског рата у редовима легендарне Ше-
сте личке бригаде. Представнике Удружења
предводио је његов председник Хранислав
Алексић, а са њима је био и председник оп-
штине Сврљиг Милија Милетић. У ствари, ра-
дило се о посети у оквиру заједничке акције
Удружења и Општине поводом наступајућих
новогодишњих и божићних празника. Том при-
ликом је Николићу додељена и скромна по-
моћ, удруженим средствима Удружења и Оп-
штине.  

Николић је био пријатно изненађен. За-
хвалио је на посети и поклону. Такође, замолио
је надлежне у Општини да не заборављају на
војне инвалиде, него да им помогну где год мо-
гу, посебно да се лече, што му је председник
општине Сврљиг Милетић обећао. 

С.С.У.

Удружење РМВИ Неготина, заједно са
Савезом ЦИР Неготина и Друштвом за спорт и
рекреацију инвалида Неготина, организовало
је већи број спортских такмичења инвалида и
других пригодних манифестација поводом 03.
децембра 2013. године – Међународног дана
инвалида. 

Прво је одржано такмичење у стоном
тенису, 29.новембра, на градском стадиону.
Учествовало је 12 такмичара. Најбољи су би-
ли Живојин Милић, Драган Бојић и Предраг
Милутиновић. 

Затим је, 01. децембра, организовано
такмичење у гађању ваздушном пушком и пи-
каду, такође на градском стадиону, а истог да-
на, у просторијама шаховског клуба „Хеми-
чар“, одржано је и такмичење у шаху.

Најуспешније жене у гађању вазду-
шном пушком биле су Јасмина Спасојевић,
Снежана Антић и Мирјана Маргановић, а код
мушкараца Мирослав Аћимовић, Ђорђе Ми-
лић и Драган Бојић.

У пикаду, код жена, најбоље су биле
Мирјана Мaргановић, Мира Јанковић и Анђел-
ка Попоски.

Прва три места у шаху заузели су Саша
Влајић, Владимир Драгић и Миле Траиловић. 

Након такмичења стрелаца, шахиста и
у пикаду, организован је заједнички ручак за
све учеснике спортских надметања у СУР

„Плаво сидро“. Том приликом су уручене меда-
ље и дипломе најуспешнијим такмичарима. 

Спортским такмичењима инвалида и
заједничком ручку присуствовали су и пред-
седник Удружења РМВИ Србије Мирослав Ла-
зовић, заменик председника Савеза ЦИР Ср-
бије Благоје Ђусић и председник Удружења
РМВИ Зајечара Драган Митровић. 

На сам Међународни дан инвалида,
03. децембра 2013. године, представнике
Удружења РМВИ Неготина, Савеза ЦИР Него-
тина и Друштва за спорт и рекреацију инвали-
да Неготина примио је заменик председника
општине Неготин, са сарадницима. Том прили-
ком истакнути су проблеми у вези са бесплат-
ним превозом инвалида и пензионера на тери-
торији општине Неготин, одузетим стрељач-
ким оружјем спортског удружења инвалида оп-
штине Неготин, као и са приступом инвалида
разним установама, органима и организација-
ма, тј. непостојање адекватног степеништа –
прилагођеног инвалидима за улазак у Суд,
СУП, Општину, Катастар, јавна предузећа,
Дом културе и сл...

Решен је само проблем бесплатног
превоза инвалида и пензионера на територији
општине Неготин, а заменик председника оп-
штине обећао је помоћ и у решавању осталих
проблема. 

С.С.У.

Одговарајући на писмо РО Удружења
РМВИ Србије од 10.01.2014. године, у вези са
настављањем и заоштравањем притисака на

Удружење РМВИ Србије, његово руководство,
општинска (и градска) удружења РМВИ и
чланство од стране неких сродних удружења,
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Милетић и Алексић са сарадницима
у посети Милану Николићу 

У НЕГОТИНУ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ИНВАЛИДА

НАГОВЕШТАЈ БОЉИХ ВРЕМЕНА ЗА УДРУЖЕЊЕ РМВИ ВРШЦА



група и појединаца, председник Удружења РМ-
ВИ Вршца Вукашин Мандић каже да Удружење
РМВИ Вршца одлично сарађује са Удружењем
РВИ општине Вршац, чијег председника, пен-
зионисаног мајора Мевлудина Планчића изу-
зетно цене. Представници Удружења РМВИ
Вршца редовни су гости на слави Удружења
РВИ Вршца (Митровдан). Тог дана заједно по-
лажу и венце на споменик палим борцима од
1990. до 1999. године. Недавно су председник
Удружења РМВИ Вршца Вукашин Мандић и
председник Удружења РВИ Вршца Мевлудин
Планчић заједно били код председника општи-
не Вршац Чедомира Живковића. 

Удружење РВИ Вршца је прошле годи-
не за своје активности добило 50.000,00 дина-
ра из буџета Општине, а само трошкови пред-
седника Удружења РВИ Вршца Мевлудина
Планчића су много већи (за путовања на са-
станке Удружења војних пензионера и РВИ),
каже председник Удружења РМВИ Вршца Ву-
кашин Мандић. 

Међутим, Удружење РМВИ Вршца про-
шле године није добило ни један једини динар

за своје активности из буџета Општине, као ни
неколико претходних година. Оно нема ни рад-
не просторије. Трошкове рада Удружења РМВИ
Вршца, како каже његов председник Вукашин
Мандић, углавном сносе председник и секре-
тар удружења и председник Надзорног одбора.

Председник општине Вршац Чедомир
Живковић обећао је председнику Удружења
РМВИ Вршца Вукашину Мандићу и председ-
нику Удружења РВИ Вршца Мевлудину План-
чићу да ће добити средства из буџета општи-
не за 2014. годину, неопходна за рад два удру-
жења. Међутим, изгледа да председник Удру-
жења РМВИ Вршца Вукашин Мандић не веру-
је много у то, с обзиром да моли председника
Удружења РМВИ Србије Мирослава Лазовића
да он тражи пријем код председника општине
Вршац Чедомира Живковића, ради разговора
о проблемима Удружења РМВИ Вршца, јер
„прети опасност да се оно угаси“. Притом Ман-
дић не каже да ли иста опасност прети и Удру-
жењу РВИ Вршца и зашто је то тако.

С.С.У.

Општински одбор Удружења РМВИ оп-
штине Ковин састао се 22.12.2013. године и
одлучио:

- да се до краја 2013. године реализује
пројекат Удружења РМВИ општине Ковин ко-
јим су предвиђене посете тешко оболелим и
старијим члановима Удружења и додели помо-
ћи у виду најосновнијих намирница (5 кг бра-
шна, 2 кг шећера и 2 литра зејтина) и 

- да се поводом предстојећих новогоди-
шњих и божићних празника купи 14 поклон -
пакетића за децу РВИ и палих бораца.

Прву одлуку Општинског одбора извр-
шили су председник, заменик и секретар Удру-
жења. Они су посетили три члана Удружења у
Плочици, једног у Скореновцу, шест у Бавани-
шту, четири у Гају и два у Делиблату. Том при-
ликом су им уручили и поменуте скромне по-
клоне у намирницама. Чланови Удружења које
су посетили били су пријатно изненађени, го-
тово у неверици да „још има добрих људи који
мисле на старе и болесне“.

Другу одлуку Општинског одбора Удру-
жења РМВИ општине Ковин извршили су пред-
седник Удружења и његов заменик. 

Општински одбор Удружења РМВИ
општине Ковин поново се састао 10.01.2014.
године. Између осталог, том приликом је би-
ло речи и о најновијим притисцима и другим
непријатељским активностима неких сродних
удружења, група и појединаца против Удру-
жења РМВИ Србије и његових општинских (и
градских) Удружења, поводом писма РО
Удружења РМВИ Србије свим општинским (и

градским) удружењима РМВИ у вези с тим.
Констатовано је да то није мимоишло ни
Удружење РМВИ општине Ковин (Случај од
21. 11.2013. године, када је председник ПО
Удружења РВИ Србије свих ратова за АП Вој-
водину Сретен Стојковић, у присуству пред-
седника ОО СУБНОР Ковина Гојка Радоса-
вљевића, затражио од председника Удруже-
ња РМВИ општине Ковин Ангела Заркова да
му обезбеди три члана и региструје Удруже-
ње РВИ Ковина свих ратова, што је Зарков
одбио. Општински одбор Удружења РМВИ
општине Ковин је о томе обавештен већ 25.
11.2013. године, а сличних покушаја је било и
ранијих година).

На седници Општинског одбора Удру-
жења РМВИ општине Ковин, одржаној 10. 01.
2014. године, било је речи и о наводним пред-
лозима да се укине статус мирнодопског вој-
ног инвалида који су оцењени као апсурдни,
опасни и неприхватљиви. Колико је нама по-
знато, за то се раније залагало Удружење
РВИ Србије (од 1990.године), данас Удруже-
ње РВИ Србије свих ратова. Међутим, сада
то више не чини ни оно, јер жели да привуче
МВИ у своје редове. Зато чуди да је то пита-
ње стављено на дневни ред седнице Општин-
ског одбора Удружења РМВИ општине Ковин.
Удружење РМВИ Србије је било и остаје при
ставу да РВИ и МВИ треба да имају исти ста-
тус и права, пошто су страдали на истом за-
датку, бранећи земљу, односно припремајући
се за њену одбрану. 

С.С.У.

Спорно руководство Удружења РМВИ
Београда, на челу са председником Томисла-

вом Мијаиловићем и даље се искључиво бави
рушењем руководства Удружења РМВИ Срби-
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је и његовог председника Мирослава Лазови-
ћа. Оно је недавно поново упутило писмо свим
члановима Републичког одбора Удружења РМ-
ВИ Србије у којем се износе бројне клевете и
лажи на рачун Лазовића и тражи његова сме-
на. Чланови РО Удружења РМВИ Србије оба-
вештавају о томе руководство Удружења РМ-
ВИ Србије и Уредништво „Војног инвалида“,
изражавајући при том гнушање према аутору
писма. На пример, председник Удружења РМ-
ВИ Вршца (и члан РО Удружења РМВИ Срби-
је) Вукашин Мандић, у писму Томиславу Мија-
иловићу, између осталог, каже: „Ви произвољ-
но нападате генерала Лазовића, уместо да
Вам буде част што је Ваш представник пред-
седник Удружења РМВИ Србије. Генерал Лазо-
вић је частан и поштен човек, има пуну подр-
шку свих чланова ИО и РО Удружења РМВИ
Србије. Добијам утисак да је Вама из личних
интереса стало...“.

Слична реаговања добијамо и од дру-
гих чланова РО Удружења РМВИ Србије, Ра-
дивоја Гладовића, Славољуба Васиљевића...

На жалост, регистратор Удружења у
АПР Нивес Чулић, из нама непознатих разло-
га, упорно подржава нестатутарно изабране
заступнике Удружења РМВИ Београда, при-
хвата регистрационе пријаве Томислава Мија-

иловића и (поново) уписује промене код Удру-
жења РМВИ Београда у Регистар удружења
које су донете на нестатутарно одржаној из-
борној седници Скупштине Удружења РМВИ
Београда, 12.12.2012. године, упркос потпуно
супротном ставу Министарства правде и др-
жавне управе и Удружења РМВИ Србије, о че-
му детаљније можете читати у рубрици „Акту-
елне теме“. 

Захваљујући ангажовању руководства
Удружења РМВИ Србије, прошле године је
Градска управа Београда финансијски подр-
жала заједнички пројекат Удружења РМВИ
Србије и четрнаест београдских општинских
удружења РМВИ (Земуна, Новог Београда,
Чукарице, Лазаревца, Барајева, Сопота, Ста-
рог Града, Младеновца, Вождовца, Обренов-
ца, Савског Венца, Гроцке, Раковице и Зве-
здаре), под називом: „Посета и пружање по-
моћи тешким ратним и мирнодопским војним
инвалидима и корисницима породичне инва-
лиднине на територији (поменутих) градских
општина Београда“, који је успешно реализо-
ван. Руководство Удружења РМВИ Србије на-
стојаће да општинским удружењима РМВИ у
Београду сличну помоћ пружи и ове године.

С.С.У.

У септембру 2012. године, председник
Удружења РМВИ Србије Мирослав Лазовић и
председник Удружења РМВИ општине Љиг
Милета Живановић посетили су председника
општине Љиг Микулу Старчевића и разговара-
ли са њим о могућностима локалне самоупра-
ве у Љигу да помогне војним инвалидима и ко-
рисницима породичне инвалиднине који живе
на подручју општине Љиг и Удружењу РМВИ
општине Љиг. О томе смо информисали у „Вој-
ном инвалиду“ број 94, децембра 2012. године.

Председник општине Љиг Старчевић
је, као услов да се Удружењу РМВИ општине
Љиг одобре било каква средства из буџета
Општине, тражио да Удружење, уз захтев да
му се одобре буџетска средства, приложи и
конкретне пројекте за чију реализацију су по-
требна та средства.  Притом није скривао же-
љу да што пре заврши разговор са Лазовићем
и Живановићем, који су то донекле и разуме-
ли, с обзиром да је председнику општине Љиг
Старчевићу претходног дана (или ноћи) неко
запалио његов приватни путнички аутомобил
у гаражи. 

Почетком октобра 2012. године Удру-
жење РМВИ општине Љиг доставило је општи-
ни Љиг пројекат Удружења: „Посете и пружање
помоћи тешким РМВИ и КПИ на територији оп-
штине Љиг“, чији су укупни трошкови планира-
ни у висини од 40.000,00 динара. У изради про-
јекта Удружењу РМВИ општине Љиг помогао је
Републички одбор Удружења РМВИ Србије,
пошто руководство Удружења РМВИ општине
Љиг чине старији људи, РВИ НОР, који нису
вични изради таквих пројеката, њиховој ком-

пјутерској обради итд.
Међутим, након два месеца чекања

Удружење РМВИ општине Љиг добило је нега-
тиван одговор, уз образложење да у буџету
Општине нема пара и савет да се поново обра-
те „после Божића“, идуће године. Ево прође и
други Божић од тада, а Удружење РМВИ оп-
штине Љиг не доби ни динара из буџета оп-
штине Љиг. 

Лазовић и Живановић су поново тра-
жили пријем и разговор код председника оп-
штине Љиг Старчевића и он их је примио 29.
јануара 2014. године. Предмет разговора би-
ли су пројекти Удружења РМВИ општине Љиг
за 2014. годину и могућност општине Љиг да
(су)финансира њихову реализацију. Међутим,
разговора није било ни овом приликом. Иако,
срећом, овога пута председнику општине Љиг
Старчевићу није био запаљен његов приват-
ни путнички аутомобил, цео разговор Лазови-
ћа и Живановића са њим свео се на једну ре-
ченицу – да „не треба губити време у разгово-
ру, јер се све своди на паре, а њих Општина
нема“. И готово.

Можда је тачно да општина Љиг годи-
нама не може издвојити ни један једини динар
за војне инвалиде у Љигу и њихово Удружење.
Међутим, очигледно је да њен председник
Старчевић нема ни трунке поштовања према
њима, па ни према Удружењу РМВИ Србије,
чији је председник потрошио цео дан и не ма-
ло новца да би доживео такав безобразлук са
његове стране. Зар је могуће да је већина Љи-
жана њега изабрала за председника своје Оп-
штине? И да ли ће га опет бирати?
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Удружење РВИ општине Пландиште,
након одржане изборне седнице Скупштине,
доставља кратак извештај ради објаве у „Вој-
ном инвалиду“.

Удружење РВИ општине Пландиште,
које је основано и постоји од 2000-те године и
које унаточ присутним и веома сложеним про-
блемима, као што је недостатак финансијских
средстава и недостатак радног простора (кан-
целарије), што представља основ за рад и де-
ловање, улаже максимум напора како би очу-
вало организацију и чланство и за сада у томе
успева захваљујући својим члановима и орга-
нима руковођења.

Самим тим, одмах на почетку, желимо
захвалити свима који се овде препознају, не
наводећи имена, као и оним појединцима који
нам помажу у раду, иако нису чланови Удруже-
ња РВИ.

Изборна седница Скупштине одржана
је 02.11.2013. године, којој је присуствовала
већина од укупног броја чланова и која је по
први пута одржана без присуства гостију, као и
представника Републичког и Покрајинског
Удружења, а разлог је тешка материјална ситу-
ација, пошто делујемо и радимо на територији
једне од најсиромашнијих општина. 

Седницу је отворио заменик председ-
ника Скупштине Милош Карамарковић, који је
одмах на почетку позвао присутне делегате да
минутом ћутања одају пошту оним инвалиди-
ма и члановима породица погинулих бораца
који су умрли између две седнице.

Рад седнице је настављен подноше-
њем извештаја о раду и о финансијском посло-
вању у протеклом једногодишњем периоду, а
такођер је кратко изнет и извештај о раду за
четворогодишњи мандат. У дискусији о изве-
штајима о раду укључило се више делегата,
који су својим предлозима, саветима, а нарав-
но и критикама, допринели да ново руковод-
ство исправи пропуштено и да се више ангажу-
је у појединим сферама које су од виталног ин-
тереса за ову угрожену популацију.

Код многих присутних провејавала је
бојазан да може доћи до смањења, или укида-
ња неких права. 

У даљњој дискусији нарочито је по-
здрављен и прихваћен програм обиласка те-
жих и болесних инвалида и породица погину-
лих бораца, као и програм редовног месечног
одржавања седница Извршног одбора, те пот-
пуно и тачно информисање свих чланова о
свему што се догађа по питању остваривања
њихових стечених права.

Након тога председник Удружења Јо-
ванчевић поднео је Извештај о финансијском
пословању из којег се види да су добијена сред-
ства из буџета општине веома мала, да других
донација није било и да су расположива сред-
ства трошена строго наменски, на оно што је нај-
потребније за функционисање и рад Удружења. 

Извештаји су једногласно прихваћени.
У даљњем раду приступило се предла-

гању и избору Председника Скупштине. Након
краће расправе, за председника Скупштине
једногласно изабран је Радован Мркела, пото-
мак погинулог борца, који је својим радом за-
вредио ову функцију. 

Приступило се потом предлагању и из-
бору чланова Извршног одбора и Председника
Извршног одбора. Након краће расправе, за
председника Извршног одбора изабран је
Славко Русић, који је у више мандата био члан
Извршног одбора. 

Захваљујући на избору Русић је у кра-
ћем обраћању дао обећање да ће радити још
више и још преданије у интересу чланства. Пр-
во треба да уследи ангажовање на проналаже-
њу и обезбеђењу канцеларијског простора за
рад, смештај и чување докумената и архивске
грађе Удружења. 

Заложио се за блиску сарадњу са Ре-
публичким и Покрајинским органима Удруже-
ња РВИ, за помоћ и подршку у раду и активно-
стима, а нарочито за благовремено и тачно ин-
формисање чланства. Приоритет рада биће
обилазак и помоћ болесним и угроженим чла-
новима Удружења. Све остало које се односи
на рад Удружења проводиће уредно и благо-
времено, у складу са Законом и Статутом. 

Секретар Удружења
РВИ општине Пландиште

Удружење заточеника КЛ Маутхаузен
било је годинама међу најактивнијим секција-
ма некадашњих нацистичких концентрационих
логора. Од недавно оно је постало бескућник –
ничије, уз то је уследила и подела у самим ре-
довима бивших заточеника и потомака.

Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике и СУБНОР Србије, година-
ма негован одлазак на обележавање годишњи-
це ослобођења „најлепше нацистичке тврђа-

ве“ и најстравичнијег концентрационог логора
Маутхаузен, сматрају „туристичким путова-
њем“. 

У последњој деценији једва смо успе-
вали да намиримо минимум путника који је на-
лагао превозник „Глобус – турс “. Прошле годи-
не нисмо успели да добијемо нужних 80.000,00
динара, које нам је обећао СУБНОР Србије.
Превозник је био незадовољан „нашим поступ-
ком“. Дуг смо намирили тако што је тадашњи
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председник, поред плаћеног пута за себе, до-
дао још 40.000,00 динара, а један потомак, уз
плаћени пут за себе, додао је још 100.000,00
динара и обавестио писмом СУБНОР да је „из-
мирио“ своју обавезу, заправо неиспуњено
обећање.

По повратку је уследио нови неспора-
зум. Почасни председник Удружења је мимо
Статута сазвао састанак Удружења на којем је
осута паљба на (оправдано) одсутног председ-
ника, кога сам ја као потпредседник заступао.
Изразио сам неслагање поводом неоправдано
сазваног састанка и напада на председника,
јер је у питању најактивнији потомак, који је
омогућио Удружењу да изда две брошуре и
једну књигу. Друга нападнута особа био је наш
представник у Међународном комитету Маут-
хаузен. Састанак је трајао 4 сата.

На новом састанку нисам био прису-
тан, иако сам обавештен о његовом сазивању.
Послао сам писмени одговор. Нисам више же-
лео да будем члан „нашег Удружења“. Нисам
био у сукобу ни са онима који остају у Удруже-
њу, а још мање са онима који га напуштају.
Овај састанак је сазвао важећи председник.
Поднео је редовни извештај, а онда и неопози-

ву оставку. Престаје да буде и члан Удружења.
Удружење је напустило 8 чланова. Исто толи-

ко их је остало. Као „ту-
ристичко“, Удружење ви-
ше не представља СУБ-
НОР, али његови пред-
ставници одлазе на зва-
ничну комеморацију и
учествују у мимоходу. Но-
ви председник Удружења
је поново члан Међуна-
родног комитета Маутха-
узен. 

Ми који смо напусти-
ли Удружење, измирив-
ши пре тходно настали
дуг, у будуће одлазимо на
комеморације као „пра-
ви“ туристи. Одлазимо,
јер чујемо зов гробова.

Сем њих не представљамо никога. Ја сам у
селу Мајдан код Горњег Милановца подигао
„свој“ Маутхаузен. Улаз је слободан. Трошко-
ви путовања минимални. 

Душан Стојиљковић

Ратни ветерани прекинули су шесто-
дневни штрајк глађу у Ваљеву након догово-
ра са премијером Ивицом Дачићем. Председ-
ник Ваљевског Удружења бораца ратова од
1990. до 1999.године Љубомир Брадић, у су-
срету са новинарима казао је да су ратни ве-
терани добили обећање да ће до краја године
бити усвојене измене и допуне Закона о бо-
рачко-инвалидској заштити које ће обезбеди-
ти статус борцима и здравствено осигурање
за сваког од њих. Потврдио је да су сви њихо-
ви кључни захтеви прихваћени од стране
председника владе и да ће они остати на сна-
зи без обзира на то да ли ће се владе мења-
ти или не после евентуалних ванредних пар-
ламентарних избора.

Поред осталог, подсетио је Брадић, до-
говорено је да се по објављивању пресуде Ме-
ђународног суда у Стразбуру, 18. фебруара
2014. године, формира радна група са пред-
ставницима удружења која треба да преложи
модел и динамику исплате ратних дневница. 

- Такође је прихваћен наш предлог да
борци не могу бити проглашавани за техноло-

шке вишкове у предузећима и фирмама у који-
ма раде, као и да деца палих бораца и ратних
војних инвалида имају предност у запошљава-
њу. Предложено је и локалним самоуправама
да материјално подрже борачка удружења ра-
ди побољшања укупног положаја ове попула-
ције у својим срединама – казао је Брадић. 

Ипак, државни врх је на штрајк глађу и
вапаје ратних ветерана реаговао тек када је
борац Небојша Миленковић из Власотинца,
прошле недеље себи секиром одсекао прст на
левој руци. Иако забринут како да свој чин об-
јасни својим унуцима, он је устврдио да се због
тога не каје, јер после најновијег договора са
премијером очекује да ће се положај ратних
ветерана у Србији значајно поправити. У спо-
мен-соби у ваљевском Удружењу бораца
штрајковало је 10 ветерана из девет градова
Србије: Ниша, Крушевца, Чачка, Врњачке Ба-
ње, Лесковца, Власотинца, Ивањице, Краље-
ва и Ваљева. 

Б.Н.

„Политика“, 20.01.2014. године

Војислав Коштуница и народни посла-
ник Саша Дујовић потписали су споразум о за-
једничкој парламентарној сарадњи ДСС и По-
крета ветерана.

Пошто је „ветеран“ Дујовић ушао у
Скупштину на листи СПС-ПУПС-ЈС, овај нови
политички трансфер могао би да окруни вла-
дајућу коалицију за још једног посланика. 

Дујовић, који је још формално посла-
ник у клубу социјалиста, изјавио је да је сарад-

ња са ДСС логичан след:
- Ветерани су у ДСС препознали неко-

га ко заступа националне интересе. Даваћу и
даље кворум и гласаћу за све оно што је добро
за Србију. Нећу изаћи из клуба СПС, осим ако
они не одлуче другачије.

Социјалисти, пак, тврде да неће разма-
трати избацивање Дујовића из њиховог посла-
ничког клуба.

Слободан Самарџић, председник по-
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сланичке групе ДСС, очекује да се отвори нова
страница сарадње, која ће се одвијати и у пар-
ламенту:

- Верујем да ће сарадња двеју страна-

ка бити дугорочна и да је ДСС нашао правог
партнера. 

П.В.
„Вечерње новости“, 07.12.2013. г.

Напомена Уредништва: У прошлом
броју „Војног инвалида“ објавили смо кратку
вест о томе да је 18.новембра 2013. године
обављена свечана предаја награда и похвала
поводом завршетка 42-ог Књижевно-публици-
стичког конкурса „Драгојло Дудић“. Ширу ин-
формацију о томе нисмо могли објавити из
простог разлога што због заузетости другим
пословима нисмо присуствовали свечаном уру-
чивању награда и похвала, мада је представ-
ник „Војног инвалида“ био позван да присуству-
је том чину. На жалост, до одласка у штампу
прошлог броја Часописа, ширу информацију о
томе нисмо добили ни из СУБНОР Србије. До-
били смо је касније и објављујемо је сада.

Свечано уручивање награда обављено је
у здању Народне скупштине, у Улици краља Ми-
лана, у Београду, у присуству угледника из култур-
ног, друштвеног и јавног живота наше земље.

На конкурс је приспело 40 радова из
књижевности и публицистике са тематиком
ослободилачке борбе народа Србије.

Награђени и похваљени радови, по
оцени жирија, представљају – у широком ра-
спону од Првог до Другог српског устанка, со-
лунске епопеје и Колубарске битке, преко НОБ
и НОП, до недавних сукоба на просторима где
живи српски народ – значајан допринос, у
уметничком и научном погледу, нашој књижев-
ној речи и публицистичком жанру.

У области књижевности су победници: 
Прва награда, у износу од 30.000 дина-

ра, роман Дванаест грешника Јована Радова-
новића из Новог Београда 

Друга награда, у износу од 25.000 ди-
нара, проза Повратак у варош ин, Војислава
Ђорђевића из Ниша.

Трећа награда, у износу од 20.000 ди-
нара, роман Српска Јованка Орлеанка из до-
лине јоргована, Јасмине Лазаревић из Шапца.

Награђени у области публицистике су:
Прва награда, у износу од 30.000 дина-

ра, Топлички витезови, Радоја Костића из Про-
купља. 

Друга награда, у износу од 25.000 ди-
нара, књига интервјуа Рађање, борка Гвозде-
новића из Београда.

Трећа награда није додељена.
Жири је похвалио следеће радове из

књижевности и публицистике:
Роман Лудило, Мирослава Бакрача из

Ниша. 
Есеје Нетко бјеше Страхињићу Бане, и

Султан нека влада царством, али ти султаном
владај, Бошка Јовичића из Чачка.

Роман Човек на коњу, Миодрага Ј.Ан-
дрејевића из Лесковца.

Роман Марија мати, Миленке Чоловић
из Пљеваља.

Роман Љубав боје крви, Боривоја
В.Савића из Бора.

Прозу Приче за добре људе, Милоша
Милиновића из Бања Луке.

Рукопис Милутин Петровић – Ера,
Слободана Лазаревића из Београда.

Главни НО одбор Србије од привреме-
ног до АСНОС-а 1944, др Животе Марковића
из Ужица.

Рукопис Србија под зидом плача, Сла-
вољуба Васојевића из Краљева. 

Ратни дневник Пером против неви-
дљивих, Бошка Антића из Београда.

Студија Бањички логораши из Поже-
шког среза 1941-1944, Милисава Курмазовића
из Ужица.

Рад Врање и Бујановац у првом балкан-
ском рату, Јована Стојковића из Аранђеловца.

Посебна похвала, по мишљењу жири-
ја, а коју је усвојио Управни одбор Фондације,
припада рукопису То су наших руку дела Сло-
бодана Ристановића из Београда. Реч је о
драгоценој теми, о времену обнове и изград-
ње земље, у којем су стасале генерације
омладине. Аутор заслужује признање за огро-
ман напор на сређивању и обелодањивању
врло обимне материје у два тома. 

С.С.У.

Партизанске корачнице са звучника ов-
дашњег Дома културе, који је 22.децембра
1971.године отворио Тито, јуче су будиле Ру-
ђане и подсетиле их даје пре 72 године у овом
градићу на Лиму, од партизана из Србије и Цр-
не Горе, формирана Прва антифашистичка
бригада у тада поробљеној Европи.

Препуштајући Ужичку републику Нем-
цима, а Пљевља Италијанима, у Рудом су се
17.децембра пре 72 године први пут састали
партизани из Србије и Црне Горе, а два дна ка-

сније придружио им се и Врховни штаб са Јо-
сипом Брозом Титом. Борбени пут су настави-
ли под заставом Прве пролетерске бригаде, за
чијег команданта је постављен Коча Поповић.
Од њих 1.199 из „строја у Рудом“, живот је из-
губило 625 бораца, а 83 су проглашена народ-
ним херојима.

Након полагања венаца код споменика
Првој пролетерској, венци су положени и на
хумке на Партизанском гробљу, које се већ 12
година налази у Улици ђенерала Драгољуба
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Драже Михаиловића.
На обележавање 72. годишњице фор-

мирања Прве пролетерске бригаде у Рудо је
из Београда допутовало 30 бораца и потома-
ка партизана, као и 200 њихових колега из
Сарајева, са Пала, из Прибоја и Пљеваља.
Овдашње КУД „Просвјета“ им је у Дому култу-
ре приредило приредбу, а општинско руко-

водство ручак у просторијама Основне школе
у Рудом, која је изграђена донацијама прежи-
велих бораца Прве пролетерске бригаде.

Први пут у овом веку у Рудом је венац
положила и делегација АВНОЈ-а из Словеније. 

„Новости“, 22.12.2013. године

1. Први пут након 30 година Градски од-
бор СУБНОР Београда одржао је конференци-
ју за новинаре, 29. јануара 2014. године, у
згради Дома РВИ Београда, на којој је новои-
забрани председник СУБНОР Београда, пуков-
ник у пензији Бора Ерцеговац говорио о одно-
су СУБНОР Београда према покушајима реха-
билитације Драже Михајловића и поистовећи-
вања равногорског са партизанским покретом
у борби против фашизма; о мерама које СУБ-
НОР Београда намерава да предузме у вези
са реституцијом и повраћајем имовине у Бео-
граду, која је власништво СУБНОР; о припре-
мама за потписивање Повеље о сарадњи СУБ-
НОР градова некадашњих република бивше
СФРЈ, о обележавању јубилеја из Другог свет-
ског рата и других ослободилачких ратова Ср-
бије, у 2014.години; и другим питањима живо-
та и рада преко 17.000 чланова СУБНОР Бео-
града из визуре актуелног политичког и дру-
штвеног тренутка. 

Поред чланова Градског одбора и
других активиста СУБНОР Београда Конфе-
ренцији су присуствовали новинари „Данаса“,
Студиа „Б“, Инфо-Бироа, „Борца“, „Војног ин-
валида“ и Чукарице преса, као и три ТВ екипе,
које су пре конференције интервјуисале пред-
седника СУБНОР Београда Ерцеговца. 

У уводном излагању на конференцији,
председник СУБНОР Београда укратко је упо-
знао присутне са „личном картом“ СУБНОР
Београда, његовим радом у протеклој и Про-
грамом и Планом рада у овој години. 

Према подацима које је изнео Ерцего-
вац, укупан број чланова СУБНОР Београда у
овом тренутку је 17.000, од чега су 7000 уче-
сници НОР, а 10000 потомци и поштоваоци.
Међу њима је и пет народних хероја и 600 но-

силаца „Партизанске споменице 1941“. Про-
сечна старост чланова СУБНОР Београда –
учесника НОР је 87 година. 

По речима Ерцеговца, рад СУБНОР
Београда током прошле године одвијао се у
веома тешким условима, уз недовољно разу-
мевање и подршку градских и општинских вла-
сти, недостатак финансијских средстава, бој-
кот медија (изузев ТВ Студиа „Б“), покушаје
маргинализације СУБНОР итд. Упркос томе,
захваљујући упорности, јединству и самопре-
горном раду успели смо да реализујемо све
планиране програмске активности. Посебно
радује податак да је у СУБНОР Београда сту-
пило 360 нових чланова, потомака и поштова-
лаца, старих између 19 и 40 година. Такође,
знатно је побољшана сарадња са школама,
сродним удружењима, па и са локалним орга-
нима власти, нарочито у Сопоту, Чукарици, Ба-
рајеву, Сурчину, Звездари, Савском венцу, као
и на нивоу Града, о чему сведочи и податак да
су почасни чланови СУБНОР постали градона-
челник Драган Ђилас, заменик председника
Скупштине Београда Зоран Алимпић, пред-
седници неких градских општина итд.

Главни програмски циљеви и задаци
СУБНОР Београда у овој години су:

а) регулисање права бораца и унапре-
ђивање њиховог материјалног и укупног поло-
жаја (запошљавање, решавање стамбених
проблема, рехабилитација итд.);

б) очување историјских вредности НОБ
1941-1945. године, њених тековина и истине о
НОР, као антифашистичком рату;

в) неговање, развијање и осавремењи-
вање традиција НОР из свих ослободилачких
ратова Србије;

г) борба против фалсификовања исто-
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рије о НОР 1941-1945.године, оружаним суко-
бима 90-тих година прошлог века и рату против
агресије НАТО на СРЈ и Србију, 1999. године;

д) сарадња са другим патриотским ор-
ганизацијама и удружењима ради остварива-
ња заједничких циљева, као и са органима
власти и свима другима који поштују тековине
НОР и историјске вредности НОБ 1941-1945.
године;

ђ) пружање пуне подршке органима
власти у борби за очување територијалног ин-
тегритета и суверенитета Србије, за демократ-
ска права грађана и њихову равноправност;

е) реституција имовине СУБНОР Бео-
града

Када је реч о конкретним активностима
СУБНОР Београда у овој години, између оста-
лог, Планом рада је предвиђено:

- Комеморација поводом бомбардова-
ња Београда, 06.априла 1941.године;

- Обележавање годишњице формира-
ња космајског НОП одреда,

- Потписивање Повеље о сарадњи са
борачким организацијама Подгорице Бања Лу-
ке, Загреба, Сарајева, Љубљане и других гра-
дова некадашње СФРЈ;

- Организовање Другог антифашистич-
ког кампа младих;

- Обележавање 70.годишњице ослобо-
ђења Београда у Другом светском рату

- Обележавање 70.годишњице ослобо-
ђења Бањичког логора; 

- Штампање Петог и Шестог броја „Бе-
оградског борца“;

- Комеморације у Јајинцима и Вранићу;
- Учешће на комеморацијама у Крагу-

јевцу и другим стратиштима Другог светског
рата широм Србије и Југославије;

- Учешће у обележавању Дана борца,
Дана устанка народа Србије и Дана победе у
Другом светском рату;

- Учешће у обележавању годишњица
оснивања Прве пролетерске бригаде, Шесте,
Седме, Осме, Двадесете и Двадесет девете
дивизије; 

- Учешће у обележавању годишњица
Пријепољске битке, битака на Кадињачи, Су-
тјесци и Неретви, пробоја Сремског фронта и
других славних битака током Другог светског
рата, широм Србије и Југославије.

- Учешће у обележавању 29. новембра;
- Учешће у обележавању 15. годишњи-

це НАТО агресије на СРЈ и Србију итд. 
Реч је о преко 300 датума и догађаја из

НОР који се обележавају на нивоу града, град-
ских општина и месних удружења бораца. Та-
кође, реч је о посетама и полагању венаца и
цвећа на више од 630 различитих спомен обе-
лежја из НОР на територији Београда.

Као што можете видети, рекао је Ерце-
говац, бићемо веома активни и ове године. Не-
ћемо се предати, упркос тешкоћама и прити-
сцима.

На крају, Ерцеговац је обавестио при-
сутне и о најновијим активностима СУБНОР
Србије и Београда поводом захтева за рехаби-
литацију Драже Михаиловића, односно о њи-
ховој намери да организују јавни протест ис-

пред зграде Суда у Маричкој улици док траје
судско рочиште поводом захтева за његову ре-
хабилитацију, које је заказано почетком фебру-
ара ове године. 

Међу материјалима које су присутни
новинари добили од Градског одбора СУБНОР
Београда, на почетку Конференције, између
осталог, била је и копија писма РО СУБНОР
Србије председнику Републике Србије Томи-
славу Николићу, у којем се протествује због не-
прихватљивог понашања његовог саветника
проф. др Оливера Антића на претходном суд-
ском рочишту поводом захтева за рехабилита-
цију Драже Михаиловића, као и неки други ма-
теријали у вези с тим.

Присутни новинари највише су се ин-
тересовали за предстојеће потписивање Пове-
ље о сарадњи борачких организација градова
из некадашње СФРЈ, као и за оцене СУБНОР
у погледу одлуке Суда поводом захтева за ре-
хабилитацију Драже Михаиловића, о чему их
је Ерцеговац додатно, опширније информисао,
посебно наглашавајући да СУБНОР Србије и
Београда, без обзира каква ће бити одлука Су-
да, никада неће пристати на рехабилитацију
Драже Михаиловића и Равногорског покрета.

2. У организацији Градског одбора
СУБНОР Београда у Београду је 31. јануара
2014. године одржан састанак представника
борачких организација Београда, Подгорице,
Сарајева и Бања Луке, на чијем дневном реду
је било разматрање иницијативе ГО СУБНОР
Београда и ГО организација бораца НОР 1941-
1945.године Подгорице за потписивање Пове-
ље о сарадњи сродних борачких организација
градова некадашње СФРЈ. Састанку је прису-
ствовао цео Градски одбор СУБНОР Београда

на челу са председником Бором Ерцеговцем и
његовим замеником мр Миланом Атељеви-
ћем. Борачку организацију Подгорице предста-
вљали су председник Радојица Радојевић и
потпредседник Милорад Кнежевић. Борце Ба-
њалуке представљали су Раде Џајић и Љуби-
ца Тадић, а борце Сарајева Ибрахим Чомић.
Борачку организацију Љубљане представљао
је председник Секције бораца НОР Словеније
у Београду Здравко Кебер. На састанак је био
позван и представник борачке организације
Загреба. Очекивао се његов долазак (бившег
амбасадора Војновића), али није дошао. 
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Састанак је водио Боро Ерцеговац,
председник СУБНОР Београда. Након што је
потсетио како је дошло до покретања иниција-
тиве за потписивање Повеље (приликом обе-
лежавања годишњице Пријепољске битке, 04.
децембра 2013.године), укратко је изложио и
своје мишљење о томе шта би могао да буде
главни садржај сарадње између борачких ор-
ганизација градова некадашње СФРЈ. По ње-
говом мишљењу, свима је заједничка жеља да
се не дозволи прекрајање историјске истине о
НОР, партизанском покрету и Јосипу Брозу Ти-
ту, односно антифашизам, што пружа широку
основу за сарадњу. Ако постоји сагласност око
тога, рекао је Ерцеговац, данас би требало да
се договоримо да ли да идемо на потписивање
Повеље и Плана сарадње, када да се обави
потписивање, како да изгледа Повеља, којим
писмом да буде написана (ћирилица-латини-
ца) и другим детаљима.

Представници борачких организација
Подгорице и Бања Луке безрезервно су подр-
жали потписивање Повеље. Здравко Кебер је
рекао да ће о свему обавестити борачку орга-
низацију Љубљане. Представник борачке ор-
ганизације Сарајева је у начелу такође подр-

жао иницијативу за потписивање Повеље, али
је изнео и неке принципијелне резерве. На
пример, да је борачка организација Сарајева
спремна да сарађује са Подгоричком организа-
цијом бораца НОР 1941-1945.године, али не
по цену жртвовања сарадње са борачком орга-
низацијом Црне Горе на челу са Андријом Ни-
колићем.

Током дискусије дошло је до прибли-
жавања ставова, што наговештава могућност
постизања сагласности око потписивања По-
веље. Сви су прихватили да то буде Повеља
о сарадњи борачких организација свих градо-
ва некадашње СФРЈ које то желе, није одба-
чена ни могућност да се потписивање Пове-
ље понуди и другим борачким и сродним ор-
ганизацијама и удружењима са простора не-
кадашње СФРЈ којима је на срцу одбрана те-
ковина НОР.

Договорено је да се консултације на-
ставе током фебруара ове године, са жељом
да Повеља о сарадњи буде потписана на Дан
борца, 4.јула 2014.године, у Београду. Плани-
ран је још један припремни састанак, у првој
половини јуна ове године, такође у Београду. 

Након састанка и разговора, представ-
ници борачких организација посетили су кућу
цвећа у Београду и положили венац на гроб
Јосипа Броза Тита, а затим су отишли на зајед-
нички ручак.

3. Градски одбор СУБНОР Београда и
Секција 29. Херцеговачке дивизије организо-
вали су промоцију књиге о 10-ој Херцеговачкој
пролетерској бригади, 26.децембра 2013. годи-
не, у згради Дома РВИ Београда. У предста-
вљању књиге учествовали су инг. Горан Шако-
та, Милан Рундић, Милан Шошо и др Петар
Мандић.

4. У новембру 2013.године из штампе
је изашао Четврти број „Београдског борца“,
гласила СУБНОР Београда. Између осталог, у
њему је објављен и интервју са председником
СУБНОР Београда Бором Ерцеговцем, у којем
опширно говори о досадашњем и будућем ра-
ду СУБНОР Београда.

У просторијама Међународног прес-цен-
тра, Теразије бр.3, 17.12. 2013.године одржана
је Друга међународна конференција посвећена
елиминацији и забрани нуклеарног оружја, као
део кампање ICAN-a (International Campaingn to
Abolish Nuclear Weapons) за Европу и Блиски
Исток, у организацији НВО „Подршка, права,
приступ, Србија“. Прва конференција одржана
је у Ослу (Норвешка), а Трећа ће бити одржана
у Мексику, у фебруару ове године.

Конференцију је водила Јелена Вићен-
тијевић из ПППС, а у њеном  раду су учество-
вали амбасадорка Мексика госпођа, Мерцедес
Руиз Запата, директорка Међународне кампа-
ње за забрану нуклеарног оружја, госпођа Ари-
јел Дени, професорка на Факултету политич-
ких наука у Београду, госпођа др Весна Кнеже-
вић-Предић и Љубомир Миладиновић из Цр-
веног крста Србије. У дискусију се укључио и

подпредседник РО Удружења РМВИ Србије
Душан Вукојевић Марс. 

Читаоце „Војног инвалида“ вероватно
занима зашто је  на овој Конференцији уче-
ствовао и представник Удружења РМВИ Срби-
је. Одговор је следећи: У агресији НАТО на Ср-
бију, 1999. године, употребљена је и уранијум-
ска муниција, што представља један вид атом-
ско-биолошког рата и злочина над нашом зе-
мљом и народом. Удружење РМВИ Србије оку-
пља и жртве НАТО агресије на Србију и зато је
природно да и његови представници учествују
на оваквим конференцијама и сарађују са ор-
ганизацијама које се боре за забрану и против
су нуклеарног наоружања.

Њена екселенција Мерцедес Руиз Запа-
та је говорила о борби за елиминацију и забра-
ну нуклеарног наоружања, као једном од прио-
ритета мексичке спољне политике. Каже   да јој
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је изузетно драго што се  Србија укључила у овај
процес и тако пришла групи од  80 држава и 300
различитих организација које чине  ICAN -  гло-
балну коалицију која од 2007.године ради на
ширењу свести о неприхватљивим последица-
ма нуклеарног оружја. Она је подсетила да ће
наредна, Трећа конференција, у Мексику бити
посвећена хуманитарним последицама употре-
бе нуклеарног оружја и треба да омогући разме-
ну искустава и процену спремности држава да
реагују на здравствену и еколошку катастрофу у
случају нуклеарне детонације. Посебно је иста-
кла  да је њезина земља један од главних парт-
нера и медијатора овог пројекта, који се изводи
под патронатом Уједињених нација.

Директорка ICAN-а за Европу и Блиски
исток Аријел Дени истакла је улогу грађанског
друштва у ширењу свести о овом проблему на
свим нивоима, као и лобирању влада да се
прикључе акцијама за забрану нуклеарног
оружја путем међународног споразума. Госпо-
ђа Дени сматра да је то мукотрпан процес који
може да траје врло дуго. Пријатно је изненађе-
на чињеницом да је ППП Србија ове године ор-
ганизовала акције потписивања петиције, ра-
дионице за младе, предавања, изложбе „Хиро-
шима и Нагасаки- катастрофалне последице
употребе нуклеарног оружја“. Такође, похвали-
ла је учешће РВИ у  овим манифестацијама. 

Љубомир Миладиновић, представник
Црвеног крста Србије говорио је о суровој ре-
алности са којом су се суочиле жртве  атомске
бомбе бачене на град Хирошиму од стране

америчке војске. Све је било уништено, укљу-
чујући болнице и инфраструктуру. Последице
на оне који би требало да збрину рањене биле
су подједнако тешке: 90% лекара Хирошиме је
убијено или рањено, 92% медицинских сестара
и 80% фармацеута. Крви није било, али ни
услова за трансфузију, грубо речено није било
ничега и није се могла указати здравствена по-
моћ. Док се капацитет и разорна  моћ нуклеар-
ног оружја константно повећавала и развијала,
капацитети држава и међународних организа-
ција за указивање помоћи жртвама нису. Црве-
ни крст Србије сматра да је неопходно ангажо-
вање  државе,  појединаца и невладиних орга-
низација у акцијама подршке, лобирања забра-
не нуклеарног оружја и његове употребе у ма
каквом облику. Црвени крст Србије поздравља
иницијативу владе Мексика да буде домаћин
Треће конференције, о хуманитарном утицају
нуклеарног оружја, у фебруару 2014. године.

Др Весна Кнежевић-Предић се осврну-
ла на међународно хуманитарно право, нагла-
шавајући да је бомбардовање Хирошиме и На-
гасакија показало да употреба нуклеарног нао-
ружања руши саме темеље међународног ху-
манитарног права: бришу сваку границу изме-
ђу оних који ратују и који су легална мета напа-
да и оних који не узимају учешће у оружаном
сукобу, цивила. Нуклеарни рат се претвара у
тотални у коме заштићених нема, у коме не-
стају сва правила ратовања. 

Генерална скупштина УН-а је 1994. го-
дине донела Одлуку  да од Међународног суда
правде затражи одговор на питање: Да ли је
претња нуклеарним оружјем и његова употреба
дозвољена у било којим околностима по Међу-
народном праву? Суд је констатовао дасу прет-
ња употребом и употреба нуклеарног оружја су-
протни међународном праву, али да, обзиром
на постојеће стање међународног права, Суд не
може дати дефинитивну одлуку да ли је његова
употреба и претња употребом у крајњим окол-
ностима самоодбране, када је сам опстанак др-
жаве доведен у питање, правоваљан.

И овде се показало лицемерје великих
сила, које поседују нуклеарно оружје, да атом-
ско оружје и његове деривате (осиромашени
уранијум) користе према сопственим потреба-
ма и нахођењу, као што се потврдило у агреси-
ји над Ираком, нашом земљом, Либијом, итд.

Душан Вукојевић Марс

Српско-руско-белоруско братство „Све-
ти Кнез Владимир“ из Суботице организовало
је свечану светосавску академију, 28.јануара, у
велелепној сали Српског културног центра у
Суботици. Да вече буде пријатно и остане у се-
ћању потрудили су се Црквени хор „Свети Ро-
ман Мелод“, дечији хор „Свети Роман Мелод“,
гуслари, песници, као и цењени гости. Одуше-
вљење и поштовање публике изазвао је амба-
садор Руске Федерације у Србији Александар
Чепурин, а међу гостима су били и свети оци

Српске православне цркве, представник је-
врејског народа и др. Удружење РМВИ Србије
представљали су потпредседници Драгослав
Дашић и Душан Вукојевић.

Амбасадор Александар Чепурин одр-
жао је врло инспиративну и лепу беседу о по-
треби оваквих дружења, која шире пријатељ-
ство између братских славенских народа. По-
што живимо у прилично тешким и турбулентним
временима која пред нас доносе велике изазове
само сложном и одмереном политиком можемо
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сачувати тековине слободарског духа и сарад-
ње наших народа, рекао је Чепурин. Напоменуо

је да су пред нама обележавања значајних јуби-
леја, 100-те годишњице великог рата и ослобо-

ђења Београда у Другом светском рату. Руска
Федерација жели да скупа са нама то достојно
обележи. Рекао нам је да на лето долази чувени
Хор руских кадета, као и да ће Руски дом бити
носиоц многих културно-историјских представа
и догађања. Пошто се већ традиционално, пре-
ко Удружења Српско-руско-белоруског брат-
ства, део културних манифестација одржава у
Суботици, хор и ансамбл руских кадета биће
представљен и суботичкој публици.

Наш домаћин, председник Удружења
Српско-руско-белоруског братства „Свети Кнез
Владимир“ Миленко Милошевић обећао је да ће
позвати представнике Удружења РМВИ Србије
да присуствују свим културним манифестација-
ма које они приређују. Пошто је Удружење РМВИ
Србије први пут било гост тог Удружења, у знак
захвалности и поштовања, поклонили смо им
уметничку слику, рад сликара Д. Вукојевића. 

Душан Вукојевић Марс

У Београду је 29.новембра 2013.године
одржана свечана академија у Музеју „25.мај“
поводом 70.годишњице Другог заседања АВ-
НОЈ-а и Дана Републике бивше Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије. Орга-
низовали су је Друштво за истину о НОБ и Ју-
гославији и Савез антифашиста Србије.

Са скупа је упућен предлог државама
наследницама СФРЈ да се обнове и реафир-
мишу три савезна државна празника којима су
слављени заједничка борба, победа и вишеде-
ценијски живот у једној земљи, насилно и исхи-
трено укинути у ратовима 90-тих година на
штету свих народа заједно и сваког посебно.

Реч је о 4.јулу (1941), Дану устанка на-
рода Југославије, затим 9.мају (1945), Дану по-
беде и 29.новембру (1943.), Дану Републике, ка-
да је на Другом заседању Антифашистичког ве-
ћа народног ослобођења Југославије (АВНОЈ)
настала прва република југословенских народа.

Подсећајући на значај који је у истори-
ји јужнословенских народа имало заседање
АВНОЈ-а у Јајцу 1943.године, председник Дру-
штва за истину о НОБ и Југославији, песник Го-
ран Бабић рекао је, између осталог, да посеб-
ну критику заслужује онај део данашње сред-
ње генерације, који је уживао бенефиције што
их је донела победа, „да би данас у завјетрини
мирно гледао како контрареволуција чупа и
посљедње коријене шуме, коју су њихови ро-
дитељи засадили“. Он је, с друге стране, по-
хвалио младу генерацију речима да му је дра-
го кад види „како се у њиховим редовима ње-
гују традиције лијевог покрета“.

Председник Савеза антифашиста Ср-
бије Александар Краус, у обраћању присутни-
ма на свечаности, рекао је да је Србија, као
део југословенске државе, значајно допринела
остварењу многих циљева АВНОЈ-а и НОБ-а.
Нажалост, каже Краус, данас смо сведоци да
се многи од циљева антифашистичке борбе не
остварују, а истовремено се обнављају и мно-
ги поступци који по свему подсећају на наци-
фашизам. Нису ретки случајеви да се сарад-
ници окупатора проглашавају за антифашисте.

Образлажући предлог о враћању зна-
чајних датума из прошлости заједничке држа-
ве у календар државних празника, пензиони-
сани генерал Светозар Оро је рекао да члано-
ви антифашистичких друштава дижу свој глас
и захтевају да се „трајно и одлучно искорије-
њује и искоријени братоубилаштво и да се
трајно реафирмише и афирмише братство и
јединство, да се исправљају и исправе и све
друге пренагљености и историјске неправде,
па и сулудости којима се недопустиво вређа
узвишеност борбе и жртвовања у тековине
НОБ-а и СФРЈ авнојевског времена“. 

Свечаности у Музеју „25.мај“ прису-
ствовали су и већник АВНОЈ-а Љубо Бабић,
пензионисани генерал Петар Матић, преживе-
ли борци НОР-а и њихови потомци, представ-
ници Удружења шпанских бораца, чланови по-
родице Јосипа Броза Тита, представници СУБ-
НОР-а и многи други.

„Истина“, број 27, децембар 2013.г.
(делови чанака по нашем избору).

Поводом петанесте годишњице од
агресије НАТО  на Савезну Републику Југосла-

вију 1999. године, Клуб генерала и адмирала
Србије организовао је „округли сто“ на тему:
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„Војска Југославије у одбрани Савезне Репу-
блике Југославије од агресије НАТО 1999. го-
дине“, 11. децембра 2013.године, у Дому Вој-
ске Србије у Београду.

„Округли сто“ отворио је контрадми-
рал Бошко Антић, руководилац Секције Клуба
генерала и адмирала Србије за политику од-
бране. Уводно излагање имао је генерал-пот-
пуковник Љубиша Стојимировић, председник
Скупштине Клуба генерала и адмирала Срби-
је. Реферате су поднели:

- мр Ђорђе Сарапа, адвокат, на тему:
„Одбрана од агресије у циљу спречавања ге-
ноцида над српским народом;

- Златоје Терзић, генерал-потпуковник,
на тему: „Војно школство основа оспособље-
ности ВЈ у одбрани од агресије НАТО на СРЈ;

- Слободан Петковић, генерал-мајор,
на тему: „Употреба осиромашеног уранијума у
агресији на СРЈ је ратни злочин – а наша вечи-
та брига и обавеза“;

- проф. др Слободан Чикарић, председ-
ник Друштва за борбу против рака, на тему:
„Уранијум „прљави“ рат и рак“;

- проф. др Момчило Крговић, генерал -
мајор, на тему: „Здравство у одбрани од агре-
сије 1999.“

- мр Петар Шкрбић, генерал-потпуков-
ник, на тему: „Дијалектика пропаганде према

Српском народу“;
- Ђорђе Пражић, капетан бојног брода,

на тему: „Дејства НАТО и противдејства Ратне
морнарице“;

- Драган Живановић, генерал-мајор, на
тему: „Битка на Кошарама“;

- др Лука Кастаратовић, генерал-мајор,
на тему: „Генерал погинуо на положају и 

- Бошко Антић и др Радован Томановић,
на тему. „Разбијање војске и официрског кора“.

У уводном излагању, генерал-потпу-
ковник Стојимировић је подсетио да је ово тре-
ћи „округли сто“ на тему: „ВЈ у одбрани од
агресије НАТО 1999.године“ и нагласио да га
Клуб генерала и адмирала, за разлику од прет-
ходна два, организује и изводи уз подршку Ми-
нистарства одбране и Војске Србије. Циљ про-
јекта: „Војска Југославије у одбрани од агреси-
је НАТО 1999.године“ је да сагледамо и прика-
жемо развој догађаја и свих битних фактора
који су довели до агресије, као и херојску од-
брану ВЈ у неравноправној борби против дале-
ко надмоћнијег агресора.

Након одржавања овог „округлог сто-
ла“ уследиће припреме за штампање Зборни-
ка радова са сва три „округла стола“, груписа-
на према проблематици коју третирају, са за-
кључцима који из њих произилазе.

С.С.У.

У Дому Војске Србије у Београду, 24.ја-
нуара 2014.године одржана је свечаност пово-
дом Дана Медија центра „Одбрана“, на којој су
уручене годишње новинарске награде Медија

центра „Одбрана“ и признања најуспешнијим
спортистима Војске Србије у 2013-ој години.

С.С.У.

У свету који губи емпатију и у коме као
да више нема неуморних посвећеника идеји
за свет без ратова, глади и патње, добро је
сетити се оних који су то били, попут Анрија
Динана (1828-1910), оснивача Међународног
црвеног крста. 

Пут који је прошао овај пацифиста био
је тежак и неизвестан. Требало је пронаћи зна-
чајне личности у Швајцарској како би се њего-
ва разрађена идеја о фондацији Међународ-
ног црвеног крста и реализовала. Било је то
1863., када је званично проглашено оснивање
ове међународне организације која је требало
да делује на принципима помоћи жртвама ра-
та, рањеним и болесним војницима, без обзи-
ра на то којој војсци припадају.

Значајно је подсетити да је Динан прет-
ходно написао књигу у којој је као сведок једне
од највећих битака, у Солферину 1859, описао
страхоте покоља људи. Било је то време же-
стоких борби које су се водиле за уједињење
Италије између 1850. и 1870. Као учесник у бу-
ци код Солферина (село у Италији између
мантове и језера Гарда), где је удружена фран-
цуско-пијемонстка војска поразила аустријску,
Анри Динан је био сведок патње цивила, али и

војника, а сећање на то крвопролиће помогло
му је да своје идеје о стварању фондације о
неутралној помоћи свим жртвама ратова и
оствари. 

Нажалост, Анри Динан је изгубио при-
ходе од млина у северној Африци. Без новча-
них средстава, заборављен од свих, дошао је
у Хајден 1887, где му је пружено уточиште у
кантоналној болници

Захваљујући једном немачком нови-
нару и утицајним личностима у Европи, Анри-
ју Динану је 1901. додељена Нобелова награ-
да за мир. Утописта и визионар упркос свим
невољама и у потпуном сиромаштву он није
престао да верује у будућност планете без ра-
това. Сањао је о социјалној правди. Апеловао
је на успостављање грађанских и политичких
права за жене, тежио стварању Швајцарске
лиге за људска права и формирање Високог
арбитражног тела које би решавало све међу-
државне конфликте.

Олга Васиљевић

„Политика“, 8.јануар 2014. године 
(делови чланка по нашем избору)
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН МЕДИЈА ЦЕНТРА „ОДБРАНА“

СЕЋАЊЕ НА ОСНИВАЧА МЕЂУНАРОДНОГ ЦРВЕНОГ КРСТА



Удружење породица киндапованих и
убијених на Косову и Метохији саопштило да
од истраге очекује да утврди шта се заиста до-
годило са киндапованим и несталим особама.
Истичу да би оптужница требало да обухвати
некадашње команданте ОВК.

Чланови тог удружења поручили су да
истрага мора да пружи одговоре шта се ствар-
но догодило са њиховим киндапованим и не-
сталим сродницима како би се коначно суочи-
ли са истином.

У саопштењу се подсећа да је пре три
године Парламентарна скупштина Савета
Европе усвојила Извештај специјалног изве-
стиоца Дика Мартија о нелегалној трговини
људским органима на Косову и Метохији и у
Албанији, као и да је специјални истражни тим

Европске уније, којим руководи тужилац Џон
Клинт Вилијамсон, недавно завршио истрагу о
трговини органима на Косову и Метохији.

Оптужница чије се подизање очекује у
првој половини године, требало би да обухвати
и некадашње команданте такозване Ослободи-
лачке војске Косова, наводи се у саопштењу.

Петнаест пуних година, додаје се у са-
општењу, траје њихово безуспешно трагање за
истином када је и у каквим све мукама окончан
живот њихових најрођенијих.

Податак да се на листи несталих на Ко-
сову и Метохији налазе имена још више од 520
углавном српских цивила, међу којима је и ве-
лики број деце, поново актуелним чини сведо-
чења о трговини људским органима и „Жутој
кући“, стоји у саопштењу.

Председник Удружења војних пензионе-
ра Србије Љубомир Драгањац упутио је ургенци-
ју директору Фонда ПИО госпођи Драгани Кали-
новић, у којој захтева одговор на акт упућен
24.12.2013.године. У том обраћању Републичком

Фонду ПИО захтевано је да се неодложно ускла-
де војне пензије за 11,06 одсто и да се исплате
разлике пензија од 1.1.2008. године до данас.

Весна Бојић Ровчанин

Геронтолошки центар Београд, орга-
низовала је свечану академију у Дому Бежа-
нијска коса, 27.децембра 2013.године пово-
дом обележавања јубилеја – 50 година пру-
жања услуга социјалне заштите, 50 година од
оснивања најстаријег дома у свом саставу,
Дома Карабурма и 30 година Дома Бежаниј-
ска коса, највећег у Србији и једног од најве-
ћих у Европи.

У години јубилеја Геронтолошки цен-
тар Београд добио је две лиценце од ресорног
министарства – за смештај и за помоћ у кући,

обе као прва установа у Србији. Директор Ге-
ронтолошког центра Београд Сузана Мишић
истакла је да је лиценца потврда квалитета ду-
гогодишњег рада, али и велики мотив за даље
усавршавање.

Свечаност је употпуњена забавним
програмом у којем су наступили хор Пензио-
нерског аматерског културно-уметничког дру-
штва, гудачки квартет „Адађо“ и Жарко Данчуо,
дугогодишњи искрени пријатељ Установе.

Весна Бојић Ровчанин

Дом РВИ Београда организовао је
26.12.2013.године свечано уручивање призна-
ња најуспешнијим члановима секција Дома
РВИ Београда у прошлој години.

Скуп који се традиционално одржава
сваке године отворила је управница Дома РВИ

Београда Бранка Стојић, поздравивши све
присутне чланове секција и госте. Међу број-
ним гостима, између осталих су били и помоћ-
ник секретара градског секретаријата за соци-
јалну заштиту Радојица Сворцан, председник
Удружења РМВИ Србије Мирослав Лазовић,
секретар Градског одбора Удружења РМВИ
Београда Миленко Ивановић, председник
Удружења РВИ Београда Зоран Марковић, се-
кретар Удружења бораца рата 1990-те године
Града Београда Ратко Зорић и др.

Председник Комисије за спорт и рекре-
ацију Средо Радовић уручио је признања нају-
спешнијим члановима секција. Медаље за
освојено прво, друго и треће место уручио је
следећим члановима секција Дома РВИ Бео-
града:

Секција спортских стрелаца
а) Ваздушни пиштољ
1. Средо Радовић
2. Живко Папаз
3. Мијаило Сарић
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Гости и домаћини



б) Ваздушна пушка
1. Синиша Видић
2. Живко Папаз
3. Зоран Бањац

Куглашка секција
1. Драган Бјековић
2. Зоран Божиновић
3. Зоран Савић

Стонотениска секција
1. Милован Живковић
2. Небојша Шаљић
3. Јован Николић

Шаховска секција
1.Томислав Раденковић
2. Нади Адеми
3. Миле Јојић

Ауто-мото секција
1. Милан Младеновић
2. Небојша Стојадиновић
3. Предраг Вучетић
4. Драган Стојковић

Билијар секција
1.Ђуро Вејин
2. Синиша Видић
3. Средо Радовић

Секција спортских риболоваца
1. Биљана Бореновић
2. Живко Ђурић
3. Тихомир Букоња

Пикадо секција
1. Средо Радовић
2. Срећко Драгић
3. Душан Ложњаковић

Књижевна секција
1. Лазар Ћулибрк
2. Мирослав Никићевић
3. Радмила Тришовић

За вишегодишњи предан рад у Дому
РВИ Београда, а посебно у шаховској секцији,
господину Слободану Вукашиновићу је уручен
пехар за посебне заслуге.

Након проглашења најуспешнијих и
уручивања признања, Средо Радовић је свим
присутним пожелео срећну и успешну нову
2014.годину.

Дружење је настављено у пријатној ат-
мосфери ресторана Дома РВИ Београда, уз по
неки стих награђених чланова Књижевне сек-
ције Дома РВИ.

Бранка Стојић

Њујорк – Бивши директор програма за
помоћ преживелима нацистичког прогона Се мен
Домницер осуђен је у Њујорку на осам го ди на
затвора због проневере 57 милиона до ла ра,
преноси Танјуг. Домницер (55), који је више од

десет година био на челу програма Кон -
ференције за одштету Јевреја, осуђен је пред
Федералним судом на Менхетну, преноси АП.

„Политика“, среда 6. новембар 2013.године
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Зоран Бањац

Бранка Стојић и Слободан Вукашиновић

ПРОНЕВЕРА ОДШТЕТЕ ЈЕВРЕЈСКИМ ЖРТВАМА

ИЗ СВЕТА...
Припрема: С.С.У.



Карловац – Први министар полиције
послератне Хрватске Јосип Бољковац (93),
кога чека суђење за партизански злочин над
цивилима 1945.године код Дуге Ресе, тврди да
у Хрватској и даље живи усташтво.

То мора бити велика опомена, пору чио
је Бољковац који је рекао да ту чињеницу
доказује прогон који се спроводи против њега
који је први дизао устанак против фашизма.
После комеморативног скупа жртвама усташ -
ког терора у Горњој Требињи код Карловца,
Бољковац је новинарима рекао да се не боји
могућег затвора због оптужби за злочин над
цивилима 1945. јер „није крив нити суд има
аргументе за његову кривицу“.

Жупанијски суд у Загребу оптужио је
Бољковца да је као шеф котарске Озне 1945.
го дине наредио ликвидацију 21 цивила због њи -
хо ве сарадње са усташким властима. „Све је

могу ће због превеликих дискреционих овла ш -
ћења судија, иако ликвидација из 1945. годи не
нема никакве везе самном“, рекао је Бољ ковац,
јавила је агенција Хина. Он сматра тра ги чним
то што се  у Хрватској враћа „усташтво па се су -
ди скојевцима који су против фашизма дизали
устанак 1941. године“. „Коме треба сада суђење
против оних који су први дизали устанак и из -
вршавали задатке, пропешачили ове крајеве
када се клало и убијало, као и овде у бившој
општини Скакавац? Некоме ваљда треба. Али
то је опомена. Опомена!“, казао је Бо љковац.

На Бадњи дан пре 72 године у шумама
Домачај луга и Липљанско млађе усташе су
заклале 205 цивила из околних села, и то
Срба, Рома и православног свештеника, по на -
цио нал ности Руса.

Танјуг
“Политика”, 08.01.2014. године

Борачка организација Републике Срп ске
(БОРС) саопштила је јуче да је демок ратска,
аутономна, легална и леги тим на орга ни зација
изолована од било чије политике и било чијег
страначког и еснафског утицаја, па тако и власти
и опо зиције. У саопш тењу се истиче да је БОРС
највећа невладина и највећа патриотска ор га ни -
за ција РС и да је „јак и стабилан, про фесио нал -
но и у складу са законом органи зован колектив“.

„Борачка организација никада није би -
ла и неће никада ни бити било чија прћија или
монета за поткусуривање, нити било чији инс -
тру мент за манипулације“, наводи се у саоп -
штењу. БОРС истиче да та организација при -
па да борцима РС и породицама бораца, а не
председнику БОРС-а Пантелији Ћургузу или
неком другом појединцу.

„Ни Ћургуз ни било ко други није и не мо -
же да злоупотребљава Борачку организа цију ни -
ти од ње да прави свој сервис. Као што то ми с ле
поједини незадовољни и незајаж љи ви стра на чки
јуришници који већ дуго апс тини рају у влас ни ч -
ким структурама, а мисле да им то може ус пети
ако успију мани пулисати бор цима и бора ч ком
популацијом“, наводи се у саопш те њу. Из БОРС-
а наводе да су, „судећи по одсус т ву сваке логике
и сваке аргумен тације у наступу немоћи да ко зна
који пут ис це нирају поделе у БОРС-у, пре д с -
тавници СДС-а, с Младеном Бо си ћем на че  лу, на
недавној конференцији за ме ди је ис пу ца ли ћорке

у погрешну мету и, нарав но, промашили циљ“.
„То није ни први ни последњи пут да у

свом рату за власт и острашћеној фрустрацији
према Милораду Додику, председнику Репуб -
ли ке Српске, за своје неуспехе оптужују друге,
а најчешће оне који су за власт најмање заин -
тере совани, који гледају свог посла и који су
највише дали и за стварање и за очување Ре -
пу блике Српске“, наводи се у саопштењу и до -
да је да су то српски борци.

Из БОРС-а истичу да ће се, упркос то -
ме и таквима „и даље борити се за Републику
Српску и њену стабилност, тражити од свих
других из позиције и опозиције да то чине и
подржавати све добре пројекте и активности
које иду у том правцу“.

„Ако је то Босићу и њему сличнима –
неважно и небитно, и ако им је борба за власт
битнија и од стабилне Републике Српске и од
независне БОРС- то је њихов проблем“, додаје
се у саопштењу.

СДС је оценио да је скуп у Академији
наука Републике Српске пре два дана о теми
„Република Српска-субјект стабилности у
региону“, у организацији руководства БОРС-а,
„још једном показао да је Ћургуз борачку орга -
ни зацију претворио у пуки сервис промоције
актуелне власти и Додика“.

„Политика“, 30.12.2013.године

РВИ НОР четврте групе (80% инвали-
дитета) Драган Машала (ул. Црнотравска 13а,
Београд) дошао је средином децембра
2013.године у Уредништво „Војног инвалида“,
да нам каже са каквим проблемом се суочио

у покушају да реализује налог Управе градске
општине Вождовац за израду ортопетских по-
магала. Том приликом нам је оставио и копи-
ју писма које је тим поводом упутио Управи
градске општине Вождовац, 9.децембра
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БОЉКОВАЦ: У ХРВАТСКОЈ ЖИВИ УСТАШТВО

БОРС НИЈЕ НИЧИЈА ПРЋИЈА 

ЗАШТО ПРОСТО КАД МОЖЕ КОМПЛИКОВАНО?

ЧИТАОЦИ ПИШУ...
Припрема: С.С.У.



2013. године. У писму каже:
„Дана 27.новембра, на лични захтев

примио сам од вас налоге за израду ортопед-
ских помагала (ортопедску обућу и рукавице).
Оба налога насловљена су на предузеће за из-
раду ортопедских помагала „Дунав ортопед-
ско“, чије је седиште у Новом Саду – Футошки
пут бр.4.

С датим предузећем остварио сам те-
лефонски контакт, 02.12.2013.године, када ми
је речено да њихов мајстор долази на одређе-
ну адресу у Земун тек када се њима пријави са
захтевом 5 до 6 РВИ за израду помагала (рука-
вице не израђују).

На моје поновљено јављање 07.12.
2013. године, са питањем да ли ће и када доћи
мајстор за мере, њихов одговор (са датог у на-
логу мобилног броја телефона) запрепастио
ме је. Речено ми је да они неће радити орто-
педска помагала за РВИ, јер им не плаћате по
вашим налозима раније израђена ортопедска
помагала.

Мени сада са резигнацијом остаје да
вас и све надређене нивое одлучивања упи-
там, докле ће ићи ово омаловажавање, мал-
третирање и потцењивање оних који су у од-
брани земље тешко телесно и здравствено
оштећени.

У мом захтеву да ме упутите на одгова-
рајућу ортопедску радионицу, овде у Београду
(има их доста, а мислим најбољи је „Рудо“), са-
да на основу оваквог искуства, убудуће могу
очекивати да ме следећи пут препоручите не-
ком произвођачу „најближе“ у Нишу, или евен-
туално Врању...

Ако сматрате корисним за разрешава-
ње ових проблема, а сматрам да на њих тре-
ба да реагујете, можете ову моју интервенци-
ју-обавештење проследити и министарству у
колико тај ниво овако одлучује, а сам ћу раз-
мислити којим установама би било сврсис-
ходно дати до знања све ово, како би и шира
јавност могла чути и сазнати о размерама по-
ступног смањивања по законима ове земље
утврђених права РВИ. Јер, на овај начин,
обезбеђивање израде датих помагала, анга-
жујући по вама вероватно најјефтиније, (про-
извођаче помагала – наша примедба) без об-
зира на удаљеност, остаје ми да их сам обез-
беђујем куповином, што је у овој ситуацији ту-
жно и жалосно.

С тога вас молим да се ангажујете ви-
ше у решавању овог проблема“.

Одмах након Новогодишњих и Божић-
них празника Драган Машала је поново дошао
у Уредништво „Војног инвалида“ и предложио
(замолио) да објавимо и његово писмо следе-
ће садржине (што ево и чинимо):

„Након протестне представке упућене
општинском органу за борачко-инвалидску за-
штиту, поводом проблема са израдом ортопед-
ских помагала (имате копију), одмах другог да-

на позван сам телефоном из општине Вождо-
вац  (оделење борачко-инвалидске заштите),
да дођем по други, а вратим им претходни на-
лог за израду ортопедске обуће, сада насло-
вљен на „Ортопедију Лукс“-Крагујевац, са ис-
поставом у улици Милутина Миланковића
бр.1ц на Новом Београду.

На овај позив отишао сам и на наведе-
ној адреси дао им мере за израду ортопедске
обуће.

На позив да дођем и примим израђене
ципеле 27.12.2013.године утврдио сам да нису
израђене по мојој мери и одбио да их примим,
узета ми је поново мера.

Када су у питању кожне рукавице по-
стављене крзном, ту сам, по одобрењу у оп-
штини, морао лично трагати за произвођачем,
уплатити рукавице сопственим новцем и уз
приложен готовински рачун поднети захтев оп-
штини за рефундацију.

Све у свему, „зашто просто када може
компликовано“, са шетњом војног инвалида од
једног до другог субјекта – учесника ове рашо-
модијаде.

Изнети примери и лично искуство утичу
на осећај да се стварно у пракси све више ис-
пољавају мање или више прикривене намере
твораца израде Правилника о обезбеђивању
ратних војних инвалида ортопедским помага-
лима у духу важећег закона како би ови што
теже могли остварити то своје право. Уместо
поједностављивања процедура, имамо усло-
жњавање и компликовање истих, што има тен-
денцију онемогућавања и навођења на одуста-
јање од прибављања помагала одређених  ко-
мисијским решењима.

Напомена:
И код рукавица је остала дилема, јер

у Решењу о праву на исте стоји: само „кожне
– постављене са крзном“. У трагању за рука-
вицама наишао сам на постављене са при-
родним крзном (цена 9000 динара) и вештач-
ким крзном (цена 3990 динара). Наравно,
узео сам јефтиније, иако је природно крзно
топлије.

Нејасноћа се овде јавља код напомене
у налогу за израду, где се истиче:“неће се из-
вршити плаћање помагала уколико исто не бу-
де урађено према налогу. На захтев војног ин-
валида може се израдити помагало од матери-
јала који је изнад стандардног, с тим да разли-
ку у цени сноси војни инвалид“.Није јасно шта
је то материјал изнад стандардног.

Моја скромна намера је да се са овим
упознају – наведу одговарајући фактори на
прецизније прописивање услова за обезбеђи-
вање РВИ разним ортопедским помагалима,
укључујући и избор ортопедских предузећа, ко-
ја сигурно постоје у нашем главном граду и
много су приступачнија онима којима су пома-
гала потребна“. 

С.С.У.

У децембру 2013. године, у Уредниш -
тво „Војног-инвалида“ свратио је Драган Вучи-

ћевић, РВИ из најновијих оружаних сукоба (по-
сле 17.августа 1990.године) из Београда
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(ул.Пожешка 114) и понудио нам да објавимо
садржај одговора који је добио од председника
Републике Хрватске проф.др Ива Јосиповића,
2010.године, на његову честитку (Вучићевића)
поводом избора (Јосиповића) за председника
Републике Хрватске. Имајући у виду искуства
Удружења РМВИ Србије у коресподенцији са
председником Републике мислимо да није на
одмет да објавимо одговор Јосиповића на че-
ститку Вучићевића. Он гласи:

„Поштовани господине Вучићевић,
Најљепше Вам захваљујем на љуба-

зној честитки коју сте ми упутили у поводу мог
избора за предсједника Републике Хрватске.

Дужност предсједника Републике Хр-
ватске обављат ћу савјесно и одговорно на до-
бробит хрватског народа и свих хрватских др-
жављана као што сам истакнуо за вријеме по-
лагања присеге.

Срдачно,

Предсједник
Републике Хрватске

Проф.др Иво Јосиповић“

„Политика“ је 9. маја 2000. године об-
јавила саопштење „Танјуга“ – протест због
злоупотребе Спомен-парка у Јајинцима – „
НЕДАЛЕКО ОД ХУМКИ СТРЕЉАНИХ РОДО-
ЊУБА ЗИДА СЕ БЕСПРАВНА ЗГРАДА“. И
уредник „Тањуга“ и уредник „Политике“ мора-
ли би да знају да ни на једном стратишту не
постоје „хумке“. О бесправном зидању зграде,
на месту раније бараке коју је користило ЈКП
„Зеленило“ за чување алата и осталог прибо-
ра за одржавање „Спомен –парка“, група гра-
ђана из села Раковица  13. октобра 1998. го-
дине  обавестила је председника општине Во-
ждовац. „Танјуг“ даље саопштава: „Пре неко-
лико година та се барака запалила, на необја-
шњив начин, а непознати инвеститор ју је раз-
рушио до краја у току лета 1998.године и по-
чео да прави стамбени блок са 24 стана на-
мењена продаји“.

Сазнајемо да је земљиште својевре-
мено било национализовано, без накнаде и
да је „Јеврејска општина Београд предлагала
да се уместо поменуте бараке сазида музеј-
ска зграда“.

Знали смо да ће „наша штала“ бити
последња жртва на некадашњем стратишту.
Академски сликар Милош Бајић, бивши зато-
ченик, професор на Академији ликовних
уметности и ја договорили смо се да одемо на
стратиште и да он нацрта бараку, назначи ди-
мензије и према тексту Д. Дрче означи пут
бекства и спаљивање лешева. Рад проф. Ба-
јића објавио (делимично) у часопису „Војни
инвалид“.

На Нирмбершком процесу 1945-46. го-
дине главним нацистичким злочинцима шеф
совјетске делегације изнео је документоване
податке да је по наредби рајхсфирера СС Хи-
тлера и генерал-мајора полиције Казмена у
Лимбергу (Лавов), данас Украјина, у јуну
1943. године формирана Специјална команда
под бројем 1005, од 126 припадника СС и СД.
Њен шеф био је СС мајор Шерлак, чији је за-
датак био есхумација и спаљивање лешева,
односно уклањање трагова злочина. Делат-
ност ове команде отпочела је у КЛ Јанов (Ја-
новска) у области Лавова, где је основана
својеврсна „школа“ за обуку „стручних“ кадро-
ва. „Предавања“ су посећивали команданти
КЛ Аушвиц, логора уништења Белзец, Тре-
блинка, Собибор, Мелмно и др. Шерпак је
обављао „очигледну“ наставу, коју су нам
Дамњановић и Дрча описали. Лешеви су ес-
хумирани, слагани у камаре заједно са цепа-
ницама, поливани бензином и нафтом и спа-
љивани. На Нирнбершком процесу, уз фото-
документацију, дате су и изјаве бегунаца и
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СРПСКИ АУШВИЦ НА ДОМАК СРПСКОГ СЕЛА ЈАЈИНЦИ
- наставак из прошлог броја -

Душан Стојиљковић испред своје викендице
код Горњег Милановца



есесоваца под заклетвом.
Друга група команди 1005 била је обе-

лежена словима абецеде. Деловале су на оку-
пираној територији Совјетског Савеза – Укра-
јине, Белорусије, Литваније и Летоније, Гене-
ралном Гувернманату и Југославији, заправо у
Јајинцима.По обављеном „послу“ у Јајинцима
ропска радна снага одведена је у село Јабуку
код Панчева, Кикинду и Бечкерек, потом на
брдо Бубањ код Ниша, где су побијени и спа-
љени.

По сведочењу Д. Дрче, од девет ба-
њичких заточеника петорица су кривци Спе-
цијалне полиције, а четворица су из геста-
повског дела логора – двојица припадника
НОП и један виши краљевски официр. У шта-
ли су затекли Јевреје (55), Цигане (35) и не-
колико Албанаца. Један Албанац је чврсто
држао у рукама Д. Дрчу док га није уверио да
и „даске имају уши“. Када су отпочеле при-
преме за бекство и лабављење окова, Јевре-
јин Фишер, адвокат из Сплита, понудио се да
легне испред жице како би лакше прескочили
ограду.

Српски Јајиначки Аушвиц има своју по-
ратну историју. Најпре је служио за испашу ко-
ња, затим је подигнут „споменик“, рад бањич-
ког заточеника, вајара Стеве Боднарова. Ње-
му је касније придодат други „споменик“, рад
вајара Ото Лога, а затим, на конкурсу изабран
овај „неписмени“ феникс.

Маја ове године премијер Ивица Дачић
званично је боравио у Републици Аустрији. По-
сетио је некадашњи КЛ Маутхаузен, положио
венац на споменик са натписом „Југословен-
ским жртвама страдалим у Матхаузену 1941-
1945, захвални народи Југославије“, прошао
поред споменика саркофага с натписом „Mor-
tuorum sorte discant vivendes“ (судбина мртвих
поучна је за живе). „Политика“ је пренела саоп-
штење „Танјуга“ (5.5.2013.године). Сећам се и
табле коју више не виђам: „Место опомене и
спомен-подручје“.

А српски Аушвиц, највећи спаљени
подземни град у Србији, у коме је стрељано и
угушено, издувним гасовима „душегупке“, нај-
мање 60.000 жртава (помињу се и бројке од
80.000 и 128.000)?Ми немамо Јерусалим, не-
мамо музеј Холокауста Јад Вашем. Никада
нећемо моћи да именујемо наше жртве, али
постоји поуздана „нацистичка методологија“
коју су исписивали оковани Јевреји. Ропска
радна снага морала је дневно да ископа 600
лешева уколико је бројала 60 заточеника, а
1000 ако је имала 100. У првој октобарској не-
дељи, заправо у суботу, окупиће се званични-
ци, положиће венце, одржаће се говори, до-
ћиће мали број грађана, објавиће се, или ће
изостати написи у штампи о „немом“ Спомен-
парку Јајинци.

Осећам моралну обавезу да се изви-
ним породицама стрељаних комуниста. Ста-
тистика показује да су најбројније жртве на
јајиначком стрелишту земљорадници. Од по-
литичких групација комунисти. Контролна ко-
мисија ЦК КП Србије у извештају Контролној
комисији ЦК КП Југославије тврди: „Да је у

логорима наше земље  било 95 чланова Пар-
тије. Сви чланови Партије били су по разним
логорима, као на Бањици, у Зрењанину, Шап-
цу, Ваљеву, Нишу, Суботици, Н. Саду, Јасе-
новцу и др.Највише их је било на Бањици –
38.....“

Браниславу Гудурићу, био је секретар
СУБНОР Србија, показали смо овај документ,
под бр. 4876 од 21.10.1950.године. Рекао нам
је: „Ја сам то само потписао!“ Бројка 38 по
свој прилици означава број „преживелих“ ко-
муниста којима је признат партијски стаж!

Комунисти Бањичког логора су храбро
одлазили у смрт. Сима Беговић у својој књизи
о логору на Бањици забележио је случај мла-
дог Циганина који је пре извођења на стреља-
ње затражио од комуниста дозволу да и он на
стрељању узвикне:„ Живела КПЈ“! Дечака,
партизана Бошка, одводили су у женску собу
смрти 38 да покаже партизанке. Препознавао
их је, али је ћутао. Заменик немачког коман-
данта логора , фолксдојчер Петер Кригер, из
Црвенке,стрељао га је на бањичком „грудо-
брану“!

Прича српског Аушвица у селу Јајинци
није приведена крају! Један наш војни струч-
њак уверавао ме је да су после рата на јаји-
начком стрелишту нашли ознаку – упозорење
да се овде користи Zyklon B (продајни назив
за цијановодоничну киселину), средство за
уништавање „гамади“ у нацистичким концен-
трационим логорима. У недостатку гасних ко-
мора барака се привремено „херметички“ за-
твори даскама и обави функцију гасне коморе.
Гробари никада нису хтели да нам кажу све
што су знали. Имали су третман сарадника
окупатора.

ОМЛАДИНСКА БАЊИЧАНКА

Омладинци логораши
на окуп овамо
омладинску бањичанку
сложно запевајмо.

Запевајмо песму борбе
овде у тамници,
и још једном покажимо
шта су омладинци.

Песму нашу нека чују
градови и села,
наше речи нека чује
омладина цела.

Нек одлети преко гора
песма наша нова,
нек одјекне песма бола
смрти и окова.

Ми лежимо у тамници
јер смо криви само
што смо за свој народ спремни
животе да дамо...
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Боривој Бијелић Лун
рођен  је 1952. године у
Брибиру крај Шибеника.
Школовао се у Брибиру,
Брибирским Мостинама
и Шибенику, где је завр-
шио индустријску школу
(одсек за металуршког
техничара).

Поезију је почео да
пише током служења вој-
ног рока. За песму Тужна
врба 1980. године добио

је трећу награду на Горановом пролећу.
Своју прву збирку пјесама Запис у ка-

мену објављује 1997. године.
У припреми је роман Непостојећа пла-

нина. Пише и објављује афоризме. Боривој
Бијелић Лун бави се и вајањем и сликањем.
Имао је више самосталних изложби. На кон-
курсу за скулптуру Милића од Мачве (у Мили-
ћима код Зворника) добио је прву награду за
скулптуру.

Сада живи и ради у Београду.
Сада већ давне 1992. године, негде у

Скрадинском залеђу на ратном положају краји-
шке војске угледао сам симпатичног момка,
округле главе насмејаног, што ме подсећало
на некакву бундеву из околине Србобрана.
Приђох му и упитах га: “Јели сремац, о чему ти
то пишеш“? Он ми насмешен одговори: “Госпе
ти, нисам ти ја никакав Сремац, него Брибира-
нин и сад сам војник  Војске Српске, али сам и
писац писама.“ Одговорих му да је његово пи-
сање знак оптимизма, што је заиста добро да
се на тренутак заборави суровост рата.

1996. године у Ломину улицу, у Уред-
ништво инвалидског часописа „Добра воља“
бану изненада однекуд познато лице и рече
ми: “Марс, да ли ме се сећаш? Ја сам Бора
из Брибира“. Сетих се положаја Билостанови
и насмешеног човека са главом сличном лу-
беници. Бијелић је у руци држао некакву тор-
бу премештајући се са ноге на ногу, тако да
сам очекивао некакво питање. Рекох му: „Бо-
ривоје шта те мучи?“ Боривоје Бијелић ми од-
говори:“ Имам писме које бих  желио да по-
гледаш и да их објавиш“. Из торбе коју је но-
сио, кад је отворио рајфешлус у првом мо-
менту угледах зидарску мистрију, ванглу и
чекић и тек на крају појави се дебела свеска
помало одераних корица и умашћена. И тако
песник, касније писац романа Боривој Бије-
лић Лун ступи на београдску калдрму и по-
стаде београдски песник и члан Удружења
Књижевника Србије. Тада нисам знао да Бо-
ривој Бијелић Лун поседује и друге вештине и
таленте потребне да би био свестран умет-
ник. Боривој је сјајан вајар, стварајући пре-
васходно у камену, вајајући фигуре и фигури-
не у техници такозване минијатурне форме.
Његове плаве очи кроз објектив фото апара-
та ухвате и оно што многи други неопажају и
непрепознају, детаље по скривеним кутцима
београдских улица, такве фотографске фор-
ме дају невероватно уверљиву снагу скриве-
ној лепоти која постоји око нас а коју често не
запажамо. Лун је такође и сликар који у своја
дела уноси чудесно експресивну снагу и ис-
крени доживљај виђеног.

У поезији Боривоја Бијелића Луна не-
ма превеликих очекивања нити прочешљава-
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КУЛТУРА...
Пишу и уређују: Душан Вукојевић Марс и Весна Бојић Ровчанин

ПРЕД РАЈСКИМ ДВЕРИМА 
ПЕСНИКА  БОРИВОЈА БИЈЕЛИЋА ЛУНА

Припремио: Душан Вукојевић Марс

У твојој коси чешљам 
најљепше успомене

Боривој Бијелић Лун

Можда ће нас тиран мрски
сутра уништити,
ал нек знаде другови ће
све нас осветити.

Макар све нас уништили
данас на Бањици,
победа је само наша
чујте омладинци!!!

Напомена Уредништва: Ова песма
Милете Милановића, учитеља и партизана Дру-
ге пролетерске, као и његова песма из прошлог
броја „Војног инвалида“, нађене су у Балканској
улици бр.9, на другом спрату у стану-гарсоњери
једног припадника „Гестапоа“.

Душан Стојиљковић
Председник Удружења заточеника и

потомака логора Бањица и Сајмиште



ња снова и успомена. Ова поезија, колико год
била заводљива, она је ипак трезна јава, тр-
ње и чемер. Укратко: Стварност, какву позна-
јемо и каква нас познаје. Стварност у којој се
разбирамо остатком трезна разума и питања
(„ђе си сада“) или („можда више и нисмо љу-
ди“). Песник је онај коме није забрађено да се
пита, чуди и сања, али човеку је дато да се то
проживи и претраје. Сваком својом песмом
Боривој Бијелић Лун залази неминовно у сва-
кодневни пакао, у такву досуђену извесност.
И не преостаје му ништа друго него да се сто-
јички помера са таквим запећком, с животом у
јами и да се горди својим дроњцима. Песма је
последњи, сигнал песников да у њему човек
није утрнуо, нестао. И поред ове немилосрд-
не јаве, овај песник је сачувао сву своју пито-
мину, доказану и у претходним књигама, у
скулптури која је такође његов лирски израз,
а његово срце је остало препуно чистих же-
ља. Из богатог речника својих животних иску-
става ни овога пута Лун не искључује прису-
ство жене и љубави.

Лунова нарација и његов приступ
уметничком изразу цени највише домете и
вредност народне епске поезије, која из нека-
кве маглене позадине прати сваки његов
стих. Саставни део тог искуства је горчина,
али овог жалног Брибирско- далматинског
рапсода управо овде све чешће затичемо ка-
ко себе види као неког од тих древних наших
искушеника и женика, кадрог да сваки терет
понесе на својим плећима, али и сваку не-
правду са себе збаци. Трпео би, наиме, он и
грђе „да оно није од кога је“, то јест да није те
свести песникове о властитој правичности,
честитости и чојству. Време када је настала и
настаје Бијелићева поезија, да парафразира-
мо давнашњег српског песника, али и овог по-
тоњег, Бијелића: Када су живи завидели мр-
твима, али и још нерођенима (видети песму
Живот свагдашњи, Капија раја). Из песме у
песму у овој збирци  песника промичу све са-
ме апокалиптичне слике и симболи:потоп, па-
као, хумке. А грђе апокалипсе, у осталом,  не-
ма од губитка завичаја и тог апокалиптичког
потуцања по туђем и другачијем свету. Ипак,
Бијелић није сав у јадиковкама и жалопојка-
ма. Његова душа није сломљена до краја; из
немира пресабирања и рањености, јавља се
жеља за обновом гнезда, за приклањањем у
свет снова, за дослухом са природом, зашто
не космичком силом. Он је инкарнација Оди-
сеја, оног који лута морима (па и панонским
морем). Песник  има потребу да машта и да
путује и да сања о повратку, не држи га место.
Гесло његово је: Ајмо ћа!

СВАКОМ СВОЈЕ

Све у свему
позитивна нула
мада изнуђена
а слуђена маса
на ваги стоји
броје дане и паре
вријеме истиче

рачуни велики
не будите ципидлаке
можда година роди
нисмо сијали
ал молимо се Богу
ма платиће народ
само да превагне
на њихову страну
а то ће бити
мало сутра
кад на врби
роди грожђе
да им није жао
прљати руке
хватали би они
плугове
и не плаши се
јер су гласали
за другове
обећана земља
није далеко
треба само пожњети
непосијано
а онда сваком своје
фифти фифти
сви вуци сити
а све козе на броју 
мирна Босна
раван Срем 

БОЖАНСКИ ДАР

Што лептир
по цвијету тражи
поред њених груди
зар пелуд да сиса
крај њена мириса
да је цвијет
па да се кити њиме
ал она је стварна
она је жена
она је Венера
сва од злата
божијих руку дјело
ех да сам вајар
прсте да ставим
на дрхтаво тијело
да утажим жеђ
и заситим чула
и најљепши цвијет
пред њеним тијелом
је нула

СНОВИ

у сузама 
гледам јутарњу траву
ко да је сањала
моје снове
будим се
уз фијук ветра
ко да ме она зове
опија ме
предиван пој славуја
и док трљам очи
сунце испи јутарњу росу
и све препусти забораву.
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Крај године је период када се обично
сумирају резултати које смо остварили у току
протекле године. За Књижевну секцију Дома
РВИ Београда, „Жикица Јовановић Шпанац“,
година која је за нама може се рећи да је би-
ла више него успешна. У  новембру и децем-
бру  смо угостили: Књижевни клуб „Поета“ са
Чукарице, бриљантне писце из Црне Горе,
Лазара и Виолету Божовић, писца Бранка
Кнежевића, као и Књижевни клуб „Милутин
Бојић“, који припада Дому Војске Србије. Ка-
лендарску 2013. годину смо испратили тра-
диционално „Нашом белом песмом“, то вече
је било посвећено сумирању резултата, пре-
ко 40 чланова је читало своја најбоља оства-
рења.

Када би у кратким цртама требали да
опишемо 2013. годину, била би то јако успешна
година, 23 књижевна сусрета, пуно тематских
вечери посвећених љубави,  патриотизму, ху-

мору, сатири, стваралаштву за децу и др. Шест
писаца је преставило своје нове књиге. Нисмо
заборавили ни важне празнике, које већ тради-
ционално обележавамо, почев од осмомартов-
ског посела, преко мајских празника (1., 9. и
25. мај) као и вечери посвећеној 20-ом октобру.

Борећи се за своје место под књижев-
ним небом, а посматрајући већ годинама мно-
ге од наших аутора, остаје нам искрена жеља
да ће врлине људског духа упалити неке нове
искре које ће се преточити у оне трагове који
ће довести до момента да инспирација бива
преточена у неко ново књижевно дело.

Пожелимо нашем књижевном броду
добар ветар и пуна једра у 2014. години и он ће
сам знати да нађе пут до многих лука где још
није био.

Мирослав Никићевић
(делови чланка по нашем избору)

У следећој години сви млади стручњаци ће
добити посао!
Уколико буду желели да раде сезонске послове.

У Библији пише: Не кради!
Наши закони су прилагођени тренутку.

Украли су ми фото-апарат.
Сада могу да се сликам.

И баш кад је требало да примим плату

- зазвонио је сат!

Кад год напишем Он,
Они препознају Њега.
И после сам Ја крив......

Србија се интензивно развија,
Али се очекује да то неће оставити озбиљ-
није последице.

По избору Весне Бојић Ровчанин

У Лазаревцу је јуче, уз војне и државне
почасти, обележена 99. годишњица Колубар-

ске битке у Првом светском рату. Церемонији
је присуствовао премијер Србије Ивица Дачић,
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АФОРИЗМИ

НЕГОВАЊЕ СЛОБОДАРСКИХ ТРАДИЦИЈА...
Припрема: С.С.У.

I ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА И ДАТУМА

99. ГОДИШЊИЦА КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ

ИЗ КЊИЖЕВНЕ СЕКЦИЈЕ ДОМА РВИ БЕОГРАДА

УЗДАЈ СЕ У СЕБЕ

У туђим сватовима
не тражи срећу
туђег плота се клони
коприву никад
не бери за цвијеће
да те зла
судбина не годи
лако је туђе

бринути бриге
другоме видати ране
хероји се рађају 
а не праве
од сламе
стаза без пјешака
боље  да и не постоји
тешко теби
ако ти други
капу кроји



који је положио венце на спомен-костурницу у
којој почива око 40.000 страдалих српских и
аустро-угарских војника, поручивши да се с по-
носом сећамо и чувамо успомену на херојство
из тог периода.

Како је пренео Танјуг, Дачић је иста-
као да су велики јунаци и велике жртве обе-
лежили Колубарску битку, а да је Спомен-
храм Светог Димитрија с костурницом „редак
пример хуманости једног народа који је са
својим погинулим војницима сахранио и не-
пријатељске војнике“. Дачић је истакао да
нас њихове кости обавезују на само један
пут, онај на коме у Европи никада више неће
бити ратова. „На том путу нема више непри-
јатеља, већ различитих интереса и мишље-
ња, али изнад свега на њему влада уверење
да историја треба да остане у прошлости и
да буде заједничка опомена сваком ратном
лудилу“, рекао је он.

Дачић је истакао да зато данас сви који
се споре око узрока и повода Првог светског

рата треба да схвате „да су нам мртви свима
изједначили прошлост“ и да будућност није у
кривицама, него у свести да само заједно мо-
жемо да исправимо своје и туђе грешке.

Дачић је навео и да Србија нема ни
једног разлога да се стиди свог учешћа у Пр-
вом светском рату, већ напротив – била је на
страни савезника и српска војска и српски на-
род имају све разлоге за понос. „Чувари вра-
та, тако су нас тих дана називали у Енглеској,
показали су колико је часно умрети за отаџ-
бину и колико је и за Србију и за Србе било
часно умрети за тадашњу Европу“, рекао је
Дачић.

Дачић је нагласио да не може да схва-
ти где се српски народ налази 100 година по-
сле Колубарске битке.

„Питам сам себе и питам све Србе шта
смо ми радили 100 година и докле смо стигли“,
рекао је Дачић, а преноси Фонет. Дачић је на-
гласио да би у костурницу требало бацити „све
наше промашаје и да гледамо да идемо да-
ље“. „За 100 година су се други народи поме-
рили с мртве тачке, а ми смо сада у лошијој
међународној позицији него што смо били та-
да“, истакао је Дачић.

Венце на спомен-костурницу је положи-
ли су начелник Генералштаба Војске Србије
генерал Љубиша Диковић, представници дру-
штава која негују тековине ослободилачких ра-
това, представници амбасада Аустрије, Ма-
ђарске, Чешке и Словачке, као и званичници
локалне самоуправе.

„Политика“, 16.12.2013.године

Поводом Међународног дан сећања на
жртве холокауста, председник Републике Србије
Томислав Николић положио је венац код Споме-
ника жртвама геноцида у Другом светском рату
на Старом сајмишту 27. јануара 2014. године.

Венце на Споменик положили су и
представници Јеврејске општине, Градске
управе Београда и удружења која негују сећа-
ња на страдања у Другом светском рату, као и
амбасадор Израела у Србији Јозеф Леви.

Обраћајући се присутнима код Споме-
ника жртвама геноцида председник РС Томи-

слав Николић је рекао да је Србија поносна на
своју антифашистичку традицију у Другом
светском рату и да неће дозволити ревизију
историје и релативизацију ратних злочина.

Амбасадор Израела у Србији Јозеф
Леви нагласио је у свом говору да је морална
обавеза свих цивилизованих људи, без обзира
које су вероисповести, да се сећају тог „најтра-
гичнијег поглавља у историји човечанства“,
кад су Срби и Јевреји били жртве истог рата и
на „исправној страни историје“. 

С.С.У.

Позната скулптура на београдском Но-
вом гробљу, са околним комплексом, предста-
вља вероватно највеће европско спомен-обе-
лежје Русима- жртвама Великог рата. Иако је
идеја о подизању споменика „Руске славе“ по-
текла од руских избеглица (иницијатор је био
руски гардијски пуковник, касније генерал Ми-
хаил Скородумов), он, у суштини, представља
израз захвалности Србије руском народу за

све оно што је учинио за нас од 1914. до 1918.
године...

Србија је дубоко ценила политичку и
материјалну помоћ Русије током Великог рата,
тако и жртве које су пале у борби раме уз ра-
ме са Српским војницима....

Највећи број руских војника погинуо је,
на Солунском фронту. Августа 1916.године та-
мо је стигла 2. руска специјална пешадијска
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ ХОЛОКАУСТА

II ВОЈНИ (И ЦИВИЛНИ) МЕМОРИЈАЛИ
СПОМЕНИК  „РУСКЕ СЛАВЕ“



бригада генерал-лајтнанта Михаила Дитерих-
са, која је учествовала у битољској операцији
и борбама у кључу Црне реке, а од 29.октобра
до 30 децембра 1916. налазила се у саставу
Прве српске армије.

У периоду од 10. до 20. октобра
1916.године на Солунски фронт је стигла 4. ру-
ска специјална бригада генерал-мајора Макси-
ма Леонтијева, која је ушла у састав Треће
српске армије и припојена Дринској дивизији.
Током борби на Солунском фронту погинуло је
65 официра и 4.149 подофицира и војника из
састава ове бригаде.

Гробови руских војника били су расути
широм бојишта у Београду и околини, и са обе
стране тадашње југословенско-грчке границе,
на терену Солунског фронта. Како званични
државни органи нису били спремни да финан-
сирају пројекат заједничке крипте, на иниција-
тиву Милована Радисављевића, председника
Удружења резервних ратника и официра,
1931.године комплетну организациону и фи-
нансијску страну изнели су ово Удружење,
женска секција Међународне федерације рат-
ника из савезничких земаља (ФИДАК) и бео-
градска општина.....

Уз благослов српског патријарха Вар-
наве и митрополита Руске православне загра-
ничке цркве Антонија Храповицког, 1934.годи-
не основан је Одбор за подизање костурнице
Русима изгинулим и стрељаним на територији
Аустро-Угарске, сада Краљевине Југославије,
као и погинулима у одбрани Београда.

Израда пројекта крипте и споменика
поверена је познатом архитекти и вајару Рома-
ну Верховском, аутору пројекта оближње крип-
те и споменика браниоцима Београда, који је
за коаутора ангажовао Валерија Владимиро-
вича Страшевског. Камен темељац положен је
19.августа 1934. године....

Маја 1935. године је, због недостатка
новца, била довршена само крипта па је Кра-
љица Марија 24.јула 1935.године Одбору да-
ровала 5.000 динара. Захваљујући овом при-
логу, споменик је довршен крајем те године и
свечано откривен 12.јануара 1936.године.

Крајем априла 1935.године јединице
Вардарске дивизије започеле су есхумацију
погинулих војника руских специјалних бригада
на територији Битољског, Преспанског, Мавр-

овског и Прилепског округа. Према званичним
подацима, пронађени су остатци 287 официра
и војника. Тела су на београдску железничку
станицу стигла у вечерње сате 23.маја 1935.
године.

У крипту су, уз све црквене и војне по-
части, положени посмртни остаци 12 официра
и 274 војника и подофицира 2. и 4. специјалне
пешадијске бригаде са личним предметима
пронађеним током есхумације, једног пуковни-
ка и 138 подофицира и војника погинулих то-
ком одбране Београда 1914. и 1915. године,
два морнара са наоружаног пароброда из са-
става ЕОН, погинулих током одбране Кладова,
те 66 војника умрлих у аустроугарском заро-
бљеништву.

Споменик „Руске славе“ изграђен је од
сивог камена и представља типичну монолит-
ну форму стилизоване артиљеријске гранате.
На предњој страни стуба је мали руски импе-
ријални грб и година 1914, на левој – плоча са
натписом „Храбро палој браћи Русима при
одбрани Београда на Солунском фронту и на
осталој територији Краљевине Југославије
1914-1918“, а на задњој – руски православни
крст (крст Светог Лазара) и натпис на руском
језику посвећени императору Николају II и ру-
ским војницима погинулим у Великом рату
(два милиона). У подножју колоне поставље-
на је фигура руског официра у полулежећем
ставу који, замахујући шашком, брани заста-
ву. Стуб се завршава статуом крилатог анђе-
ла победоносца, који мачем у левој руци про-
бија змију, а у десној држи покидане ланце.
На каменим блоковима данас се тешко раза-
знају имена дародаваца.....На темену порта-
ла постављен је „ополченски крст“, а над гво-
зденим вратима у крипту су урезане почетне
речи руске патриотске песме „Спавајте бор-
бени орлови“ (аутор је Константин Иванович
Оленин, написана је 1904. године и посвеће-
на Кримском рату и херојској одбрани Сева-
стопоља 1854-1855 године).

У крипти су се налазили икона, дар
града Москве 7. специјалном пешадијском пу-
ку 4. руске бригаде, свећњак израђен од три
пушке система „бердан М1870“ и панаканди-
ло састављено од шашки Кубанске козачке
војске М1904. Ови предмети су били израђе-
ни у крагујевачком Војно-техничком заводу.
Након рата споменик је био запуштен, а већи
део предмета из крипте је нестао. Упорним
трудом протејереја Руске православне цркве
у Београду Василија Тарасијева и, потом, ње-
говог сина, протојереја Виталија Тарасјева, уз
помоћ официра Генералног штаба Оружаних
снага Русије и добротвора, споменик је обна-
вљан у два маха: 1995. и 2008-2009.године.
Споменику је враћен репрезентативни спо-
љашњи изглед, али ствари из крипте никада
нису пронађене.

Бранко Богдановић
Оливера Милијановић

„Политика“ (Магазин), 01.12.2013.године
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Инг. Драгиша Кецојевић је забележио
датум 10.05.2013. године. Излазили смо из
добро уређеног и исто тако узорно чуваног
војног гробља из Првог светског рата у Ашаху
(Аустрија). Нико га сем нас преживелих зато-

ченика  КЛ Маутхаузен и потомака не посећу-
је. Наши дипломатски представници и војни
изасланици нису ни чули за њега. Ми негује-
мо нашу „туристичку маршруту“. Предавање и
упознавање са заробњеничко-интернирским
логором, чије место више нико не зна, одржао
је врсни познавалац историје српског народа,
који је као грађевински инжињер (Енергопро-
јект) радио на свим континентима. Као зато-
ченика обично помене ковача Михајла Бори-
ћа из Мале Иванче (Младеновац), који је био
његов заточеник у Првом, а затим заточеник
КЛ Маутхаузен у Другом светском рату. Шира
јавност из старих телевизијских емисија зна
за тај логор, јер је у њему боравио Филип Фи-
липовић.

Старије аустријске генерације из обли-
жњих места гробље су с пуним правом назива-
ле „српским“. На гвозденој капији стоји натпис

на табли са следећим подацима: Срба 5362,
Италијана 420, Руса 140, Аустријанаца 15, Ал-
банаца 7, Румуна 6, Француза 1, непознатих
74. Италијанско гробље је добро уређено. Ни-
смо их никада сусрели приликом наших посе-
та. На гробном месту су појединачни спомени-
ци страдалих српских заточеника које су поди-
гле породице. У оближњој кући традиционално
се чува спомен- књига ранијих посетилаца. На
гробљу нема ни спомен-каменова с бројкама
помрлих, какви постоје на Савезничком гро-
бљу из Првог светског рата у Маутхаузену (Ср-
ба 7038, Црногораца 3, Италијана 1750). На
гробљу постоји споменик руским жртвама из
Другог светског рата. Отаџбина их није забора-
вила. Историјска руско-аустријска комисија об-
јавила је свој пројект „Књигу сећања“ – Совјет-
ски грађани који су погинули у Аустрији током
Другог светског рата и места на којима су са-
храњени. Читаоцима су се у уводној речи
2010.године обратили председник Руске Феде-
рације – Димитриј Медведев и председник
Аустријске Федерације др Хајнс Фишер. Ашах
се наводи под именом Ахау.

Недалеко од нашег аутобуса тог дана
зауставио се аутомобил. Из њега је изашао
аустријски грађанин. Први пут у животу видео
је преживеле заточенике Концентрационог
логора Маутхаузен. Сузе су му облиле образе
када је најпре загрлио Николу, а потом и Вла-
димира Јовановића. Ја нисам ставио заточе-
ничке ознаке, само сам му вратио загрљај.
Био је то Франз Брандстеттер, Сцхиллер-
страссе 51, 4020 Линц (Аустрија) – тел: 0043
660 6878288. 

Никада пре такав сусрет нисмо дожи-
вели током деценијског присуства на комемо-
ративним свечаностима.

Душан Стојиљковић

Аутор ове сторије је Раде Ристановић,
незапослени историчар средње генерације ко-
ји, као и многи његови вршњаци, „опстаје“ уз
помоћ родитеља којима је и посветио ову књи-
гу. О њој, у предговору каже: „Основу овог ра-
да чини мастер теза одбрањена 15. марта
2013. године на Филозофском  факултету Уни-
верзитета у Нишу...“

Када се пишу „рецензије“ на овакве
радове на пола, ступца наведе се  садржај де-
ла из закључка или резимеа и стави тачка. Ми
ћемо поћи нормалним путем. Приказаћемо
рад докторанта, који се у комуникационом
разговору представља као „професор средње
школе“. Његова дугогодишња, мукотрпна, пре-
дана истраживачка делатност то налаже.

Аутор би без ње обрађивао тему о којој „ни-
шта не зна“. Почећемо од краја последњег по-
главља „Закључак“: „КПЈ је од својих припад-
ника, од преласка у илегалу, тражила да воде
бескомпромисну борбу, без обзира на околно-
сти. На примеру оружаних акција у Београду,
видимо да се навече стража држала у првој и
другој години окупације „Тактика чекања“, до
окончања Другог светског рата, неће бити
својствена припадницима овог антифаши-
стичког покрета“.

У центру ауторове пажње у наведе-
ном периоду су руководства КПЈ и СКОЈ-а са
њиховим чланством.

У анализи ранијих радова на ове те-
ме, монографијама „Београд“, Јована Марја-
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новића, „Отписани“, Драгана Марковића, „Бео-
град у рату и револуцији“, групе аутора, или
Зборника радова са скупа „Београд у рату и
револуцији 1941-1945“ каже: „Упркос њиховој
високој научној контаминираности, било би по-
грешно у потпуности их одбацити. У погледу
упознавања саме структуре и кадрова органи-
зације, хронологије и врсте акција, они пред-
стављају незаобилазан материјал који сваки
истраживач, са жељом да проучи ову тему, мо-
ра консултовати.“

После распада државе деведесетих
година „примећујемо велику осеку научних ра-
дова на тему акција комунистичких илегалаца
у Београду. Разлог треба тражити у тадашњем
политичком и  економском стању у земљи, по-
јави реваншизма, али и општем утиску који се
наметао да је довољно написано на ову тему и
не може се ништа ново рећи“.

Аутор из овог периода издваја књиге
публицисте Бранислава Божовића „Београд
под комесарском управом 1941.“ и „Специјал-
на полиција у Београду 1941-1945.“

Од књига другачијег смера Р. Ристано-
вић наводи Милослава Самарџића „Фалсифи-
кат комунистичке историје“, против чијег кон-
текста „нема ништа.... све док је он резултат
објективног сагледавања чињеница.“

„Вакум који је настао услед недостат-
ка емпиријски утемељених и критички интер-
претираних анализа“, нагнао је аутора „да на
основу расположиве грађе“ покуша да преи-
спита ову тему и да је ослободи „разних мани-
пулација, митова, легенди, предрасуда и врати
у оквире историјске науке.

Приступ тематици је хронолошки. Тај
приступ је пропраћен графиконима у којима
се наводи бројчаност и успешност ових акци-
ја. Акције су извођене свакодневно, понекад и
више пута дневно, у циљу стварања атмос-
фере у којој би се „окупатор осетио као у оку-
пираној тврђави. Наредбе, прогласи, контри-
буције, хапшења, стрељања, логор на Бањи-
ци, утицао је сматра аутор, да су „антигер-
манско расположење већине Београђана, ис-
казано у демонстрацијама 27.марта и покли-
ци „Боље рат него пакт“, „деловали отежава-
јуће на већину и да су, у жељи да сачувају се-
бе и своју породицу, решили да се пасивизи-
рају“. Комунисти нису успели да ангажују ни-
ког другог осим својих – претежно старих ка-
дрова. Акцијама су руководили Месни коми-
тет КП Београда и МК СКОЈ-а. Од стране
СКОЈ-а у првом плану су били Марко Никезић
и Јован Марјановић, а од активиста радничка
и средњошколска скојевска организација. Ме-
ђу организаторима значајну улогу је одиграо
и некадашњи члан МК СКОЈ-а Милан Чортан.

Партијско руководство је углавном завршило
на стратишту у Јајинцима. Скојевско је нешто
боље прошло. Благоје Нешковић је укинуо
СКОЈ. Преживели члан Бора Дреновац је ка-
сније повучен у илегалу. Могао се само сусре-
сти на београдским улицама. Марко Никезић
је пребачен у Земун, да би у кризној ситуаци-
ји партизанског покрета поново нашао уточи-
ште у Београду. Јована Марјановића смо уто-
варили у нека кола са купусом, чини ми се на
Каленићевој пијаци. Александар Саша Шоко-
рац је после изласка из затвора Специјалне
полиције пребачен у Загреб и учешће у НОР-
у му је признато од 1942.године. Милан Чор-
тан је доживео да га искључе из Партије. Ни-
је био по вољи Благоју Нешковићу. Имао је
пуну подршку Мике Милосављевића – Млађе
и Сремчевића-Црног. Погинуо је као храбри
пушкомитраљезац. Четнички метак га је пого-
дио директно у срце.

Р. Ристановић је изнео психолошку ана-
лизу људи који су ступили у редове КП. Разма-
трао је њихово војно образовање и истакао
улогу Ђуре Стругара. Подробније је описао
ослобађање Ранковића из болнице у улици
Џорџа Вашингтона, Иванке Муачевић из гине-
колошког оделења Опште болнице, убиство
агента Космајца и Заладе и ликвидацију Јеле-
не Матић.

Р. Ристановић је имао увид у „обичним
смртницима“ доступну архиву БИА у Историј-
ском архиву Србије и о неким његовим запажа-
њима не можемо полемисати: Да ли је Гестапо
сазнао идентитет особе са лажним именом
Момчило Перичић, пошто није пронађен доси-
је који је Гестапо водио о њему под бројем Р-
272. За ликвидацију бившег члана КП Јелене
Матић знамо само да није ишла преко МК за
Београд. Благоје Нешковић је највише подата-
ка о ислеђењу Бошка Бећаревића тражио за
две особе.. Једна од њих је Гојко Грачанин.
Грачанин је и пре и после рата радио у спољ-
ној трговини.

Књига Р. Ристановића је практично на-
мењена трећој генерацији. Садржај и богат-
ство грађе коју је он у фуснотама навео дра-
гоцен су извор за сваког оног који жели да се
из било ког разлога заинтересује подробније
за Други светски рат и улогу руководства КПЈ
и њеног чланства. Искусни истраживач поне-
кад наведе погрешан податак, а не назначи
извор и оправда себе. Бањички логор није
створен у касарни 18-тог пешадијског пука,
Светозар Вујковић није био управник логора
на Бањици. Много сигурнији извор података
од меморије је лична картотека.

Душан Стојиљковић

Фондација СУБНОР Србије „Драгојло
Дудић“, „Санитекс“ из Београда, Народна би-
блиотека из Ужица и Секција бораца Друге
пролетерске бригаде организовали су промо-

цију нове књиге Јована Радовановића, под
насловом: „Дванаест  грешника“, 18.јануара
2014. године, у Дому РВИ Београда. Реч је о
првом роману познатог новинара и историча-
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ра НОР, који је до сад написао  тридесетак
књига, али искључиво историографског ка-
рактера. Овај његов књижевни (литерарни)
првенац (ратни роман) показао је да Радова-
новић није само добар публициста и истори-
чар , него да поседује и раскошан дар за
уметничко стваралаштво. О томе сведочи чи-
њеница да је на прошлогодишњем конкурсу
Фондације СУБНОР Србије „Драгојло Дудић“
за  књижевност добио прву награду. Такође
то потврђују и високе оцене које су његовом
првом роману дали историчар др Мирољуб
Васић, књижевник проф.др Миодраг Игњато-
вић, проф. Милија Кнежевић, народни херој
Дана Милосављевић и други учесници у ди-
скусији која је вођена на промоцији „Двана-
ест грешника“, у препуном Салону Дома РВИ
Београда, као и кратка информација о про-
моцији књиге у „Политици“ од 19. јануара
2014. године.

Водитељ промотивног скупа, истори-
чар др Мирољуб Васић говорио је о докумен-
тарној вредности „Дванаест грешника“ и прет-
ходних књига Јована Радовановића, његовом
богатом истраживачком раду и доприносу ра-
светљавању историје НОП, НОР и историјске
улоге Србије у Другом светском рату.

Проф Милија Кнежевић опширно је
говорио о садржају „Дванаест грешника“, чи-
ја радња прати одисеју групе партизанских
бораца (из једне чете Четвртог батаљона
Друге пролетерске бригаде) који су се 1941.
године из Србије пробили у Босну и у тешким
условима борили око две године у Крајини,
Херцеговини, Далмацији и Црној гори против

италијанских и немачких окупатора, усташа и
четника, а затим, након битке на Кошуру, са-
мовољно напустили Бригаду и вратили се у
Србију. Психолошки сломљени напустили су
борбени положај и дезертирали. Томе је до-
принео и зов завичаја, односно њихова же-
ља да се боре у Србији. Реч је о теми које го-
тово да и нема у литератури о НОБ, каже
Кнежевић, а Радовановић не бежи ни од тако
осетљивих тема, него смело и отворено из-
носи своја запажања, размишљања, ставове
и импресије о тим људима и њиховим по-
ступцима.

Проф др Миодраг Игњатовић, књи-
жевник, акценат је ставио на литерарне вред-
ности „Дванаест грешника“, високо оцењују-
ћи стваралачки домет аутора романа. Игња-
товић  сматра да је Радовановић погрешио
што се није раније посветио уметничкој обра-
ди историјских тема, из НОР, него публици-
стици и документарном истраживању. Зади-
вљен је имагинацијом Радовановића која је
за Игњатовића „велико откриће“. Није се ли-
био да устврди како се Радовановић у свом
роману-првенцу, својим наративним и књи-
жевник квалитетима приближио ауторима по-
пут Добрице Ћосића, Михаила Лалића, Ми-
хаила Шолохова.

Нама не преостаје друго него да вам
препоручимо да обавезно прочитате „Двана-
ест грешника“, као и да Радовановићу честита-
мо његов 92. рођендан, уз најлепше жеље, да
напише и објави још много романа и других
књига.

С.С.У

Блокада Лењинграда почела је 8. сеп-
тембра 1941.године и трајала је 872 дана. Град
је коначно ослобођен 27. јануара 1944. године
после совјетске контраофанзиве.

Процене о броју страдалих крећу се
од 300.000 до милион и по, а према совјет-
ским властима, ради се о 600.000 људи који
су умрли првенствено од глади, болести и
смрзавања.

Поводом 70. годишњице од ослобо-

ђења Лењинграда од немачке опсаде, обра-
ћајући се ветеранима рата, председник Руске
Федерације Владимир Путин је рекао да је
дужност државе да не дозволи да се то забо-
рави, да људи и у земљи и у иностранству
памте ту трагедију, хероизам и одважност, као
и да се учини све како се нешто слично у све-
ту никада не би поновило.

„Политика“, 28. јануар. 2014.године

Драгиша Мишовић је рођен 1898. го-
дине у чачанском предграђу Кулиновци, у то
време селу на ободу типичне србијанске ва-
роши. Близина града и усмерење ка повртар-

ству омогућило је породичној задрузи Мишо-
вића да буде за оно време „добростојећа“ и
да своју мушку децу, ако су за то имала инте-
реса, школује. Тако је Драгишу Први светски
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рат затекао као ученика чачанске гимназије.
Пред аустроугарско-немачком офанзивом
1915. он се прикључује одреду добровољаца
који су, неискусни и необучени, убрзо разбије-
ни и у расулу кренули ка југу.

У прелазу преко Албаније Драгиша до-
бија тешку типичну болест за слабо ухрањене
и изнемогле – туберкулозу, па га Французи
пребацују у Марсељ. Након лечења по фран-
цуским болницама, у лето 1916. наставља
школовање у новооснованој српској гимназији
у Ници, где ће идуће године матурирати као
други у рангу од 600 полазника. Захваљујући
свом успеху, са још 25 стипендиста српске др-
жаве упидује се на медицински факултет у Бе-
зансону и ту се прикључује француским леви-
чарима. За казну држава му укида стипендију
и он се враћа у родне Кулиновце, да би идуће
1921. године, уз помоћ породичне задруге, на-
ставио студије медицине на Карловом универ-
зитету у Прагу.

Након промоције у Прагу, Медицински
факултет у Београду Драгиши нострификује
диплому у јануару 1926. и он тада постаје по-
знат као др Мишовић. Жења му је била да ра-
ди у чачанској болници, али се лекарски коле-
гијум томе успротивио, сматрајући га поли-
тички неподобним. Уместо рада у болници по-

слат је у Македонију на вишемесечну војну
вежбу. Ова препрека га није обезхрабрила и
он отвара своју приватну ординацију, прво у
родној кући у Кулиновцима, а затим у Чачку.

Своје левичарско определење у потра-
зи за социјалном правдом др Мишовић није
прикривао у јавним наступима. Његов углед
„нашег доктора“, не само код градске сироти-
ње и пауперизованих сељака, већ и код већи-
не суграђана, несумњиво је доприносио про-
моцији циљева и интереса илегалне КПЈ, којој
је припадао, а био је и члан Иницијативног од-
бора Странке радног народа, коју режим за-
брањује, хапси београдски део њеног Иници-
јативног одбора, због чега се он повлачи у
илегалу.

Након два месеца скривања, 16. јануа-
ра 1939, он се добровољно, заједно са адвока-
том др Иваном Рибаром, пријављује Суду за
заштиту државе у Београду. Уместо очекива-
ног судског поступка и истражног затвора, ње-
га предају Светозару Вујковићу инспектору Ан-
тикомунистичког оделења Управе града. Те
исте вечери др Мишовић је пребачен са те-
шком повредом главе у Општу државну болни-
цу у Београду, где, не долазећи свести, два да-
на касније умире. Према полицијској верзији,
Мишовић је преминуо од повреда задобијених
у судару трамваја и полицијске „црне марице“.
Изјаве сведока са лица места, говоре да је он
након судара другим возилом био пребачен у
полицију, где га је Вујковић подвргао свом ме-
тоду саслушања који је подразумевао и стеза-
ње главе челичним обручем.

Партија је искористила погреб др Ми-
шовића 20. јануара 1939. као прилику за поли-
тички наступ у јавности. Иза венаца и опро-
штајних говора стајали су су углавном њени
чланови. С друге стране, ту је била бескрајна
поворка у мимоходу крај његовог одра у кући –
ординацији и незапамћено велика пратња, у
којој је било више од 15.000 људи из Чачка и
околине и многих градова Србије, у граду који
је у то време имао тек нешто више од 13.000
житеља.

Милош М. Мишовић
Миломир  - Милан Мариновић  

„Политика“, 30.01.2014.године,
(делови чланка по нашем избору)

Напомена Уредништва: Када је овај
број „Војног инвалида“ већ био припремљен за
штампу („преломљен“ и на паусу), добили смо
одговоре Удружења РМВИ Раковице (07.02.

2014. године) на наша питања о томе шта
руководство и чланови тог Удружења, као и
други читаоци „Војног инвалида“ са подручја
општине Раковица мисле о њему (очекивали
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смо их до 25.01.2014. године). Не бисмо их об-
јављивали у овом броју Часописа, него у на-
редном, да у њима нема и критичких примеда-
ба на рачун Уредништва и уређивачке поли-
тике „Војног инвалида“. Чинимо то на крају
Часописа, а не заједно са одговорима оста-
лих општинских (и градских) удружења РМ-
ВИ, у „Теми броја“ да не бисмо морали поново
„преламати“ његов већи део. Писмо Удруже-
ња РМВИ Раковице објављујемо у целини, без
икаквих измена и допуна, изузев граматичких
и слових грешака. Оно гласи:

„На редовној годишњој Скупштини
Удружења, одржаној 22.01.2014. године, под
тачком разно, прочитан је допис РО Удружења
РМВИ Србије од 10.01.2014. године, приспео
на адресу председника Удружења Рада Не-
шковића 21.01.2014. године, уочи одржавања
Скупштине.

Скупштина је донела следећу Одлуку:
После читања дописа и дуже распра-

ве, дошло се до једногласнога става да се од-
говори на приспело обавештење РО и наведе
све оно шта је речено од стране чланова Скуп-
штине Удружења Раковица. Овлашћује се Из-
вршни одбор да сачини текст одговора, са зах-
тевима и примедбама које су изречене на
Скупштини. 

У првом поглављу вашега текста, који
се односи на „Војни инвалид“ и јубиларни стоти
број, сматрамо да је то веома значајно гласило
за сва наша удружења и за сваку похвалу. Кон-
тинуитет излажења толико година, труд и рад
оних који га уређују не сме се заборавити, а тре-
ба похвалити. Наше Удружење је добар сарад-
ник листа, а можда и највећи критичар. То је и
нормално, јер новине, филм, романи, телевизи-
је и остала гласила, ако немају критичку страну,
онда је то једноумље, цензура и властодршци
њима манипулишу. Наше Удружење је то годи-
нама покушавало да буде, како би се вршила
боља уређивачка политика листа „Војни инва-
лид“, али је велико питање ко је све седео у
Уредништву и креирао излажење листа.

Ми смо и ранијих година давали при-
медбе и сугестије на уређивачки део „Војног
инвалида“, тога се нимало не стидимо, али
смо добијали јаке критике да желимо да га уга-
симо. На жалост оних који то не разумеју, мо-
жда га је то и одржало, што се чује примедба,
да предлог, објави неки текст и тако даље. А
шта је са онима који нису уписали ни једно
слово у томе гласилу и још се паразитски по-
нашају према њему. Жеља за гашење листа
није била никада наша жеља, већ конструктив-
ни предлози за побољшање квалитета садр-
жаја листа и повећање броjности читалаца.

Ево и сада предлажемо, ако је то могу-
ће, да се у будуће избаце дуги стенограми раз-
говора са разним државним секретарима и
осталим чиновницима који нам никада нису ис-
поштовали наше захтеве и барем оно догово-
рено. То више наше читаоце не занима. 

Сви су они вешто балансирали, дава-
ли политичка обећања, наравно лажна, нашој
организацији, од којих никада ништа није било
испоштовано. То је знак да су нас злоупотре-
били и наше гласило, а истовремено прегова-
рали са свима онима који су нам радили о гла-
ви. Зато сада ми предлажемо да се објављују
само коментари саговорника с наше стране,
кратко и јасно, које би сваки читалац разумео.
Ово говоримо из разлога што нам је статистич-
ки просек чланства преко осамдесет година,
па и кад добију „Војни инвалид“ на читање, до-
ста им је нејасан, опширан, збуњујући, али са-
мо у сегменту који смо навели. Све остале ру-
брике у њему су добре, јасне и транспарентне. 

Други предлог је да се теме које се об-
јављују скрате, квалитет папира нека буде ло-
шији, а штампа слова и текстова за једну једи-
ницу крупнија. Ово предлажемо због читалаца,
јер и сами знате која је то категорија лица, са
инвалидитетом и годинама старости. Ако је то
могуће, предлажемо да лист излази једном ме-
сечно, са свим својим уштедама које смо наве-
ли горе, јер би и датуми о којима се говори би-
ли примерени датуму излажења листа. 

„Војни инвалид“ треба да излази и у бу-
дуће. Такође, морају се узети у обзир и све
пристигле примедбе и сугестије на уређивач-
ком плану, од стране општинских удружења. 

Сва општинска удружења су јавно, пу-
тем вашег дописа, позвана да се изјаснимо на
ту тему и ако се не буду вредновале доспеле
сугестије, лист ће убрзо изгубити свој значај,
што наравно нико не би желео. 

По досадашњем искуству, тачно знамо
да је падала читаност листа баш из ових раз-
лога које смо наводили, а увек је било велико
интересовање за све остало, које нисмо наве-
ли. Посебно табеле законских примања, рад
општинских удружења, све што се тиче рада
разних секција, обележавања разних јубилеја
и тако даље. То је веома добро и корисно, па
се чита и прати. Али, ако девети мај – Дан по-
беде над фашизмом поменете у јулу, или авгу-
сту, онда то није предмет интересовања чита-
оца који је присуствовао у своме месту на тој
манифестацији.

Мислимо да смо довољно предложи-
ли, па вас молимо да у складу са могућности-
ма узмете у обзир барем неке од ових предло-
га и лист уредите по жељи читалаца.“ 

IN MEMORIAM

Из Удружења РМВИ Вршца обавестили
су нас да је у јануару 2014. године умро члан тог

Удружења Ђорђе Радишић, РВИ НОР, пензио-
нисани војни старешина, у 90-ој години живота. 



Из Удружења РМВИ општине Краљево
обавештени смо да је у новембру 2013. године
умро члан Надзорног одбора тог Удружења
Борисав Бићанин.

Такође, из Удружења РМВИ Ковина
обавештени смо да је у децембру 2013. године
преминуо дугогодишњи члан тог Удружења,
РВИ из оружаних сукоба после 17. августа
1990. године Никола И.Јанков, рођен 1958. го-
дине, у Гају.

Из Удружења РМВИ града Сомбора
обавештени смо да је 27.јануара 2014.године,
у 63-ој годни живота, после дуге и тешке бо -
лести, преминуо тома Богнар, тешки РВИ (90%
инвалидитета) из оружаних сукоа после 17.

августа 1990. године (у Републици Српској),
члан Удружења РМВИ Србије од обнављања
рада Удружења РМВИ града Сомбора, 1995.
године. Сахрањен је у Сомобру, 29. јануара
ове године. 

Породицама поменутих и свих других
војних инвалида и корисника породичне инва-
лиднине о чијој смрти нисмо обавештени упу-
ћујемо изразе искреног саучешћа. 

Нека је вечна слава и хвала нашим
умрлим другарицама и друговима!

Републички одбор
Удружења РМВИ Србије
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