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ХуМАНоСт СрПСког ПоДофицирА и његове СуПруге

СПАСили живот
ПовређеНоМ БициклиСти
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рачни пар Стојиљковић, заставник Дејан и његова супруга Анка, нису ни слутили да ће једног
септембарског дана, на путу ка
Петроварадину, присуствовати
једној од најпотреснијих сцена у животу. Наиме, један од аутомобила у колони испред њиховог возила ударио је бициклисту, који је од силине ударца полетео кроз ваздух десетак метара и пао
директно на главу. Док су бројни пролазници у неверици посматрали драматичну сцену, Стојиљковићи су реаговали онако како им то војничка, али и медицинска професија налаже – пожурили су да помогну.
– Супруга и ја одмах смо пришли повређеном младићу и пружили му помоћ.
Обилно је крварио. Из његовог ранца
извадио сам пешкир и некако успео да
зауставим крварење – прича заставник
Стојиљковић, додајући да је све време
причао са повређеним младићем, како
би га одржао у свесном стању.
Тек кад је угледао супругу поред
себе која је такође притрчала да помогне, схватио је да је њихово троје
малишана, који су том приликом били
са њима у возилу, све време посматрало родитеље и њихову борбу да сачувају живот непознатог човека који је
крварио на улици.
– Наша је дужност и обавеза да
када се нађемо у таквој ситуацији, као
припадници Војске Србије, применимо
оно што смо научили и помогнемо коме год је потребно – наглашава заставник Стојиљковић на служби у Војној
болници Нови Сад, а чија је супруга
Анка медицинска сестра у новосадском дому здравља.
Највеће признање за исказану
храброст, како кажу, добили су од своје
деце, која су после свега поносно изјавила да су им родитељи хероји.
Министар одбране Александар
Вулин и начелник Генералштаба Војске
1. октобар 2018.

Захваљујући прибраности
заставника Дејана
Стојиљковића и његове
супруге Анке, драма која се
пре месец дана догодила
у Булевару Михаила Пупина
у Новом Саду није имала
трагичан исход

ност, већ по томе што су увек и безусловно спремни да изађу у сусрет свакоме коме је помоћ потребна, жртвујући себе и свој живот, здравље и безбедност, често и будућност своје породице, да би помогли ономе коме је
помоћ потребна и да би били уз Србију и сваког човека коме је тешко.
Изразио је захвалност породици
Стојиљковић на храбрости и примеру
како сваки припадник Војске Србије
може и треба да реагује, баш као што

Србије генерал Љубиша Диковић примили су заставника Дејана Стојиљковића и његову супругу Анку, који су
показали храброст и хуманост спасавајући живот повређеном младићу.
Честитајући брачном пару Стојиљковић на хуманом подвигу, министар Вулин истакао је да се припадници Војске Србије од сви других грађана Србије не разликују само по томе
што носе униформу, пролазе обуку и
живот проводе чувајући нашу безбед-

би и свако људско биће могло и требало да учини.
Придружујући се честиткама, генерал Диковић истакао је да је њихов
поступак диван пример људске солидарности и примене Кодекса части
припадника Војске.
Министар Вулин и генерал Диковић наградили су заставника Стојиљковића и његову породицу седмодневним боравком на Тари. ƒ
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