Саво Грујић
1943. – 2018.
У Сплиту је 19.12.2017. на градском гробљу Ловринац сахрањен Саво
Грујић, поморски заставник I класе, подморничар.
Рођен је 1943. у Тополи крај Бања Луке, дивном, питомом и богатом
крају, али у суровом ратном времену.
Основну школу завршава у Тополи, одакле одлази у Бродарску школу
Југословенске Ратне Морнарице у Пули. Успешно је завршава и као
добровољац се укључује у подморнички састав где проводи своју
младост и цео радни век - све до 1990, када је пензонисан у чину
заставника I класе.
Послије пензионисања наставља да живи у Сплиту, посвећујући се
породици. Али, породични мир кратко траје – опет су дошла тешка и
сурова времена, ратне и поратне деведесете. Требало је опстати, доказати идентит, а у интересу
своје егистенције као и фамилије у целини - изборити држављанство и пензију. Нажалост правду у вези зарађене пензије није доживео.
Иза себе је оставио супругу Иду, кћерке Вани, Татјану и Тамару, сестре Ђују, Смиљу и Мару.

Драган Јањанин
1947. – 2018.
Морнарички заставаник I класе Драган Јањанин сахрањен је на
Новосадском гробљу 08.01.2018. уз присуство родбине, пријатеља,
кумова и колега из Ратне морнарице, подморничара и осталих.
Рођен је 1947. на Кордуну, у селу Маличка, код Вргин Моста.
Морнаричку каријеру почиње 1963, најпре у Морнаричко-техничкој
подофицирској школи, у Пули, после које одмах завршава и
подморнички курс и почиње службу на подморници 802 „Сава“. Све до
пензионисања 1994. године дели судбину 88. Дивизиона подморница - у
Пули, Сплиту, Тивту.
Након пензионисања напушта Тиват и Југословенску Ратну Морнарицу, долази у Нови Сад,
настањује се, са породицом, у привремени, али дугорочни, нужни смештај – смештај са надом
али без решења! Новосадски војни објекат тзв. Санитетска војна школа – остала је његова
последња реална адреса.
Супруга Мира је преминула 2002. а Драган је иза себе оставио кћерке Биљу и Драгану, са
њиховим породицама.

Паучинац Џемаил
1950. – 2018.
Морнарички потпуковник, инжењер Џемаил Паучинац кремиран је
на београдском гробљу Лешће 07.02.2018. уз присуство родбине и
колега из Ратне морнарице (подморничара и осталих).
Рођен је 1950. у Дугој Пољани код Сјенице, одакле је након завршене
гимназије уписао Морнаричкотехничку академију у Пули 1968, и
завршио је 1972. добивши чин потпоручника.
Од 1972. до 1980. био је на служби у 88. дивизиону подморница, у
Сплиту, на пословима одржавања и експлоатације електронских и
хидроакустичких система на подморницама.
Прекоманду из Сплита за Београд добија 1980. где ради у Управи за
набавке и продају ССНО (касније Управа за снабдевање МО) - на разним референтским
пословима, све до пензионисања, 2002.године.
Супруга Бисера је преминула 2001, а иза себе оставио је ћерку Злату и сина Јасмина.

