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ФОТО-РЕПОРТАЖА

Oбележaвање Дана Војске Србије и два века Таковског устанка

ДОСТОЈНИ СВОЈИХ ПРЕДАКА

Н

Председник РС Томислав Николић, министар одбране Братислав Гашић
и начелник ГШ ВС генерал Љубиша Диковић

Са пријема поводом Дана ВС: генерали у пензији Јевреме Цокић,
Љубомир Драгањац и проф. др Миле Бјелајац
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Почасна паљба на Калемегдану

изом манифестација
широм земље протеклих
дана
обе
лежен је Дан Војске Србије –
23. април, у спомен на дан
када је 1815. године подигнут Други српски устанак, који је био прекретница у стварању модерне српске државе и војске.
Полагањем венаца крај
споменика Другом српском
устанку, уз одавање војних и
државних почасти устаницима, започела је централна
свечаност поводом два века
од Таковског устанка и Дана
Војске Србије у оквиру Спомен парка „Таковски грм“, у
Такову крај Горњег Милановца.
Свечаности су присуствовали председник Републике
Томислав Николић, патријарх српски господин Иринеј,
министар одбране Братислав Гашић, представници
законодавне, извршне и судске власти, начелник Гене-

ралштаба генерал Љубиша
Диковић, најодговорније старешине и руководиоци Министарства одбране и Војске
Србије, војно-дипломатски
кор, представници локалне
самоуправе и верске заједнице, као и многобројни грађани.
Према речима председника Николића, на овом месту,
пре две стотине година, 426
година после Косовске битке, Срби су се подигли на
устанак који је донео толико
жељену слободу.
Повео их је Милош Обреновић који је изговорио антологијску реченицу „Ето мене, ето вас, рат Турцима“.
Више није могло да се издржи. На почетку деветнаестог
века, у време када су европске земље бележиле висок
степен научних и технолошких достигнућа, нових открића, нових философских и
политичких идеја, индустријског раста, српски народ је
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Променадни концерт Оркестра Гарде у Београду

Прославу
200 година
од Таковског
устанка
увеличао је и
прелет два
мига 29

Таково:
споменик
Милоша
Обреновића

Гардисти су пред окупљеним грађанима у Такову извели
свој чувени егзирцир
живео у ропству – подсетио је председник Николић на околности које су
претходиле српским устанцима, као
и на значај слободарских устанака
који су уследили и утрли пут српској
државности.
Данас, две стотине година касније, како је истакао председник Републике, на овом историјском месту
могу да стоје само поносни и достојни.
Обраћајући се припадницима Војске Србије као врховни командант,
председник Николић је изразио уверење да данас, када пети пут у историји српских војски има част да преда војне заставе које обележавају
припаднике система одбране,а у чије спашавање су улагани животи јунака, неће дозволити да оно што
представља стуб поверења и што је
оличење морала и поштења буде
окрњено, а камоли уништено. Према
његовим речима, ауторитет се не
стиче полтронством према претпостављенима, већ знањем, заслугама, снагом личности, моралним
атрибутима и поштењем.

Министар одбране Братислав Гашић и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић
приредили су традиционални пријем
у Дому Гарде на Топчидеру поводом
Дана Војске Србије.
Поводом војног празника припаницима Војске Србије који су у протеклом периоду постигли запажене резултате, уручена су одликовања. На
калемгданској тераси и у Такову почасним артиљеријским плотунима
такође је обележен Дан Војске Србије. У Војном музеју приређена је изложба поводом обележавања 200.
годишњице од почетка Другог српског устанка: ,,Други српски устанак
и прва владавина Кнеза Милоша
Обреновића.“ Оркестар Гарде и Оргестар Копнене војске су организовали променадни дефиле улицама тих
градова. Многим од догађаја организованим поводом дана Војске Србије присуствовали су и представници
Удружења војних пензионера Србије.

Ратне заставе су симбол слободе,
чојства и јунаштва

На изложби у Војном музеју изложено је оружје из
устаничког периода
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ВОЈНИ ВЕТEРАН
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Ветеран
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ВОЈНИ

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HIII

• Бroj 135 • АПРИЛ 2015.

ДВА ВЕКА
ТАКОВСКОГ УСТАНКА
1815-2015.

ДАН ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 23. АПРИЛ
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