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ФОТОРЕПОРТАЖА

Обележавање
годишњице
агресије НАТО-а
на Србију (СРЈ)

ДАНИ СЕЋАЊА
И ПОНОСА

Предеседник Републике Србије Томислав Николић
положио је венац на Споменик припадницима
Војске Југославије и пацијентима болнице
,,Драгиша Мишовић”

Дан сећања на жртве агресије НАТО-а коју је
предводио премијер Србије Александар Вучић
одржана је код Споменика погинулим
грађанима на Варваринском мосту.

У Београду је 23. марта 2016. године, одржана трибина посвећена
сећању на жртве агресије НАТО-а. Организатори трибине били су:
Београдски форум за свет равнопрваних, Клуб генерала и адмирала
Србије, СУБНОР Србије и Друштво српских домаћина.

У

Начелник ГШ ВЈ
генерал Љубиша
Диковић одао је
пошту
погинулим
припадницима
37. моторизоване
бригаде у Рашкој

Цвеће на
Споменик
пострадалој
деци током
агресије НАТО-а у
Ташмајданском
парку у име УВПС
положио је
председник
Љубомир
Драгањац
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Србији је 24. марта комеморативним скуповима, полагањем венаца и цвећа на споменике обележено 17 година од почетка напада НАТО-а на нашу земљу 1999.
године.
Председник Србије Томислав Николић изјавио је да су
сва места страдања током НАТО бомбардовања, срамота
једне цивилизације на крају 20. века.
,,На данашњи датум сваке године покушавам да одем на
неко друго место страдања, без обзира да ли су погинули
цивили или војници. Сва та места, а ово највише представљају срамоту једне цивилизације на крају 20. века”, рекао
је Николић.
Након што је положио венац на Споменик припадницима
Војске Југославије и пацијентима те здравствене установе
погинулим у мају 1999. године, Николић је казао да агресор
није бирао кога ће убити - цивиле или војнике. У ракетном
нападу НАТО-а 20. маја 1999. године погинуло је седам припадника Гардијске бригаде Војске Југославије и три пацијента КБЦ ,,Драгиша Мишовић”.
Државна церемонија поводом обележавања Дана сећања на жртве агресије НАТО-а коју је предводио премијер
Србије Александар Вучић одржана је код Споменика погинулим грађанима на Варваринском мосту.
Вучић је поручио да је прошло 17 година од још једног
рата у коме је само смрт победила. Премијер Србије Александар Вучић изјавио је у Варварину да Србија никад неће
заборавити агресију НАТО-а 1999. године и своје жртве,
али и да опрашта јер мора да живи и гледа ка будућности.
Начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша
Диковић присуствовао је обележавању Дана сећања у касарни „Стефан Немања“ у Рашкој. Генерал Диковић предводио је делегацију која је у име Војске Србије положила
венац на Спомен-обележје „Хероји 37. моторизоване бригаде“.
Током 78 дана непрекидних ваздушних напада Војска је,
црпећи снагу из достојанства свог народа које се могло видети и осетити на сваком кораку, храбро и пожртвовано
бранила своју земљу пружајући отпор који је изненадио и
агресора. Међу најбољим јединицама наше војске била је
37. моторизована бригада из Рашке. Војници и старешине

Жртве
агресије
никада неће
бити
заборављене:
пошта
погинулим
припадницима
војске,
полиције и
цивилима крај
Споменика
,,Вечна
ватра“

Многобројним делегацијама на ушћу Саве у Дунав обратио се генерал-мајор
у пензији Лука Кастратовић

Ветерани су саборцима одали пошту с посебним пијететом
из ових крајева, са територија општина Рашка, Краљево
и Врњачка Бања својим војничким врлинама, пожртвованошћу и спремношћу показали су како се бори за своју
земљу и показали се достојним својих предака – нагласио је начелник Генералштаба. Из редова 37. моторизоване бригаде животе је положило 60 људи, а бригада је
за своје резултате и пожртвованост одликована Орденом
народног хероја.
У ташмајданском парку на Споменику пострадалој деци током агресије НАТО-а окупиле су се многобројне делегације, међу којима и Министарства за рад запошљавања борачка и социјална питања, Удружења војних пензионера Србије, Клуба генерала и адмирала Србије, Београдског форума за свет равноправних. Пошта палим
браницима и страдалим цивилима одата је и на Споменик ,,Вечна ватра“, на ушћу Саве у Дунав.
Изложба коју је приредио академски сликар Милен Чуљић, иначе ликовно-графички уредник ,,Војног ветерана″
у Дому ваздухопловства у Земуну доживела је дванаесто
приказивање. Пре тога виђена је у неколико градова Србије, Црне Горе, Канаде, Португалије и Аустралије.
Настала је поводом десет година од агресије и први
пут се пред очима јавности појавила 2009. у Центру ,,Сава″ у Београду.
Изложба има историјску и моралну димензију које су
приказане у седам повезаних целина илустрованих фотографијама о: агресији, одбрани, жртвама, еколошким
последицама, протестима грађана, животу под бомбама
НАТО-а и последицама агресије.
У Београду је 23. марта 2016. године, одржана трибина посвећена сећању на жртве агресије НАТО-а. Организатори трибине били су: Београдски форум за свет равнопрваних, Клуб генерала и адмирала Србије, СУБНОР
Србије и Друштво српских домаћина.
Око 200 присутних представника нестраначких, неависних удружења прихватило је иницијативу да се Влади
Републике Србије предложи да сваког 24. марта државне заставе на званичним институцијама буду спуштене
на пола копља, у знак сећања и поштовања људских жртава агресије НАТО-а.
Дани сећања на јунаштво у свенародној одбрани од
агресије НАТО-а и пруженом отпору настављају се широм Србије све до 10. јуна, када је 1999. године завладао
мир.
З.П. и М. Ч.

Изложбу о агресији НАТО-а на Србију (СР)Ј у Дому РВ и ПВО у Земуну
отворио је генерал-потпуковник у пензији Петар Шкрбић

Изложба о
страдању
српског народа
1999. године
привукла је
пажњу и ученика
земунских школа
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ВОЈНИ

Oficirska sabqa
i paradni bode`i
kroz vreme i sve~anosti

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HIV

• Бroj 147 • АПРИЛ 2016.

Обележавање годишњицe агресије НАТО-а на Србију (СРЈ)
ДАНИ СЕЋАЊА И ПОНОСА

Paradni bode`i
• kopneni
• vazduhoplovni
• mornari~ki
Tel: 011/316-24-88.
011/377-15-22,
Web: www.statusstil.com

060/676-88-01
E-mail: office@statusstil.com

bode`a
cene рата
sabqi • standardna ... 64.000,00
+ PDV paradnih
20 mese~nih
САБЉЕ: rata
25 месечних
БОДЕЖИ:
20 месечних
рата

.......–44.000,00
+ PDV
• posrebrena
... 68.000,00
+ PDV • pozla}enрата
стандардна..................месечна рата- 3.400
дин.
посребрен...........месечна
2.460 дин.
+ PDV
• pozla}ena
..... 73.000,00
+ PDV • posrebren.....
посребрена................. месечна рата - 3.600
дин.
позлаћен.............месечна
рата –39.000,00
2.880 дин.
позлаћена.................... месечна рата - 3.800 дин.
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Одржана седница Скупштине УВПС шестог сазива
ЈОШ ЈЕДНОМ ИСПОЉЕНО ПУНО ЈЕДИНСТВО
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