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ФОТОРЕПОРТАЖА

Пријем поводом новогодишњих и божићних празника

СТАБИЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ
СИСТЕМА ОДБРАНЕ

Пријему се одазвао и негдашњи савезни министар одбране
генерал армије Драгољуб Ојданић

Пријему су присуствовале многе јавне личности из света политике, културе, вере и одбране

Министар одбране Братислав
Гашић маркирао је само неке
светле тачке остварене
у области одбране током
2014. године

М

Свечаности је
присуствовали
председник
Републике
Србије
Томислав
Николић

Председник
УВПС генерал
Љубомир
Драгањац у
друштву
генерала
Вукајла
Чађеновића и
пуковника
Звонимира
Пешића
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Живадин Јовановић, Лепомир Ивковић и Ивана Жигон

инистар одбране Братислав Гашић и начелник Генералштаба
Војске Србије генерал Љубиша
Диковић приредили су 23. децембра у
Дому Гарде на Топчидеру традиционални пријем поводом новогодишњих и
божићних празника. Међу многобројним гостима, свечаности су присуствовали председник Републике Србије Томислав Николић, министри у Влади Србије, представници законодавне, извршне и судске власти, дипломатски и
војни представници акредитовани у нашој земљи, припадници Министарства
одбране и Војске Србије, представници
верских заједница, познате личности из
културног и јавног живота и представници медија.
Према речима министра одбране,
обезбеђено је стабилно функционисање система одбране и створени су
предуслови за даљи развој, а све то у
условима смањених буџетских средстава.
- Тиме смо потврдили да војска дели
судбину грађана Србије. Уз штедњу у
свим сегментима организације и рада,
показали смо да смо способни да заштитимо земљу, грађане, њихову имовину. Упоредо с тим јачамо позицију и
кредибилитет Србије на међународном
плану. Одржавамо и додатно унапређујемо војну сарадњу са оружаним снагама бројних земаља света, а нарочито
Наставак на 31. страни

Међусобна размена миљења и сећања
Генерали Миле
Стојковић Милосав
Симовић и Јован
Милановић

Наставак са 2. стране
региона. Поносно могу да кажем да смо
оправдали велико поверење које грађани имају у војску. Оно је данас, уверен сам, још веће јер није било места у
Србији где наши припадници нису помогли угроженом становништву током
и после елементарних непогода, нагласио је министар.
Поред ангажовања у ванредним
околностима, министар одбране истакао је да су војници извршавали и редовне задатке, те реализовали значајне војне вежбе у 2014. години – „Гром“,
„Плави одговор“, „Срем“, „Платинасти
вук“ и „Раваница 2014“. Тада су, према
његовим речима, они показали висок
ниво обучености и доказали да у професионалној оспособљености нимало
не заостају за партнерима.
- Истакао бих и похвалио сарадњу са
државним органима, локалним самоуправама, организацијама, бројним институцијама и установама. Заједно смо
потврдили да Војска Србије јесте, и да
ће то бити и убудуће, војска свог народа, свих својих грађана, институција којој се највише верује. Наш најбољи резултат и доказ колико сви заједно мо-

Генерал
Милоје Милетић у
друштву Милета
Стојковић и
Драгољуба
Јуришића
жемо и знамо, али и чиме располажемо, јесте Војна парада „Корак победника“. На њу смо, сигуран сам да делите
моје мишљење, сви изузетно поносни,
рекао је министар Гашић.
Српска војска данас је цењена и уважена, увек спремна да одговори на све
претње и изазове, истакао је министар.
- Сигурним и одлучним кораком настављамо ка коначном циљу – да будемо још респектабилнија војна снага,

понос нашем народу и држави којој смо
посветили живот. Због тога вас и позивам да нас, као што је то био случај и
до сада, подржите у нашим настојањима и напорима, поручио је министар Гашић пожелевши свима успешну наредну годину додајући да је помоћ Влади
Србије на путу трајног опоравка наше
отаџбине заједнички циљ свих.
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ВОЈНИ

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HII

•

bro j 131

• ДЕЦЕМБАР 2014.

Читаоцима и сарадницима
ЧЕСТИТАМО
НОВУ 2015. ГОДИНУ

Сто одсто водоотпоран!
ИЗДАВАЊЕ АПАРАТА
НА ВОЈНЕ РЕЦЕПТЕ

ВОЈНИ ВЕТEРАН

је једини лист посвећен вама.
У гласилу Удружења војних
пензионера Србије можете да
прочитате све важније
инфромације о војнопензионерској
популацији.
Са ,,Војним ветераном“ се зна
више. Испуните своје време.
Годишња претплата (660 динара)
на лист може да се обави у свакој
општинској организацији УВПС.
Ваш примерак новог броја можете
обезбедити и у просторијама
Удружења: Браће Југовића 19
(Централни дом Војске Србије).
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Извод из стенограма
Народне скупштине РС

Из активности Надзорног одбора
Фонда СОВО

ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ
МОРА БИТИ РЕШЕН

ЗАХТЕВА СЕ ЕФИКАСНИЈИ РАД
ЧИНОВНИКА
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