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ФОТОРЕПОРТАЖА

Уз министра одбране на пријему је говорио и пуковник
Слађан Ристић, начелник Управе за традицију, стандард
и ветеране

Учесници Битке на Кошарама са начелником Генералштаба ВС
генералом Љубишом Диковићем

Министар одбране Александар Вулин уручио је Плакету МО председнику УВПС Љубомиру Драгањцу

Обележен Дан војних ветерана

УДРУЖЕЊУ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
ДОДЕЉЕНА ПЛАКЕТА
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
Учесници Академије прошли су кроз шпалир ратних застава
из Првог и Другог светског рата које су биле у рукама кадета
и кадеткиња Војне академије

Пријему су присуствовали и генерали који су у ранијем периоду
предводили систем одбране

Делегација УВПС положила је букет цвећа на Споменик жртвама
ратова и браниоцима отаџбине од 1990. до 1999. године
на Савском тргу у Београду

На Свечаној академији одата је пошта свим ратницима који су
положили животе на олтар отаџбине
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изом манифестација широм Србије трећи пут заредом обележен је 4. децембар ‒ Дан војних ветерана. Свечаности су одржане у касарнама, домовима војске, седиштима локалних самоуправа и културним установама и другим
срединама. Србија је достојно
и достојанствено исказала признање својим браниоцима и
одала пошту ратницима који су
положили животе на олтар
отаџбине.
Поводом Дана војних ветерана, 4. децембра је у Задужбини
Илије Коларца, одржана Свечана академија на којој је одата
почаст погинулим и преминулим војним ветеранима и уручена признања заслужнима.
Плакетом Министарства одбране награђено је Удружење
војних пензионера Србије. То
високо признање министар одбране Александар Вулин уручио је председнику УВПС, генерал-потпуковнику у пензији Љубомиру Драгањцу.

Скупу су уз министра одбране Александра Вулина присуствовали и начелник Генералштаба Војске Србије генерал
Љубиша Диковић с члановима
колегијума, потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић, представници удружења ветерана, Министарства одбране и Војске
Србије, пензионисани генерали, официри и подофицири, а и
гости из јавног, културног и верског живота Србије.
Министар одбране Александар Вулин уручио је Златну
плакету Министарства одбране
потпредседнику Владе Републике Србије и министру унутрашњих послова Небојши Стефановићу, док је Војна спомен
медаља за допринос Министарству одбране и Војсци Србије уручена Мирославу Лазовићу, председнику Удружење
ратних и мирнодопских војника
инвалида Србије.
Захвалница Министарства

одбране Савезу организације
резервних војних старешина Србије, уручена је пуковнику у пензији Милојку Николићу.
Председник општине Прокупље Александар Симоновић поклонио је министру одбране
Александру Вулину, копију заставе једне од најчувенијих јединица српске војске, 2. пешадијског пука „Књаз Михаило“ првог
позива Моравске дивизије – чувеног „гвозденог“ пука.
У свом обраћању министар
одбране Александар Вулин истакао је да у ратовима које је Србија водила, а које није изазивала, она давала и истурала испред себе најбоље и најдрагоценије што је имала.
- Нису то никад били најбољи
и највећи оклопи, нити најсавременији и најскупљи борбени системи, али увек су то били најбољи и највреднији људи од којих
се тешко растајала. Они су ишли
испред ње, тамо одакле је повратка било мало или га није било. Тешко се Србија растајала
од своје деце, баш као што је послала 1.300 каплара, своју будућност, да сачува опстанак и
постојање свог народа и своје
земље, тако је у свим ратовима
које није тражила и које није изабрала да води, Србија храброшћу својих људи превладала,
побеђивала, опстајала и остајала - рекао је министар Вулин и
додао да оно што су други народи препуштали другима, да изборе њихову слободу, да им уцртају границе и кажу где и колико
могу да живе - српски народ није
препуштао никоме осим себи.
Он је истакао да је српски народ увек био жељан слободе, не

Програм је садржао музичке
нумере из многих периода
историје када се ратовало
за слободу:
Љубица Вранеш
разумејући како уопште без слободе може и да се живи.
- Расељавајући кости по безбројним и бескрајним ратиштима, српски народ је упорно, тврдоглаво и жилаво изборио своје
право да постоји и да живи како
мисли да треба. Ја вам данас захваљујем поштовани ветерани и
ратници, вама драге породице
које сте остале без најдражих и
највољнијих, у име читавог народа, што можемо да стојимо и говоримо и мислимо на свом језику у својој земљи, да је водимо
како мислимо да треба, да јој се
радујемо, да тугујемо и да буде
наша.
Никада се више Србија неће
стидети ниједног свог ратника,
нити војника, ниједног свог борца нити једне своје ране, нити
сузе, никада се више Србија не-

Уметнички ансамбл МО „Станислав Бинички“
припремио је веома разноврстан програм
ће стидети ниједног свог ратника. Зато данас стојимо поносно
овде пред вама и са вама, да
вам се захвалимо на томе што
сте постојали и што постојите,
да се још једном обрадујемо
снази и части униформе коју сте
носили и који ће да носе они који
ће, не сумњајте, бити подједнако храбри и вредни успомене.
За музички део програма на
свечаности био је задужен Уметнички ансамбл Министарства
одбране ,,Станислав Бинички”,
са солистима док је химну Републике Србије отпевао аматерски
хор Министарства одбране и
Војске Србије, који је у финалу
свечаности интерпретирао песме видова оружаних снага.
Делегације Удружења војних
пензионера Србије коју су сачињавали председник Љубомир
Драгањац, председник Извршног
одбора ГО Зоран Вучковић и
члан Извршног одбора Остоја
Поповић положила је букет цвећа на Споменик жртвама ратова
и браниоцима отаџбине од 1990.
до 1999. године на Савском тргу
у Београду у ратовима деведесетих година.
Министар одбране Александар Вулин и начелник Генералштаба Војске Србије генерал
Љубиша Диковић приредили су
у Великој ратној сали Старог Генералштаба пријем за представнике војних ветерана. Свечаном
скупу су присуствовали државни
секретари у Министарству одбране, чланови колегијума министра одбране и начелника Генералштаба Војске Србије, војни
ветерани.
Пуковник Слађан Ристић, начелник Управе за традицију,

стандард и ветеране подсетио je
да се 4. децембар обележава од
2015. године у знак сећања на
потписано примирје у Првом
балканском рату 1912. године,
када су око 400.000 бораца Војске Краљевине Србије постали
„стари ратници” (савремени термин је „ветерани”).
– И ове године на 4. децембар,
наш велики војни празник, посвећен војним ветеранима, чувајући од заборава окупљамо се у
свим командама, јединицама и
установама Министарства одбране и Војске Србије, постројавамо ратне јединице под ратним
и војним заставама, у истом
строју са ратним и мирнодопским командантима, командирима, војницима и војним ветеранима који су часно и одано служили својој отаџбини. Вршимо
прозивке и читамо њихова имена, имена оних најбољих који
нису више са нама – истакао је
пуковник Слађан Ристић.
Поводом обележавања Дана
војних ветерана, делегација Министарства одбране и Војске Србије коју је предводио министар
одбране Александар Вулин, а у
којој је био и начелник Генералштаба Војске Србије генерал
Љубиша Диковић, уз војне почасти, положила је венце крај Спомен-костурнице војника страдалих у српско – турским ратовима
и Српско – бугарском рату и крај
Спомен-костурнице бранилаца
Београда у Првом светском рату, док је централна комеморација одржана поред Споменика
ослободиоцима Београда у Другом светском рату, на Новом гробљу.
З. П.
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Ветеран
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ЧЛАНОВИ ГЛАВНОГ ОДБОРА И ДРУГИХ ТЕЛА УДРУЖЕЊА ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ВОЈНИ
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ГЛАСИЛО ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
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