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Милан Јованов, Љубомир Драгањац
и генерал-потпуковник Милосав Симовић

Сусрет колега и ратних другова на пријему

Високе званице на Свечаној академији

ФОТОРЕПОРТАЖА

Дан када Србија слави војне ветеране

ЗАХВАЛНОСТ ЗА ОДНОС
ПРЕМА НАРОДУ И ЗА ЈУНАЧКА ДЕЛА

Р

Цвеће на Споменик жртвама рата и браниоцима отаџбине од 1990.
до 1999. године, на Савском тргу у Београду положили су
председник УВПС Љубомир Драгањац, председник Извршног
одбора ГО Зоран Вучковић и члан ИО ГО Остоја Поповић

Истакнути ветерани на пријему
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атови су трагедија цивилизације, чије последице најчешће превазилазе природне катастрофе. Нажалост,
производе их људи, у њима
страда људска популација, али
и материјална добра, тако да
иза ратних пожара остају порушени градови и села.
У Србији вековима влада
слободарство. Наши грађани су
се одувек супротстављали неслободи. Током многобројних
ратова вишеструко је страдало
становништво, тако да су Срби
за слободу жртвовали многе генерације и више милиона људи. Наш народ никада није био
агресор, а током дуге историје
вазда је морао да се брани, најчешће голорук или значајније
мање наоружан, бројчано мањим снагама, али јуначким срцима. Због свега тога историја
нам је тешка, препуна страдања, рушења и деградације. Али
је и поносна, јуначка, одлучна,
градитељска и дубоко морална.
После Другог светског рата
Србија, је заједно са другим републикама славила Дан борца,
празник установљен после победе у Другом светском рату.
Запостављени су били борци
из других ратова, а онда су нам
деведесетих година наметнути
други ратови... Све до пре четири године Србија није установила дан свих бораца за слободу
отаџбине.
За Дан војних ветерана одре-

ђен је 4. децембар, када је
1912. године потписано примирје у Првом балканском рату
између савезника Србије, Црне
Горе, Грчке и Бугарске с једне и
Отоманске царевине (Турске),
као поражене, с друге стране.
Бригу о ветеранима преузело
је Министарство војно, у оквиру
Владе Краљевине Србије. Доделом имања у јужном делу Србије, држава и Влада показали
су како се може одати признање за учешће у одбрани земље
и исказати брига о војним ветеранима.
Избором овог датума за Дан
војних ветерана обезбеђен је
континуитет са ветеранима из
времена балканских ратова, када је Србија ангажовала око 12
одсто свог становништва у рату
и све материјалне и финансијске резерве, уз стварање Балканског савеза са својим суседима.
Србија слави војне ветеране.
Војни ветерани одају пошту палим борцима у свим досадашњим ратовима. Министар одбране Александар Вулин и начелник Генералштаба ВС Милан Мојсиловић приредили су и
пријем за војне ветеране, што је
овековечено фотографијама
које следе.
Да се ратови никада више не
воде, да на овим просторима
зацаре векови мира и спокоја!
Да ли ће нам то дозволити
белосветски ратни пиромани?
З. П.

Представници удружења и организација
са којима сарађује Министарство одбране РС

Међу званицама на пријему поводом Дана војних ветерана био је и
борац Друге пролетерске бригаде Зденко Дупланчић (други с лева)

Програм Свечане академије обухватио је готово све периоде
ратничке историје Србије

Поглед на Свечану салу Дома Гарде

Спомен медаљу проф др Милету Бјелајцу уручио је начелник
Управе за традиције, стандард и ветеране пуковник
Слађан Ристић

Почасна јединица приликом полагања венаца на Споменик
ослободиоцима Београда
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ВОЈНИ

ГЛАСИЛО ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

• ГОДИНА ХVI •

Обележен Дан војних ветерана
4. децембар
ПРАЗНИК БРАНИЛАЦА
ОТАЏБИНЕ
Одржана седница Главног одбора
Скупштине УВПС

бroj 1 7 9

• ДЕЦЕМБАР 2018.

Читаоцима
и сарадницима
честитамо
новогодишње
и божићне
празнике

УСВОЈЕН ПЛАН РАДА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
C M
Y K

C M
Y K

