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Диван призор са 
трга у Зрењанину

Поруке мира и 
одлучности у
очувању слободе:
председник 
Републике Србије
Томислав Николић

Реплике застава
прослављених 
јединица градом на
Бегеју пронели су
кадети Војне 
академије

,,Газеле“ 
поседују 
веома добре 
маневарске 
особине

Све под конац

Т
ачно у подне, артиљеријском паљбом коју су из-
вели припадници гардијског батаљона, на зре-
њанинском Тргу слободе 9. маја започета је све-

чаност поводом Дана Војске Србије и Дана победе.
Том догађају присуствовали су председник Репу-
блике Томислав Николић, министар одбране Зоран
Ђорђевић, представници законодавне, извршне и
судске власти, начелник Генералштаба ВС генерал
Љубиша Диковић, најодговорније старешине, пред-
седник УВПС Љубомир Драгањац и руководиоци
Министарства одбране и Војске Србије, војно-ди-
пломатски кор, представници локалне самоуправе
и верских заједница, као и многобројни грађани.

Председник Николић подсетио је на историјски
значај „два блистава датума из српске војничке
историје“ којима оживљавамо успомену и одајемо
почаст нашим храбрим устаницима, јунацима, бор-
цима, командантима, војсковођама и владарима,
али и важност града Зрењанина, који је, како је на-
гласио, „један од оних градова које с поносом нази-
вамо историјским и културним центрима Војводине
и Србије“.

- Југославија је трећа земља у Европи по броју
страдалих током Другог светског рата. Неупоредиво
највећи проценат југословенских жртава чинили су
Срби, или са пушком у руци, или страдали у два не-
мачка и много усташких логора, јединих концентра-
ционих логора у свету специјализованих за смештај
и погром деце, за више десетина хиљада српске де-
це, али и ромске и јеврејске – подсетио је председ-
ник Николић додајући да не смемо да заборавимо
да је злочин почињен и да смо обавезни према жр-
твама да их помињемо и да их се са пијететом се-
ћамо.

Према његовим речима, наша слобода је искова-
на у крви да бисмо данас могли да водимо државу
на миран начин и да своје интересе остварујемо му-
дром државничком политиком.

- Девети мај, Дан победе у Другом светском рату,
обележава се истовремено и као Дан Европе, има-
јући у виду да је савремена Европа заснована на
основним начелима који су водили борце против на-
цизма и фашизма – на принципима мира, разуме-
вања, толеранције и сарадње – нагласио је пред-
седник Републике додајући да Србија стоји чврсто
на путу ка пуноправном чланству у Европској унији,
као и да је речју и делом посвећена примени прин-

ципа слободе, разумевања и сарадње, уз ува-
жавање различитости и одржању мира у зе-
мљи, региону и свету.

Обраћајући се припадницима Војске Србије,
председник Николић је оценио да у су периоди-
ма великих изазова и криза, управо они пружа-
ли пуну подршку јачању мира, безбедности и
стабилизације у региону, као и то да су у миси-
јама широм света пример професионализма и
посвећености.

- Предуслов за тако добру оперативну и
функционалну способност наше војске била је
модернизација јединица, коју је Влада Србије
омогућила чак и у годинама великих одрицања.
Од вас очекујем јединство и поштовање прин-
ципа одбране и очување интегритета Србије и
идентитета Војске Србије – нагласио је пред-
седник Николић.

Врховни командант оружаних снага наше зе-
мље изразио је очекивање да ће припадници
свих јединица и убудуће одлично извршавати
постављене задатке, свесни да је заклетва коју
су дали уједно и завет нашим прецима, као и
отаџбини, да ће своје дужности обављати по-
стављајући увек на прво место војничку част.

- Зато сам уверен да ће нам се и данас Вој-
ска Србије представити у најбољем светлу, ка-
ко то само она уме, и овде у Зрењанину, на цен-
тралној свечаности поводом Дана Војске Срби-
је „Бегеј 2016“ – закључио је председник Нико-
лић поручујући да су се времена можда проме-
нила, али наша љубав према слободи не јења-
ва.

Више од 1.300 припадника Министарства од-
бране и Војске Србије и око 40 покретних сред-
става, спремно је дочекало команду генерал-
мајора Војина Ч. Јондића, начелника Управе за
оперативне послове Генералштаба, командан-
та ,,Бегеја 2016“, како је радни назив овогоди-
шње свечаности, која је означила дочек држав-
не заставе, уз интонирање химне Републике
Србије.

Уследио је дефиле пешадијских јединица, у
коме су учествовали представници свих родова
и видова Војске Србије, а који је предводио ко-
мандант Прве бригаде Копнене војске бригадни
генерал Жељко Петровић. Први пут у пешадиј-
ском дефилеу „газио“ је и подешелон војника на
добровољном служењу војног рока под оруж-
јем, а већ традиционално, реплике пуковских
застава носили су кадети Војне академије.

Складност и увежбаност коју су припаднци
Гарде Војске Србије показали приликом изво-
ђења „егзерцира“, специфичном вештином ру-
ковања пушком, Зрењанинци су наградили
аплаузом, а посебну пажње окупљених изазвао
је и демо-скок припадника 63. падобранске бри-
гаде који су учеснике свечаности поздравили
проношењем застава Републике Србије, Војске
Србије и Специјалне бригаде на небу над гра-
дом.

Око 8.000 гледалаца који су се окупили на
главном градском тргу били су у прилици да
уживају и у летачком програму, а налете школ-
ско борбеног авиона „Галеб Г-4“, ловца бомбар-
дера „Орао“ и ловачког авиона „МиГ-29“, као и
хеликоптера типа „Газела/Гама“, посетиоци све-
чаности пропратили су погледима упртим у не-
бо. Уз прави празник за очи на градском тргу,
али и на небу, грађани су могли и да разгледају
и бродове Речне флотиле на сидришту на Беге-
ју.

За посетиоце свечаности, на Тргу слободе из-
ложен је и део модернизованих средстава нао-
ружања и војне опреме Војске Србије.

Поводом прославе Дана Војске Србије и Да-
на победе, током свечаности сви заинтересова-
ни били су у прилици да погледају и део акту-
елне тематске изложбе Војног музеја „Повлаче-
ње преко Албаније и боравак српске војске на
Крфу“, која је постављена у Савременој гале-
рији уметничке колоније Ечка у Зрењанину.

Извор: Сајт Министарства одбране

Обележавање Дана Војске Србије
и Дана победе - “Бегеј 2016”

ПРАЗНИК ЗА ОЧИ

Понос наше одбрамбене индустрије

Изложена војна техника побудила је пажњу грађана Зрењанина

Одлучно, одсечно, уједначено, увежбано...
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ВетеранВОЈНИВетеран
GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE • Godina HIV • Бroj 148 • МАЈ 2016.

Oficirska sabqa 
i paradni bode`i

kroz vreme i sve~anosti 

Paradni bode`i
• kopneni

• vazduhoplovni
• mornari~ki

cene sabqi • standardna ... 64.000,00 + PDV
• posrebrena ... 68.000,00 + PDV
• pozla}ena ..... 73.000,00 + PDV

paradnih bode`a
• pozla}en ....... 44.000,00 + PDV
• posrebren..... 39.000,00 + PDV

20 mese~nih rata

Tel: 011/316-24-88.    011/377-15-22,    060/676-88-01
Web: www.statusstil.com                      E-mail: office@statusstil.com

САБЉЕ:  25 месечних  рата БОДЕЖИ:  20 месечних  рата
стандардна..................месечна рата- 3.400 дин.                           посребрен...........месечна рата – 2.460  дин.         

посребрена................. месечна рата - 3.600 дин.                           позлаћен.............месечна рата – 2.880  дин.

позлаћена.................... месечна рата - 3.800 дин.

Проблеми станара у
новосдаској

касарни ,,Милетићева“

И ПОД КРОВОМ 
ПОТРЕБАН КИШОБРАН

Нова уставна Иницијатива за
оцену уставности Закона о

привременом уређењу 
начина исплате пензија

ЧИЊЕНИЦАМА 
ДО ПРАВДЕ
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