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У Спомен-соби 4. бригаде

Мати Стефанида је примила стране војне делегације у манастиру ,,Свети Пантелејмон“

Полагање венаца на Споменик палим борцима
и жртвама агресије НАТО-а из 1999. године

Камером и пером у Врању
Свечана сала Дома
војске у Врању била
је испуњена до
последњег места
(горе)
Генерал-потпуковнику
Милосаву Симовићу
Плакету УВПС, коју је
Удружење доделили
Команди КоВ, уручио је
председник
Љубомир Драгањц
Пријем код председника
Скупштине Врања
др Слободана
Стаменковића
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ПРИЗОРИ ЗА ИСТОРИЈУ

Н

изом манифестација Удружење
војних пензионера Србије обележило је 150 година од како су у
Кнежевини Србији установљене војне
пензије и 22 године постојања и рада
УВПС. Врање и Команда 4. бригде Војске Србије и овога пута показали су високо гостопримство, трудећи се да активности војних пензионера протекну
на најбољи начин.
Свечаности су увеличале и делегације одговарајућих удружења из Бугарске, Македоније, Румуније, Црне Горе и
Републике Српске. За њих је приређен
и посебан програм. Првога дана посетили су родну кућу истакнутог српског
писца Боре Станковића, Музеј Врања и
околине, а пријем им је приредио председник Скупштине града др Слободан
Стаменковић, који им је представио
личну карту Врања и обавестио о томе
шта се планира у ближој и даљој будућности. Представници војних пензионера из иностраних земаља поставили су
домаћину више питања.
Док су странци упознавали град, у
Дому војске у Врању одвијала се 8.
седница Главног одбора Скупштине
УВПС. Потом је у ресторану Дома организовано дружење војнх пензионера
из Србије и оних из иностранства. Чланови УВПС су имали то задовољство
да преноће у Војној бази ,,Југ“. Било је
то подсећање на касарнске услове, али
у измењеним околностима. Док је у касарнама у једној просторији коначило и
до 50 војника, у новој касарни у близини Бујановца у удобним собама је само
четири кревета, а свака соба располаже купатилом.

Пред зградом Народног музеја
у Врању
Другог дана домаћини су приредили
изузетно задовољство учесницима
прославе значајних јубилеја, омогућивши посету Спомен-соби 4. бригаде.
Уређена на савременим принципима та
изложбена поставка представља историју врањског краја, а понајвише историју војних јединица које су штитиле
народ од најезди страних војски. Посебну димензију том догађају дао је командант 4. бригаде бригадни генерал
Зоран Лубура, који је дочекао длегације и поздравио их у касарни.
Гости из иностранства имали су прилике да посете манастир ,,Свети Пантелејмон“ у селу Лепчинце, где их је о
историјату тог верског објекта обавестила игуманија манастира ,,Свети
Прохор Пчињски,“ у чијем је саставу и
манастир Лепчинце, мати Стефанида.
Делегација УВПС одала је почаст и
положила венац на Споменик браниоцима и жртвама агресије из 1999. године.
У Свечаној сали Дома војске приређена је централна манифестација –
Свечана академија на којој се гостима
и војним пензионерима из свих крајева
Србије обратио председник УВПС Љубомир Драгањац.
У Култруно-уметничком програму наступили су Војни оркестар КоВ из Ниша, глумци Драган Станковић и Радмила Ђорђевић, познати интерпретатор
народних мелодија Бранимир Стошић,
музички педагог и виртуоз на хармоници Слободан Јовановић и млада интерпретаторка изворних песама Тијана
Вучковић, којој је то био први јавни наступ.
З. П.
Фотографије:
С. Николић и З. Пешић

У Врању је
одржана и седница
Главног одбора
УВПС

И народна кола
обележила су
сусрет војних
пензионера из
готово свих
крајева Србије и
иностранства
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ВОЈНИ

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HIII

• Бroj 140 • СЕПТЕМБАР 2015.

Расплет у вези за реализацијом права на ванредно усклађење
месечних примања за 11, 06 одсто

ДО КРАЈА ГОДИНЕ
УВЕЋАЊЕ ПЕНЗИЈА

У Врању обележено 22 године рада УВПС
и 150 година од увођења војних пензија у Србији
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