C M
Y K

C M
Y K

ФОТОРЕПОРТАЖА
Делегација Удружења покренула је код министра одбране многа животна питања војних пензионера

Обележавање Дана војних ветерана

ЧАСНО ЈЕ БРАНИТИ ОТАЏБИНУ
Сусрет министра
одбране Зорана
Ђорђевића са
председником
УВПС Љубомиром
Драгањцем

Високе званице на
Свечаној
академији поводом
дана војних
ветерана
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Делегација УВПС
коју су сачињавали
Љубомир
Драгањац, Остоја
Поповић и
Добривоје
Димитријевић
положила је венац
на Споменик
жртвама ратова
и браниоцима
отаџбине од 1990
до 1999. године на
Савском тргу у
Београду.
Начелник
Генералштаба ВС
генерал Љубиша
Диковић у
друштву бораца
НОР-а

П

очетком месеца други пут обележен је 4. децембар – Дан војних ветерана Републике Србије. После дуго година српски народ који изнад свега цени слободу, а током дуге историје, зарад ослобађања од поробљивача, поднео огромне жртве, тако се сећа својих ратника који су бранили државу и људско достојанство.
Од полагања венаца на споменике палих бораца и цивилних жртава, преко пријема код високих
државних функционера до Свечане академије
Министарство одбране и Војска Србије, у Београду и војним гарнизонима, обележили су дан посвећен онима који су часно бранили отаџбину.
Исправљена је тако неправда која дуго траје јер
су ратници више од две деценије били запостављани, чак и заборављени.
Животна је истина да народ који не обезбеђује
минималне услове за своју војску, храниће армаду туђина, која му у сваком случају неће бити наклоњена.
Дан војних ветерана доживљен је као почаст
храбрим, одлучним и надасве заслужним родољубима. Међутим, није довољно оно што чини
Управа за традицију, стандард и ветеране МО да
јуначка дела не би пала у заборав нашег народа.
Као да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у чијој су надлежности
војни ветерани, остало по страни. Да ли је заиста
тако, показаће време.
Кад већ систем одбране достојно и достојанствено слави своје борце, каква су и њихова дела, није ли природно да борачка питања буду у
надлежности Министарства одбране.
Ветерани очекују да држава одлучније и брже
решава проблеме војних ветерана: од стамбених
проблема и материјалног статуса, све до признања за оданост држави и друге мале, а велике
ствари. Ваљда је и време да се од заборава отргну јуначка дела из ратова деведесетих година и
преточе у својеврсне уџбенике историје. Да ли је
куцнуо час да се коначно среде спискови погинулих бораца и страдалих цивила. С тим у вези државу чека још много посла.
Нека порука долазећим генерацијама бранилаца отаџбине буде сразмерна постигнућима бораца у минулим ратовима. Да се зна и да одјекне.
З. Пешић

Уметничким програмом дочарана је вековна борба српског
народа за слободу, а на Свечаној академији представљени
су сви ратови нашег народа од Косовског боја до агресије
НАТО-а

Имали су шта једни другима да кажу: генералпуковник Бранко Крга, борац Прве пролетерске
бригаде Зденко Дупланчић и државни секретар у МО
Ненад Нерић

Добитници
овогодишњих
признања
Министарства
одбране са
генералом
Љубишом
Диковићем

ВОЈНИ

Ветеран

Је једини лист посвећен вама.
У гласилу Удружења војних пензионера Србије
можете да прочитате све важније
информације о војнопензионерској популацији.
Са ,,Војним ветераном” се зна више.
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
(Дом Војске Србије)
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ВОЈНИ

Oficirska sabqa
i paradni bode`i
kroz vreme i sve~anosti

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HIV

• Бroj 155 • ДЕЦЕМБАР 2016.

Одржана 14. седница Главног одбора
Скупштине УВПС

ИНТЕГРАЦИЈОМ
ДО ЕФИКАСНИЈЕГ
ВОЈНОГ ЗДРАВСТВА
Читаоцима и сарадницима честитамо
предстојеће новогодишње
и божићне празнике

Paradni bode`i
• kopneni
• vazduhoplovni
• mornari~ki
Tel: 011/316-24-88.
011/377-15-22,
Web: www.statusstil.com

060/676-88-01
E-mail: office@statusstil.com

bode`a
cene рата
sabqi • standardna ... 64.000,00
+ PDV paradnih
20 mese~nih
САБЉЕ: rata
25 месечних
БОДЕЖИ:
20 месечних
рата

.......–44.000,00
+ PDV
• posrebrena
... 68.000,00
+ PDV • pozla}enрата
стандардна..................месечна рата- 3.400
дин.
посребрен...........месечна
2.460 дин.
+ PDV
• pozla}ena
..... 73.000,00
+ PDV • posrebren.....
посребрена................. месечна рата - 3.600
дин.
позлаћен.............месечна
рата –39.000,00
2.880 дин.
позлаћена.................... месечна рата - 3.800 дин.
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