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Сто одсто 
водоотпоран!

ИЗДАВАЊЕ
АПАРАТА НА

ВОЈНЕ
РЕЦЕПТЕ

Удружење војних пензионера Србије 
организује десетодневно путовање

ПУТЕВИМА ПРИЈАТЕЉСТВА
БЕОГРАД-МИЛЕШЕВА-ОСТРОГ-ПОДГОРИЦА-СКАДАР-ДРАЧ-ТИРАНА-ФИЕР-ЂИРОКАСТРА-

-САРАНДА-КРФ-ВИДО-МЕТЕОРИ-ПАРАЛИЈА-СОЛУН-ПОЛИКАСТРО-БЕОГРАД

● превоз модерним аутобусом
туристичке класе (клима, ЦД, ДВД)
● превоз трајектом Игуменица-Крф-
Игуменица
● 1 ноћење у Острогу у конацима
манастира
● 2 ноћење на бази полупансиона у
хотелу 3* у Драчу (доручак шведски
сто, класична вечера) у 1/2 и 1/3
собама
●1 ноћење на бази полупансиона у
хотелу 3* Саранди (доручак
шведски сто, класична вечера) у 1/2
и 1/3 собама
● 3 ноћења на бази полупансиона у
хотелу 3* на Крфу (доручак шведски
сто, класична вечера) у 1/2 и 1/3
собама
● 2 ноћења на бази полупансиона у
хотелу 3* у Паралији (доручак
шведски сто, класична вечера) у 1/2 
и 1/3 собама
●улазнице за тврђаву у Скадру
●превоз бродићем до острва Видо
● улазнице за један манастир на 
Метеорима

● пратилац током путовања 
● локални водич у Албанији
● Трошкове организације 

и вођства пута
● Улазница за национални музеј

Албаније Скендер-Бег - Крује
● Улазница за Кућу-музеј

Енвер Хоџа - Биракастра

Плативо у 10 рата (март-децембар) кешом, чековима
грађана или путем административне забране у динарској

противвредности по продајном курсу Banca Intese
Програм је рађен за 50 путника

Особа и телефони за контакт:

Павле Лучић 065/95-59-005,  
011/3228-076 или 011/2272-431

АРАНЖМАН 
НЕ ОБУХВАТА:
● доплата за 1/1 собу 

(на упит)
● Међународно
дравствено

осигурање 1418,00 д. 
● Индивидуалне трошкове 

путника

АРАНЖМАН ОБУХВАТА:

ЦЕНА АРАНЖМАНА: 300 € 

Полазак: Повратак: 28.09. 2014. 

Полазак из Београда у 07:00 ч. улица Браће Југовића 19

18.09.2014.

ВОЈНИ ВЕТРЕН
је једини лист посвећен вама.

У гласилу Удружења војних пензионера
Србије можете да прочитате све важније
инфромације о војнопензионерској попул-
ацији.

Новина обилује аналитичким и фактог-
рафским прилозима из активности УВПС,
о људима и догађајима, домаћем
законодавству везаном за права војних
пензионера. 

У ,,Војном ветерану“ су ваше омиљене
рубрике: истраживања, погледи, поводи,

свет и ми, традиције, други пишу, читаоци
пишу, историја, култура, савети лекара...

,,Војни ветеран,“ као мало који лист, иде
из руке у руку. Проверите зашто је толико
читан.

Са ,,Војним ветераном“ се зна више.
Испуните своје време.

Годишња претплата (650 динара) на
лист може да се обави у свакој општинск-
ој организацији УВПС. Ваш примерак
новог броја можете обезбедити у прос-
торијама Удружења: Браће Југовића 19
(Централни дом Војске Србије).
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VOJNIVeteranVeteran
GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE ● Godina HII ● broj 122 ● ФЕБРУАР 2014.

Петнаест година од
агресије НАТО-а 
на Србију (СРЈ)

ЈУНАШТВО
НЕПОКОРНИХ

Догађаји и односи између
држава у којима се
заобилази истина

УПОРНИ У ОБМАНАМА
ЧОВЕЧАНСТВА

100 година од почетка 
Првог светског рата

РЕВИЗИЈА ПРОШЛОСТИ 
У РЕЖИЈИ ВЕЛИКИХ
СИЛА
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