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Наше знамење
из прошлости

ГОВОР
СИМБОЛА
Застава СФРЈ
препознатљива је
по црвеној звезди
петокраки

Шапка за негдашњу летњу свечану унифрому, потом шапка ЈНА за припаднике КОВ и садашње шапке за свечане
униформе припадника Војске Србије

Нова застава Републике Србије: грађани поистовећују државу са државним симболима

Ж

Споменица 1941
пресдтавља
узвишено признање

Некдашњи државни грб
садржао је шест буктиња

Обележје
негдашње
морнарице

Војничке
медаље
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Ознака за шапку
генерала-адмирала ЈНА
1991. године

ивот је саткан од тренутака, симбола,
догађаја, успона и падова. Симбол је,
уопштено речено, све оно што може
стајати уместо нечег другог и да га
препознатљиво репрезентује. У
психоанализи, симбол је елемент свести
или понашања који је замена за нешто
друго, несвесно или потиснуто. Однос
симбола и онога што он у несвесном
представља није произвољан, већ је
условљен унутрашњом везом. Према Јунгу,
симбол је конкретна чулна слика познатог
објекта, који на најбољи начин упућује на
нешто друго, што је за човека суштински
битно, апстрактно, лепо...
Држава одређује симболе с којима ће се
поистоветити народ, нарочито службеници,
њени поданици. Војска је део државног
апарата у оквиру које нарочито до изражаја
долазе управо симболи. Уосталом и према
међунароидном праву припадници војске
су обавезни да носе унифроме и обележја
оружане силе којој припадају.
Старешине и војници наше војске у
Првом и Другом светском рату, потом у
дугом раздобљу мира, па у ратовима од
1990. до 2000. године до данашњих дана
поносно су носили унифроме и на њима
прописане симболе. Јуришали су у подвиге
и славу. Мисао водиља била им је да
одбране свој род, своју нејач и државу.
Познато је да су још у средњовековним
биткама, па све до данашњих дана, за
барјактаре бирани најчаснији борци. И када
би у биткама сагорели, барјаке су
прихватали други борци, не дозвољавајући
да падну у руке непријатеља. Многи од њих
остали су на вечним стражама, разасути на
бројним ратиштима...
Општепознато је да су војне свечаности
и војни протокол врх церемонија по којој се
препознаје држава.
Симболи су успомене. Многима лепе.
Некима горке и тешке. За део савременика
– неугасла традиција, борцима - светионих
слободе. И када год неко погледа симбол,
не може се догодити да остане
равнодушан. Потећиће емоције, успомене
сећања...
Нека фотографије знамења на колорним
страницама листа ,,Војни ветеран“ буду
подсећање свима онима који су минулих
деценија часно и поштено служили своме
народу и држави.
Верујемо да ће многи симболи
проговорити у вама.
З. ПЕШИЋ

Симбол све казује

Медаља са фискултурног слета ЈНА

Значке средњих војних школа
и академија ЈНА
И украс и функционални предмет

Плакета безбедности
Велика вредност на длану

Обележавања одликовања
на унифромама

Значка артиљеријско-ракетних
јединица

Богатство рељефа на медаљама

Плакета граничних
јединица ЈНА

Јасни и
свеобухватни
симболи на
орденима
СФРЈ
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Ветеран
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ВОЈНИ

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

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HIV

• Бroj 144 • ЈАНУАР 2016.

Рапорт са планине Тара

ТУ ПОЧИВА
И СТАНУЈЕ ЛЕПОТА

Paradni bode`i
• kopneni
• vazduhoplovni
• mornari~ki

ИЗАБЕРИМО ЗДРАВЉЕ

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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,,Здравље представља
телесно, душевно, социјално и
економско благостање, а не само
одсутност болести”

Др. Андрија Штампар,

први председник Светске здравствене организације
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