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У
присуству генерал-потпуковника
Милосава Симовића, команданта
Копнене војске, гостију и бројних

грађана Новог Сада, истакнутим вели-
ким заставним галама на бродовима,
морнарским рубним поздравом „Ура“,
доделом признања најзаслужнијима и
величанственим дефилеом бродова на
Дунаву, припадници Речне флотиле
обележили су, у Новом Саду 6. август -
Дан речних јединица и Речне флотиле.

Рађање српске Речне флотиле ото-
чело је усред Великог рата, док су ре-
кама на тадашњој српској северној гра-
ници господарили бродови аустроугар-
ске Дунавске флотиле. У војном бродо-
градилишту на Чукарици, пре сто и јед-
не године, 6. августа 1915, у Саву је по-
ринут први српски ратни брод окло-
пљени чамац ,,Јадар”. Направљен
према замисли Ђоке Поповића и Ми-
лојка Ванића, крштен је у част и славу
прве савезничке победе – победе на
Јадру, много познатије као Церска бит-
ка. Данашња организацијска структура
Речне флотиле са речним миноловци-
ма, речним патролним и десантно-јури-
ним чамцима, амфибијским транспор-
терима понтонирским средствима, са-
временим чамцима, рониоцима и пра-

тећом опремом представља респекта-
билну снагу која успешно извршава до-
дељене мисије и реализује широк
спектар задатака у захвату пловних ре-
ка и канала, али и других текућих и ста-
јаћих вода.

-Речна флотила била је и остала ве-
ома значајна јединица не само за КоВ
и ВС већ уопште за нашу отаџбину Ср-
бију, и не само због одбране акватори-
ја и територије, већ посебно због реа-
лизације задатака треће мисије Војске
Србије, пружања помоћи цивилном
становништву у елементарним и дру-
гим непогодама. - истакао је генерал-
потпуковник Милосав Симовић, прили-
ком обраћања морнарима и гостима.
На данашњи дан 1995. године српски
народ протеран је из Хрватске. При-
падници Речне флотиле Војске Србије,
као и сви грађани Србије изражавају
поштовање према жртвама тог прого-
на и према људима који су, хвала Богу,
уточиште нашли у нашој милој Србији.
- рекао је генерал Симовић.

Свечаност поводом обележавања
Дана речних јединица и Речне флоти-
ле завршена је дефилеом бродова и
пловних средстава понтонирских једи-
ница.               Будимир М. ПОПАДИЋ
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Oбележен Дан речних јединица и Речне флотиле

МОРНАРИ СА ПЛАВОГ ДУНАВА
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ФОТОРЕПОРТАЖА
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Fakultet za poslovne studije i pravo

Fakultet za strateški i operativni menadžment

Osnovne studije

Osnovne studije

Master studije

Master studije

Doktorske studije
Poslovna ekonomija

Menadžment

Pravo

Bezbednost

Pravo

Poslovna ekonomija

Menadžment i organizacija

Menadžment u zdravstvu

Međunarodna bezbednost

Međunarodni odnosi i diplomatija

Inženjerski menadžment

Informacioni sistemi

Inženjerski menadžment u proizvodnji

Inženjerski menadžment u uslugama

Informacioni sistemi i tehnologije

www.fpsp.edu.rs
info@fpsp.edu.rs
011 31 31 246

www.fsom.edu.rs
info@fsom.edu.rs

011 31 31 246

Staro sajmište 29
Jurija Gagarina 149/A

Novi Beograd

Menadžment i biznis

Pravo i ekonomija

Moderni studijski programi.

Svi studijski programi su akreditovani.

Studiranje bez dodatnih troškova.

Najniža školarina, uz najviši nivo kvaliteta.

Svi studenti osnovnih studija dobijaju 

besplatno tablet računar.

Predavanja se snimaju, tako da ih studenti 

mogu pratiti kada njima odgovara.

Zašto naši fakulteti?

Upis 2016.INTEGRISANI OBRAZOVNI SISTEM-BEOGRAD

www.spes.edu.rs

Pravni tehničar

Ekonomski tehničar

SREDNJA PRAVNO-EKONOMSKA ŠKOLA

www.kostavujic.edu.rs
011 26 10 330

Dobanovačka 56
Zemun

OSNOVNA ŠKOLA „KOSTA VUJIĆ”
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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.
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ВетеранВОЈНИВетеран
GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE • Godina HIV • Бroj 150 -151 • ЈУЛ- АВГУСТ 2016.

На измаку спарног лета

ПЕНЗИЈЕ У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ
У Дому Војске Србије отворена изложба о агресији НАТО-а 1999. године

ДА НАРОД ПАМТИ НЕЧОВЕШТВО
Уз 160-годишњицу рођења Николе Тесле (1)

ИСПРЕД СВОГ ВРЕМЕНА
Србија на геополитичкој раскрсници и размеђу миленијума

ОСЛОНАЦ НА ЗНАЊЕ „СКУПА УМОВА“

150.150.


