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У ОБЈЕКТИВУ

Обележавање
15-годишњице од агресије Натоа

ДАН СЕЋАЊА

Минулог 24. марта широм Србије обележена је деценија и по од агресије на Србију (СРЈ) која је учинила прекретницу у историји цивилизације, јер је једина преостала суперсила, злоупотребљавајући снаге Натоа, кренула сировом силом у освајачки поход на свет. Србија и
Црна Гора су биле прве територије које су се нашле на
путу нечувеног и противправног експанзионизма САД.
Народ, припадници војске, пензионисани официри и
подофицири, припадници МУП-а, невладиних организација, државни функционери, међу њима и велики број
странаца из готово целог света, одали су пошту невиним
жртвама, присетили се знаних и незнаних јунака у асиметричној одбрани земље и анализирали шта се све догодило током 78 дана рата. Положено је цвеће на местима страдања наших људи, одржани часови сећања, организовани међународни скупови научника и првака мировног покрета са већине континената...
Фотографије што следе снимљене су у Београду. З. П.

У Београду је одржан међународни скуп ,,Да се не заборави“ у организцији Београдског
форума за свет равноправних, Клуба генерала и адмирала Србије, СУБНОР-а
и Друштва српских домаћина

На споменик подигнут у знак сећања на погинуле венац је положила
делегација Клуба генерала и адмирала Србије

Сто одсто водоотпоран!
ИЗДАВАЊЕ АПАРАТА
НА ВОЈНЕ РЕЦЕПТЕ

У Центру ,,Сава“ 21.
марта отворена је
изложба фотографија чији је аутор
академски сликар
Милен Чуљић,
ликовно-графички
уредник
,,Војног ветерана“
Грађани су показали
и фотографије
лидера Натоа који
су, кршећи Повељу
УН, напали нашу
земљу
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И млади су
одали пошту
страдалој
деци

је једини лист посвећен вама.

Ни овога
пута власти
нису вратиле
вечну ватру
на споменик
подигнут
жртвама
агресије и
браниоцима
земље на
ушћу Саве
у Дунав

У гласилу Удружења војних пензионера Србије можете да
прочитате све важније инфромације о војнопензионерској популацији.
Са ,,Војним ветераном“ се зна
више. Испуните своје време.
Годишња претплата (650 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 (Централни дом Војске Србије).

ВОЈНИ ВЕТРЕН
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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

Полазак: 18.09.2014.

Повратак: 28.09. 2014.

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

АРАНЖМАН ОБУХВАТА:
● превоз модерним аутобусом
туристичке класе (клима, ЦД, ДВД)
● превоз трајектом Игуменица-КрфИгуменица
● 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

АРАНЖМАН
НЕ ОБУХВАТА:

доплата за 1/1 собу
(на упит)
● Међународно
дравствено
осигурање 1418,00 д.
● Индивидуалне трошкове
путника
●

Veteran
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VOJNI

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

15

●

Godina HII ● broj 123

●

MART 2014.

година од агресије

НАТО-а

на Србију (СРЈ)

ЦЕНА АРАНЖМАНА: 300 €
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
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Преставка председника
УВПС Уставном суду

Седница Главног
одбора УВПС

Обележавање
годишњице злочина

ГЛАС У ИМЕ 38.000
ОШТЕЋЕНИХ

ЗНАЧАЈНИ
ПОМАЦИ

ДА СЕ НЕ
ЗАБОРАВИ
C M
Y K

