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ФОТО-РЕПОРТАЖА

Обележавање годишњице
агресије НАТО-а на нашу земљу

ДАН СЕЋАЊА

Међу онима који су одали почаст жртвама агресије биле су делегације
амбасада Русије, Белорусије и Венецуеле са амбасадорима на челу

Делегација
Клуба
генерала и
адмирала
Србије са
Златојем
Терзићем
на челу

Председник
УВПС
Љубомир
Драгањац
положио је
цвеће на
Споменик
деци
погинулим у
агресији
НАТО-а

Са Округлог
стола
одржаног у
београдском
Центру
,,Сава”
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ове године, као и свих
претходних, 24. марта
грађани Србије у Дану
сећања обележили су 16 година од агресије НАТО-а, јуначке одбране припадника
Војске Југославије и отпора
народа. Том приликом погинулим припадницима ВЈ и полиције и пострадалом становништву одата је пошта, положени венци и цвеће, евоциране
су успомене на те дане, на
жртве и разарања које је поднела Србија. Већину активности на обележавању догађаја
који правдољубив и мирољубив део света назива сумраком Запада, организовали су
државне институције и удружења грађана.
У Ташмајданском парку, на
Споменик погинулој деци током агресије НАТО-а, цвеће је
положио и одао пошту невиним жртвама председник
УВПС Љубомир Драгањац. У
име Клуба генерала и адмирала цветну сузу су положили
генерали у пензији Златоје
Терзић, Слободан Петковић и
Добривоје Вељковић. Пошту
палој деци одали су чланови
породица, делегације СУБНОР-а, Београдског форума
за свет равноправних, Удружења добровољаца и потомака и бројне делегације младих. Међу онима који су одали почаст жртвама агресије
биле су делегације амбасада
Русије, Белорусије и Венецуеле са амбасадорима на челу.
Обележавање Дана сећања настављено је крај споменика ,,Вечна ватра“ у Парку
пријатељства, у близини

ушћа Саве у Дунав. Бројне
делегације такође су положиле свеже цвеће међу којима и
она са председником УВПС
Љубомиром Драгањцем. У
делегацији су били и Драгољуб Давидовић, потпредседник Оп-Од УВП Новог Београда и члан Оп-Од Љубиша Јовановић.
Окупљеним грађанима и
иностраним гостима обратио
се генерал у пензији Лука Кастратовић, који је изнео низ
података о злочинима НАТОа и догађајима што су се збили током 78 дана агресије.
- Уочи 16-годишњице агресије НАТО-а расписан је јавни
конкурс за изградњу споменобележја свим жртвама ратова од 1992. године у оквиру
комплекса Споменика ,,Вечна
ватра“, Надамо се да ће спомен-обележје ,,Вечна ватра“
бити легализовано и обновљено уз дужно одавање пијетета жртвама у борби против НАТО агресора, рекао је
Кастратовић.
Чланови удружења војних
пензионера широм Србије посетили су породице палих колега и одали пошту над гробовима јунака.
У Београду у Центру ,,Сава”
Клуб генерала и адмирала Србије, Београдски форум за
свет равноправних, СУБНОР
Србије, и друге независне, нестраначке организације, организуовале су Округли сто поводом 16 година од почетка
агресије НАТО против Србије
(СРЈ) под слоганом „Да се не
заборави – не у НАТО“.
З. П.

Део ветерана је за ову прилику обукао унифрому

Код споменика ВЕЧНА ВАТРА окупиле су се многе делегације и удружења
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Ветеран
ВОЈНИ

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

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HIII

• Бroj 134 • МАРТ 2015.

Обележавање
годишњице од агресије
НАТО-а на нашу земљу

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

ДАН СЕЋАЊА
Tel: 011/316-24-88.
011/377-15-22,
Web: www.statusstil.com

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

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

стандардна..................месечна рата- 3.400
дин.
посребрен...........месечна
рата –.......
2.460
дин. + PDV
44.000,00
• posrebrena
... 68.000,00
+ PDV • pozla}en
посребрена................. месечна рата - 3.600
дин.
позлаћен.............месечна
рата – 2.880
дин. + PDV
39.000,00
• pozla}ena
..... 73.000,00
+ PDV • posrebren.....
позлаћена.................... месечна рата - 3.800 дин.
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,,Рапорт“ са седнице редовне
годишње Скупштине УВПС
ДОСЛЕДНИ У БОРБИ
ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЗАКИНУТИХ ПРАВА

Приказ Закона о оружју и
муницији
ЗНАЧАЈНЕ НОВИНЕ
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