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3.950 дин.

4. 200 дин.

4. 600 дин.
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Друга седница Главног одбора Скупштине УВПС

УПУЋЕНА ПОРУКА
ПРЕДСЕДНИКУ

ВУЧИЋУ



На Зла ти бо ру се мо гу ви де ти и ова кви при зо риКо би одо лео ле по та ма Зла ти бо ра

Ве ле леп ни мост на Ђур ђе ви ћа Та ри

Н
е дав но, у ор га ни за ци ји Удру же ња вој них
пен зи о не ра По жа рев ца, ре а ли зо ван је
тро днев ни по ход на ре ла ци ји Зла ти бор –

Зла тар – Жа бљак – ма на стир Ми ле ше ва. 
На Зла ти бо ру је ор га ни зо ван осми су срет са

срод ним удру же њем вој них пен зи о не ра Ба ња
Лу ке. Су срет је био ср да чан, а при ја те љи из
Ре пу бли ке Срп ске до че ка ни су пи та ма и ко ла -
чи ма, ко је су при пре ми ле вред не чла ни це по-
жа ре вач ког Удру же ња. Гон до лом су се за јед но
ус пе ли на нај ви ши врх Тор ник. 

На Зла та ру је сме штај обез бе ђен у хо те лу
„Па но ра ма“, али су пре ле па при ро да и пре ди-
ван ам би јент, из ма ми ли из лет ни ке да да иза ђу
у не за бо рав ну ве чер њу шет њу.

Су тра дан, че та ма ла али ода бра на кре ну ла
је на Жа бљак. Уз пут, у ре сто ра ну ,,Су за Евро -
пе“, до че као их је ко ле га Мо мир Том чић и на-
дах ну то им го во рио о На ци о нал ном пар ку
„Дур ми тор“. По себ но је би ло ре чи о мо сту
Ђур ђе ви ћа Та ра. На том ме сту сни мљен је по-
зна ти до ма ћи филм „Мост“. Би ла је то при ли -
ка да на мер ни ци мост пре ђу пе ши це и ужи ва ју
у ле по ти ка њо на ре ке Та ре. По том су се упу ти -
ли на Жа бљак, где су ужи ва ли у при род ним
ле по та ма и гур ман лу ци ма ре сто ра на „Лу на“.

Са Жа бља ка су се вра ти ли на Зла тар, у хо -
тел „Па но ра ма,“ где су се ма ло од мо ри ли, сре-
ди ли ути ске и при пре ми ли се за дру гар ско
ве че. Уз му зи ку и све ча ну ве че ру, ор га ни зо ва -
но је дру же ње за пам ће ње. У то ку дру же ња,
ску пу су се обра ти ли ор га ни за то ри из ле та,
Дра гу тин Стра хи нић и Ра де Ву ко вић, ко ји су
при сут ни ма по же ле ли при јат но ве че и до бро
рас по ло же ње. У то ку дру же ња Љи ља на Ми ла-
но вић, пред сед ни ца Ак ти ва же на удру же ња
вој них пен зи о не ра По жа рев ца, у име љу ба ви,
при ја тељ ства и дру же ња, уче сни ке ску па по-
ча сти ла је тор том.

Су тра дан су се упу ти ли у ма на стир Ми ле ше -
ва на ду хов ни мир. Им пре сив но је ви де ти све-
ти њу и до би ти бла го слов.

Ра ста нак је, као и увек, био дир љив. 
До сле де ћег су сре та за пам ће ње.

Д. Стра хи нић

Би ло је вре ме на и за ево ци ра ње успо ме на

Во ђе по хо да: Ра де Ву ко вић и Дра гу тин Стра хи нић

Пожаревљани и Бањалучани на Златибору

ДОБРО УТАБАНИМ СТАЗАМА САРАДЊЕ
КАМЕРОМ И ПЕРОМ

Ис пред ма на сти ра Ми ле ше ва

Шет њи је би ло на пре тек

Уче сни ци по хо да би ли су сме ште ни
у хо те лу ,,Па но ра ма“ на Зла та ру

Тр пе за је ва зда би ла пу на

Спо ме ник кул ту ре и гра ди тељ ства


