У ФОКУСУ
Признања појединцима и институцијама
система одбране

ОРДЕН БЕЛОГ
ОРЛА И ЗЛАТНА
МЕДАЉА
ЗА ХРАБРОСТ
Приредила Драгана МАРКОВИЋ

Н

изом манифестација обележен је Дан државности
Републике Србије – 15. фебруар, који нас сећа на
Сретење 1804. године, када је подигнут Први српски устанак, али и на исти датум 1835. године, када
је донет први модерни устав Србије. Тим поводом председник Републике и врховни командант Александар Вучић, у
присуству министра одбране Александра Вулина, уручио
је признања заслужним појединцима и институцијама.
Поводом Дана државности Орденом белог орла са мачевима првог степена одликована је Војна академија, а
признање је примио начелник Војне академије генерал-мајор др Бојан Зрнић. Истим орденом одликован је и
Пети батаљон војне полиције, док је Орденом белог орла
са мачевима другог степена одликован Технички ремонтни завод Крагујевац. Орден белог орла са мачевима трећег степена додељен је Војној гимназији, док је Златну медаљу за храброст „Милош Обилић” заслужио пилот пуковник Зоран Лунић. За изузетне заслуге у области медицинских наука Златном медаљом за заслуге одликован је
професор др Томислав Мареновић, пуковник у пензији са
Војномедицинске академије.
Само који дан касније министар Вулин и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић
примили су одликоване припаднике и представнике институција, када је министар одбране потврдио да Војску
Србије „више од свега чине људи”.
Најсвечанији дан започео је на Авали, где је поводом
Дана државности – 15. фебруара изасланик и генерални
секретар председника Републике Никола Селаковић, уз
највише државне и војне почасти, положио венац на Споменик незнаном јунаку на Авали и у спомен-књигу записао да Србија „слави оне који су упалили пламен слободе и оне који су утемељили њену независност и самосталност. На тај начин она чува свест и сећање о значају ових
темељних вредности. Без слободе нема Србије”.
Дан раније, уочи празника, по наређењу председника
Републике Србије и врховног команданта, припадници
Гардијског батаљона извршили су почасну паљбу са Сав10 Одбрана Март 2020.

Командант Петог батаљона Војне полиције потпуковник
Владимир Петрић примио је Орден у име те јединице

ског платоа на Калемегдану, са десет плотуна из шест артиљеријских оруђа, чему је претходио променадни дефиле
Репрезентативног оркестра Гарде Кнез Михаиловом улицом у Београду, од Трга републике до Калемегдана, док је,
истовремено, Војни оркестар Ниш извео променадни дефиле у Нишу, од Трга краља Милана, Обреновићевом улицом до Трга краља Александра.
– Србија се налази пред великим политичким искушењем у тренутку када је економски најснажнија у последњих 50 година. Уз прихватање поруке патријарха Иринеја о неопходности јединства и солидарности, коју смо поштовали више него било која власт у Србији икада, увек
смо били уз свој народ и у Републици Српској и у Црној
Гори – рекао је на Сретење председник Републике и врховни командант Војске Србије Александар Вучић после састанка са представницима Срба из региона, коме је присуствовао и министар одбране Александар Вулин. Поручио је да је данас Србији неопходан мир више од свега, а
патријарх српски Иринеј да „нисмо велики народ, али можемо да опстанемо у оваквим светским приликама само
ако останемо јединствени”.|
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