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Министар одбране Србије Александар Вулин изјавио је да сви грађани треба да буду
спремни да служе својој држави, да се боре за своју земљу и да се припремају за
одбрану своје земље.

  

  

"Кад кажем одбрана своје земље, то не значи само војска, то не значи само оружје. То
значи и бити спреман за помоћ у елементарној непогоди, указати прву помоћ, сачувати
вредности које ову земљу чине вредном понављања, чувати вредности које су овај народ
учиниле слободарским", рекао је Вулин у Крушевцу на обележавању 100 година од
оснивања Организације резервних војних старешина Србије, а преноси министарство у
саопштењу.

  

Министар је рекао да је Савез организација резервних војних старешина од посебног
значаја за Министарство одбране јер препознају исте вредности и јер су то људи који с
правом кажу да су ту, без обзира да ли су активни или у резервном саставу, на
располагању својој земљи.
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"Српски народ је, као народ војничких победника, победјивао зато што нико није могао
да разлучи где престаје народ, а где почиње војска. Зато је и био непобедив", рекао је
Вулин.

  

Према његовима речима, да би једна држава и један народ био спреман за одбрану од
сваког зла које може да наступи, не може само држава да буде та која ће организовати
народ.

  

Србија је увек, и у прошлом веку који су обележила тешка ратовања, могла да каже да је
имала људе који су били у стању да је бране и чувају, истакао је министар и изразио
наду да рата више никада неће бити, али да "себи никада не смемо допустити да будемо
неспремни да чувамо своју земљу".

  

"То је разлог због којег је од ове године у одредјене школске предмете враћено учење
вештина које нас припремају за одбрану земље, за чување интегритета државе, али и за
помоћ сваком човеку коме је помоћ потребна", додао је министар одбране.

  

Уручене сабље и плакета

  

Председник Савеза организација резервних војних старешина Србије Милојко Николић
истакао је да Савез окупља 88 организација у којима је више од 17.000 чланова и да те
организације покривају читаву територију Србије. Резервне војне страшине су људи
којима је потребна чврста веза са Министарством одбране и Војском Србије, јер је то
њихова природна средина.

  

У знак захвалности што је допринео да организација резервних официра и подофицира
поново добије статус организације од посебног значаја за одбрану земље, као и за
унапређење резервних војних старешина после 20 година, министру одбране
Александру Вулину председник Савеза Милојко Николић уручио је почасну чланску
карту резерних војних старешина и фигуру цара Лазара, симбол Крушевца, као сећање
на данашњу свечаност.
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За заслуге у развоју и афирмацији организације, као и висок степен сарадње који је
Савез остварио са установама Министарства одбране и Војске Србије, председник
Савеза доделио је сабље војводе Степе Степановића првог и другог реда и комплете
књига из едиције "Српске војводе у Великом рату".

  

Поводом века од оснивања, Савезу резервних војних старшина Србије додељена је
Плакета Министарства одбране, коју је председнику Николићу уручио министар Вулин.

  

(Бета)
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