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Број 27                                                    СЛУЖБЕНО!

Главном и одговорном уреднику и Редакцији 

Поштовани Главни и одговорни Уредниче,

Поводом  обележавања  Видовдана,  Дана  Боја  на  Косову  1398.године,  а  у  циљу
доприноса  достојном  и  доследном  обележавању  овог  веома  значајног  историјског
догађаја,  Републички  одбор  Савеза  удружења  потомака  ратника  Србије  1912-1920.
године, традиционално и ове године, организује и припрема пут на Косово и Метохију,
са жељом да учествује  на свим активностима 27. и 28.јуна,  са осталим структурама
нашег друштва и Државе.

Посебно Вас молимо, да о томе пригодно обавестите јавност.
Жеља аутора песме „Видовдане српски дане“ да песму објавите, јер је израз и жеље
потомака славних предака, учесника Балканских ратова и Првог светског рата, који су
за само седам година, два пута ослобађали Косово и Метохију у много тежим условима.

Године  1912.,  када  је  Трећа  армија  Српске  војске,  под  командом  генерала  Боже
Јанковића, за 6 дана ослободила КиМ од Турске после 500 година и 1918.године када је
славна Друга  српска  армија,  под командом Војводе Степе  Степановића у  новембру
1918.године, исто за 6 дана ослободили КиМ од Аустро-Угара, Бугара и Немаца.

И генерал Божа Јанковића и војвода Степа Степановић су били председници Народне
одбране,  чије  традиције  данас  наставља  Савез  удружења  потомака  ратника  Србије
1912-1920.године,  чији се  Републички одбор обраћа Вама,  уверени да сте  и Ви део
Редакције, потомци славних предака којих је сада у Србији преко 6 милиона, од чега је
преко 150.000 у чланству Савеза, са седиштем у Дому Војске Србије у Београду, Браће
Југовића 19. (тел.011/3344-721 и мејл: sprs1912-1920@mts.rs).

Уз захвалност за сарадњу и помоћ, срдачно Вас поздрављамо у име чланства Савеза у
општинским-градским  организацијама,  окружним-градским  удружењима,  оба
покрајинска одбора, регионалним одборима у (Источној, Западној, Централној и Јужној
Србији) и Градског одбора Савеза у Београду.

Са искреним поштовањем.

Београд,
Јуна 2020.године

РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР САВЕЗА
               председник

Љубомир Марковић
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