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 СА САХРАНЕ ПРЕДСЕДНИКА САВЕЗА 
     Љубомира Марковића, пуковника  
            (30.10.1937. – 17.05.2021.) 

 

 
 

 
 

           Са комеморације у препуној Свечаној сали Дома Војске Србије  

 

             
                         Породица:супруга Јагода, ћерка      Са захвалношћу, поносом и тугом, ћерка Марина се обратила присутнима 
                                Марина и брат 

               У име Савеза од Председника су се опростили: 

            
                                       ВД председник                     генерални секретар            председник ГО Београда        члан РО за запад Србије 
                                      Томислав Томић                   Милена Харамбашић                Иван Стратимировић               Хаџи Сретен Цветојевић 

 
            У име сарадника, пријатеља и поштоваоца од Председника су се опростили: 

        
                       Глумац Бошко Пулетић,   проф.др Миладин Шеварлић,       Мирјана Зрнић               Уметнички ансамбл 
                                                                   Удружење српских домаћина      Удружење Ужичана               „Од бисера огрлица“ 
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ПРОГРАМ  РАДА И ДЕЛОВАЊА 
САВЕЗА ПОТОМАКА РАТНИКА СРБИЈЕ 1912 – 1920.  

     ______________________ ЗА 2022. ГОДИНУ ______________________      
 

 

 

На основу Статута и програмских циљева и задатака Савеза потомака ратника Србије 
1912-1920. године, а у циљу доследног чувања и развијања светлих традиција наше 
славне прошлости, јачања љубави према Отаџбини и  доприноса одбрани земље и народа 
у савременим условима, Савез, као борачка, друштвена и патриотска организација, у 
2022. години, зарад доприноса култури сећања на славно историјско време и памћење 
храбрих, интезивираће свој  рад и деловање кроз следеће тежишне активности:   

 

 Обележавање значајнијих историјских догађаја из ослободилачких ратова Србије 
од 1912 до 1920. године а и шире, са акцентом на обележавање јубиларних 
годишњица од историјских догађаја,   

 Интезивирање свих облика рада и деловања  Савеза  кроз  јачање рада и деловања 
подружница, општинских-градских организација и удружења, покрајинских и 
регионалних одбора, Републичког одбора Савеза и целокупног чланства у земљи 
и иностранству; 

 Подмлађивање, омасовљавање, активирање и мотивисање чланства, ће бити 
приоритет у организовању,  раду и деловању  Савеза и свих његових органа и 
организација; 

 Интензивирање сарадње са државним органима и установама, школама и другим 
образовним установама, сродним организацијама и осталим структурама друштва 
ће бити озбиљнији и конкретнији задатак свих окупљених у нашем Савезу; 

 Организованијим радом у свим органима, одборима и организацијама Савеза, у 
складу са изменама и допунама нормативних аката Савеза,  јачати сентимент 
патриотизма и моралне снаге нашег народа а у циљу одбране, заштите и даљег 
развитка наше Отаџине, са Косовом и Метохијом као нераздвојним делом, кроз 
културу сећања на славну историјску прошлост ослободилачких, одбрмбених и 
праведних ратова, које је Србија увек водила и  улоге наших предака за садашњост 
и будућност нас, њихових потомака, кроз организовање семинара, саветовања, 
округлих столова, трибина, свечаних академија, изложби, промоција књига, 
фестивала родољубиве поезије и сл.   

 Израженијом сарадњом са борачким и друштвеним организацијама суседних 
земаља, а нарочито земаља савезника у балканским и Првом светском рату, као и 
Српском народном одбраном у иностранству, допринети бољим билатералним 
односима, миру и безбедности наше земље и нашег народа. 

 

                                                                                          РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР САВЕЗА  
            ВД ПРЕДСЕДНИК 

Томислав Томић 
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Обележавање  103.годишњице Дана Савез потомака ратника Србије  1912-1920. године, који наставља 
традиције Народне одбране, реафирмисане 1919.године. 
Дан Савеза обележава се кроз свечане седнице одбора, беседе о оснивању и раду до сада, пријеме и 
пригодне културно-уметничке програме или свечане академије (по сопственим програмима). 
 
 
Обележавање 107.годишњице Мојковачке битке 1916.године  (по посебном програму). 
 
 
Обележавање дана смрти војвода Живојина Мишића (101.),  Петра Бојовића (77.) и 100 година од 
смрти армијског генерала Павла Јуришића Штурма. 
Помен  војсковођама и родољубима обавити  кроз полагање венаца – цвећа на споменицима - спомен 
плочама и трибинама о лику и делу све три војсковође, са акцентом на 100.годишњицу од смрти генерала 
Павла Јуришића Штурма у организацији свих општинских одбора и Републичког одбора Савеза (по 
посебном програму). 

 
 

Дани војводе Радомира Путника, који се традиционално обележавају у местима: Крагујевцу где се родио, 
(24.), у Београду где је умро  (25.) и у Путникову у Банату (26.јануара),  по посебном програму. 
 
 
Обележавање и прослава Савиндана   кроз посету и обилазак школа (делегације подружница и одбора 
Савеза), уз уручивање признања Савеза (Завета и Захвалница) и књига са посветом. 
 
 
Обележавање ЈУБИЛАРНЕ 105. ГОДИШЊИЦЕ ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА У ЛЕПОСАВИЋУ И 
СОЧАНИЦИ , (за све организације и одборе Савеза на Косову и Метохији) и на простору Јужне Србије, 
као и РО Савеза (по посебном програму организатора ПО Савеза за КиМ и ОпОрг Савеза у Лепосавићу). 
 

         
Генерал Божидар Јанковић, оснивач и први председник СНО  6/7.јануар 1915. - Мојковачка битка 
      (7. децембар 1849.Београд -7. јул 1920. Херцег Нови)   
 

                                     
генерал Павле Јуришић Штурм               војвода Живојин Мишић                        војвода Петар Бојовић 
  (22.авг.1848.Герлиц, Немачка –      (19.јул 1855.Струганик-Мионица                  (16.јул 1858.Мишевићи-Н.Варош       
     13.јануар 1922. Београд)                            20.јануар 1921. Београд)                                   (19.јануар 1945.Београд) 
 

Ј А Н У А Р 
ПОНЕДЕЉАК, 3. јануар 

ЧЕТВРТАК, 27. јануар 

ЧЕТВРТАК, 20.јануар 

ПОНЕДЕЉАК, 24.јануар  - СРЕДА, 26.јануар 

НЕДЕЉА, 30.јануар -  

ЧЕТВРТАК, 6. – ПЕТАК 7. јануар 
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Обележавање Дана смрти сердара Јанка Вукотића, кроз полагање венаца – цвећа на његов гроб у 
Београду и беседе – предавања о лику и делу команданта црногорско-санџачке војске, у организацији 
општинских одбора и Републичког одбора Савеза. 
 
 
Учешће у обележавању и прослави Дана дизања Првог српског устанка 1804. године у Орашцу и Дана 
државности РС (по програму организатора). 
Општинске-градске организације и удружења Савеза, могу организовати предавања о Првом српском 
устанку за своје чланство и грађанство, са пригодним културно-уметничким програмима, уз ангажовање 
ученика и чланова Савеза. 
 
 
Обележавање ЈУБИЛАРНЕ 105. ГОДИШЊИЦЕ ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА 1917.кроз: 
- Округле столове на тему: "Устанак на југу Србије 1917." у Топличком и Јабланичком округу. 
- Свечанае академије (у организацији општинских одбора Савеза у Јужној Србији); 
- Трибине и предавања о Топличком устанку 1917. године, организују све општинске-градске  
   организације Савеза   на простору Републике Србије (по сопственом програму). 
- У свим општинама: Северног Косова, Топличког, Јабланичког, Расинског, Нишавског округа  
   и Града Ниша, Рашког и Пчињског округа и града Врања (положити венце – цвеће и одати дужну 
   пошту  јунацима Топличког устанка), 
Централна свечаност обележавања Топличког устанка је у Прокупљу 26.фебруара.    
   на централну свечаност   долазе:  делегације Републичког одбора, покрајинских и регионалних одбора  
   као и делегације свих   општинских-градских организација и удружења са југа Србије, а остале по  
   могућности. 
 

       
сердар Јанко Вукотић            Дан дизања Првог српског устанка 

(18.фебруар 1860. Чево, Црна Гора – 4. фебруар 1927.Београд)              (Орашац , 15.фебруар 1804.године) 

 
105.година од ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА 

   
 30.(31.) јануара у Лепосавићу и Сочаници (КиМ)             Бојник и Обилић                    Власотинце 
   обележена 105.годишњ.од Топличког устанка 
 

  
                                 Прокупље, 26.02.2022.                                 Куршумлија              Село Гргуре – општина Блаце 
                       централна комеморативна свечаност 
 

Ф Е Б Р У А Р 

ПЕТАК, 4. фебруар                                                                                                                   

УТОРАК, 15. фебруар 

ПОНЕДЕЉАК, 21. – ПОНЕДЕЉКА  28.фебруара    
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Обележавање оснивања Балканског савеза између држава удружених у савезнике: Србије, Црне Горе, 
Бугарске и Грчке, у циљу ослобађања преосталих делова Балкана од турске власти и сузбијање интереса 
Аустроугарске и Немачке, за експанзију према истоку, чији је идејни творац био српски председник владе 
и министар спољних послова Милован Миловановић, (по посебном програму). 

 
 «Дани Војводе  Степе“,  који се традиционално обележавају по један дан у Београду-Кумодражу, где је 
рођен (11.марта 1856.);  у Чачку, где је сахрањен  (12.), и у селу Војвода Степа  (или у селу Степановићево) 
који су по Војводи добили име, (13.)марта  (по посебном програму). 
 
 
Обележавање Дана сећања на погром на Косову и Метохији 2004.годсине у којем је етнички мотивисано 
насиље над Србима. У три дана  насиља над Србима 17.18. и 19.марта 2004.године, настрадало је 10 Срба,  
срушено је и запаљено 35 цркава и манастира, 935 објеката, од којих 735 српских кућа, 10 јавних објеката, 
школа, пошта и домова здравља.  Протерано 4.012 Срба из шест градова и девет села. Последице 
мартовског насиља ни до данас нису саниране, а најтрагичније је то, што су поједина места од тада                         
остала без Срба и што се ни пет одсто тада протераних, није вратило у своја места, (по посебном програму). 
 
 
Обележавање Дана почетка злочиначке агресије НАТО снага, на челу са САД на нашу земљу 1999. 
године која је трајала до потписивања Војно техничког споразума (Кумановског споразума), 9.јуна исте 
године. Током тог периода, оружане снаге великог броја држава окупених у НАТО, пуних 78 дана, 
извршиле су бројне нападе на цивилне и војне циљеве који су резултирали великим људским жртвама и 
масовнимм материјалним разарањима,  (по посебним програмима удружења и организација Савеза 
усклађених са државним органима). 
 
 

     
Балкански Савез између Србије,   „Дани Војводе Степе“ – обележ. дана рођења војводе Степе 
Црне Горе, Грчке и Бугарске 1912.           (11.12. и 13. марта) 
против Турске (13.марта 1912.) 
         

        
______________________ ДА НИКАДА НЕ ЗАБОРАВИМО ____________________________ 
 Погром на Космету 2004..                                        НАТО АГРЕСИЈА на нашу земљу 1999.године                                         
  

М  А  Р  Т 

НЕДЕЉА, 11.март – УТОРАК, 13. март  

ЧЕТВРТАК, 24. март 

ЧЕТВРТАК, 17. март 

НЕДЕЉА, 13.март 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Програм рада Савеза за 2022.годину 

7 
 
 
 
Обележавање 107. годишњице смрти Надежде Петровић кроз: 
- Полагање венаца – цвећа на гроб и пред споменике; 
- Трибина на тему: "Ратне херојине Србије у ослободилачким ратовима од 1912. до1918. године"; 
- Пригодне културно-уметничке програме (академије, приредбе, вечери родољубиве поезије и др.). 
Обележавање организују општински и градски одбори Савеза у сарадњи са Колом српских сестара,  
медицинским  установама, школама и др. 
 
  
Обележавање годишњице повлачења српске војске на Крф 1916.године (Албанска голгота). Начелник 
Врховне команде, генерал Петар Бојовић, међу  последњим ешалонима искрцао се на Крф, 5.(18) априла 
1916.године. 
 
 
Учешће у обележавању  пробоја Сремског фронта 1945. године (по програму организатора).  
  
 
Обележавање Дана предаје градова: Ужица, Љубовије, Шапца, Београда, Смедерева и  Кладова  
Србији од стране Турака 1867. године у Београду, по посебном програму који обухвата: 
- Пријем учесника, 
- Полагање венаца – цвећа, 
-Трибину и обилазак значајних историјских објеката у граду (по посебном програму), 
Организатори обележавања су Републички  одбор и Градска одбор Савеза у Београду. 
На обележавање долазе традиционално делегације градова састава: градоначелник (председник) и 
председник општинског-градског одбора Савеза.  
 
 
Обележавање 107.годишњице од Другог српског устанка 1815.године. 
 
 
Обележавање Дана смрти (1929.) војводе Степе Степановића (по посебном програму). 
 
 
Обележавање 104.годишњице од  смрти (погибије) Гаврила Принципа у Терезину у Чешкој Републици 
1918.године. 

        
 Дан смрти српске хероине Надежде Петровић     Дан смрти војводе Степе Степановић 
(11.октобар 1873.-Чачак - 3.април 1915.Ваљево)        (11.мара 1856. Кумодраж - 27.април 1929. Чачак) 
 

     
Дан предаје кључева Михаилу Обреновићу            Обележавање Дана смрти Гаврила Принципа 
     -Београд-Калемегдан 19. априла 1867.-        (25.јул 1894. Обљај,Бос.Грахово – 28.априла 1918.Терезин, Чешка 
                                     - сахрањен на срп.православном гробљу на Кошеву-Сарајево) 

 

А П Р И Л 
НЕДЕЉА, 3. април 

УТОРАК, 19.април 

СРЕДА, 27. април 

УТОРАК, 12.април 

ЧЕТВРТАК, 28.април 

СУБОТА, 23. април 

УТОРАК, 5.април 
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Прослава Ђурђевдана,  славе Савеза, коју прославља Републички одбор Савеза у Београду по традиционалном 
обичају и протоколу (по посебном програму). 

 
 
Учешће у обележавању  9.маја, Дана победе над фашизмом 1945.године (по програму организатора) 
           

 
Обележавање Дана  Велике мајске скупштине 1848. године у Сремским Карловцима, уз посету и обилазак 
манастира на Фрушкој Гори и других места и објеката.  
У обележавању учествују делегације свих општинских и градских организација Савеза у Војводини. 
 

 
Обележавање  ЈУБИЛАРНЕ 105. ГОДИШЊИЦЕ СМРТИ ВОЈВОДЕ РАДОМИРА ПУТНИКА кроз: 
-полагање цвећа пред Маузолеј Војводе Путника на Новом гробљу и споменике на простору целе Р.Србије, 
-беседе о лику и делу славног војсковође, 
-пригодан културно.уметнички програм, 
Обележавање организују сви одбори (по сопственом програму).  
 
 
Обележавање годишњице од смрти председника Савеза Љубомира Марковића (по посебном програму). 
 
 
Обележавање Боја на Чегру1809.године. 
 

     
Слава Савеза, Ђурђевдан     Велика мајска Скупштина 13.05.1848.      Пренос моштију вожда Ђорђа 
              6.мај                                    у Сремским Карловцима                   из Беча у С.Карловце после 113.г. 
 

         
         Обележавање 105.годишњице од смрти војводе Радомира Путника             Маузолеј Војводе Путника 
                    умро 17.маја 1917. у Ници,(Француска)                    Ново гробље у Београду 
                               

                                   
Једногодишњи помен председнику Савеза Љубомиру Маковићу, пуковнику у пензији 

(Рођен 30.10.1937. - умро 17.маја 2021. - сахрањен на Новом Бежанијском гробљу) 

М А Ј 
ПЕТАК, 6. мај   

УТОРАК, 17.мај 

ПЕТАК,  13. мај 

ПОНЕДЕЉАК,  9. мај  

УТОРАК, 17.мај 

УТОРАК, 31.мај 
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Одржавање скупова подршке земљи и народу у одбрани суверенитета и интегритета Отаџбине и протеста 
против угрожавања Отаџбине са проглашењем „квази државе Косово“ у свим градским и општинским организацијама 
од 12.00 до 14.00 у сарадњи са осталим борачким и друштвеним организацијама и патриотским структурама друштва. 
Телеграм подршке послати Народној Скупштини, Влади РС и Србима на КиМ. 
 
 
Обележавање убиства кнеза Михаила Обреновића у Кошутњаку 1868. и сахрањен у саркофагу који се налази у 
београдској Саборној цркви. 
 
 
Обележавање Видовдана учешћем на комеморацији Косовским јунацима у Грачаници и на Газиместану на Косову и 
Метохији уз посету и обилазак значајних историјских места и објеката (по посебном програму). 
 
 
Обележавање 109. годишњице Другог балканског рата – Брегалничке битке и победе (по посебном 
програму), који обухвата: округле столове у организацији Републичког одбора Савеза, одбора 
општинских-градских организација и удружења Савеза  и комеморација са полагањем цвећа и беседама о 
догађају, као и пут у Каленицу код Штипа (по посебном програму) где се некада налазила спомен-
костурница са сахрањеним посмртним остацима 6.000 српаких ратника изгинулим у Брегалничкој бици. 
  
 

     
         Кошутњак-Београд, место убиства                  Саборна црква у којој је сахрањен      Споменик Кнезу Михаилу 
              Кнеза Михаила Обреновића,                                     Кнез Михаило                      на Тргу Републике у Београду 
        (16.9.1823.Крагујевац-10.јуна 1868.)                     оца Милоша Обреновића 
 

      
              Бој на Косову -  28.јун 1389.године                Споменик косовским јунацима на Газиместану 
 

                    
 

Ј У Н 

ПЕТАК, 10. јун 

ПОНЕДЕЉАК, 27. – СРЕДЕ, 29. јунА (три дана) 

ПЕТАК, 10.јун  

СРЕДА, 29 јун – НЕДЕЉЕ 9.јула 
јун 
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 Дани Војводе Петра Бојовића, који се традиционално обележавају у местима: Нова Варош  (16.), 
 Београд (17.) и Бојовићево 18. јула (по посебном програму). 
 
 
 «Мишићеви дани», који се традиционално обележавају: у Мионици и Струганику (20.), у Београду (21.)  
 и у Мишићеву у Бачкој, 22.јула (по посебном програму). Организатори обележавања су: Општинске  
 организације Савеза у Мионици, Савском венцу и Суботици. 
  
  
 Обележавање Дана смрти Вожда Карађорђа у Радовањском Лугу код Велике Плане 25.јула 1817. Затим у   
 Његовом родном месту Вишевцу и на Опленцу у Тополи где је сахрањен у саркофагу који се налази у  
 цркви Светог Ђорђа. 
 
 
  Поводом обележавања Дана рођења Гаврила Принципа, посета и обилазак значајних историјских места  
  у Републици  Српској, са тежиштем на Босанској Крајини, правце: Београд –Бјељина, Брчко:Модрича- 
  Дервента – Прњавор – Бања Лука – Мањача – Стричићи – Кључ – Босански Петровац – Дрвар _ Босанско  
  Грахово – Обљај - Трубар – Рмањ – Мекоњиг Град – Шипово – Јајце – Бања Лука – Котор Варош – Добој   
  Тузла – Бијељина – Шабац – Београд. 

        «ДАНИ ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА» 
 

       «ДАНИ ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА» 
 

  « ДАН СМРТИ ВОЖДА КАРАЂОРЂА» 

Ј У Л 
СУБОТА, 16.јул – ПОНЕДЕЉАК, 18.јул 

СРЕДА, 20.јули – ПЕТАК, 22. јул 

УТОРАК, 26. јул 

НЕДЕЉА, 24. 25.  и 26.јул 
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Обележавање Дана смрти др Арчибалда Рајса  у Топчидеру (по посебном програму). 
  
 
Учешће у обележавању Боја на Мишару 1806. године, (по програму организатора) и   
обилазак значајних места и објеката у Северозападној Србији и Семберији (по посебном програму). 
 
 
 Обележавање Дана смрти Краља Петра I Ослободиоца  (по посебном програму). 
 
 
Oбележавање 108. годишњице Церске битке и победе 1914. године кроз: 
полагање цвећа пред споменике учесника Церске битке, беседе о церској бици и победи, пригодне  
културно-уметничке програме и обилазак значајних места и објеката у Северо-западној Србији. 
Централна свечаност је  на Текеришу у којој учествује делегација РО Савеза и све општинске-градске  
организације у северозападном делу Србије а све остале општинске-градске организације и  удружења на  
територији РС на којој раде и делују. 
 
                 
 Обележавање 108.годишњице Заједничке седнице Владе и Врховне команде Српске Војске у Крагујевцу   
1915. године (по посебном програму). 
  
 
 Обележавање  годишњице оснивања  Правитељствујушћег Совјета (Прве српске Владе) у Великом  
 Борку 1805. године (по посебном програму). 
 
 

                 
Обележавање Дана смрти           Бој на Мишару                        Дан смрти Краља 
   др Арчибалда Рајса                 (13.августа 1806.)  Петра I Ослободиоца 
(8.јул 1875.-8.август 1929.)                 (11.јул 1844. - 16.август 1921.) 
 
 

      
Обележавање Церске битке и        Заједничка седница Владе         Белики Борак 
               победе  1914.           и Врховне команде у Крагујевцу 1915.   оснивање Правитељ. 
                   (19.августа)                             (26.августа)                 Совјета 1805. 
                          (27.август)    
 
 
 

А В Г У С Т  

 ПЕТАК  19.август   

 СУБОТА, 27. август   

 СУБОТА, 13.август  

 ПЕТАК,  26.август 

 ПОНЕДЕЉАК, 16.август  

ПОНЕДЕЉАК 8.август  
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Обележавање 108. годишњице офанзиве Српске војске у Срем, са форсирањем реке Саве 1914. кроз 
комеморацију и полагање венаца у: 
- Скели - у организацији ГО у Београду и ОпОрг Савеза у Обреновцу, 
- на Легету – у организацији локалне самоупшраве 
- у Купинову у организацији ГО Савеза у Београду и ОпОрг у Сурчину 
Организатор обележавања је Републички одбор и  окружни одбори Савеза за Сремски и Мачвански округ 
(Легет) и ОпОрг Савеза у Обреновцу (Скела) и ОпОрг Савеза у Сурчину (Купинову). 
Све општинске-градске организације Савеза организују предавања  за чланство и грађанство о овом 
историјском догађају. 
 
 
Обележавање Боја на Делиграду на десној обали Јужне Мораве, близу Алексинца. 
 
 
Обележавање 104. годишњице пробоја Солунског фронта 1918.године,  103.годишњице Конгреса 
Народне одбране 1919. и Дана српског јединства, слободе и националне заставе 
- Полагање венаца – цвећа на споменик Незнаном јунаку на Авали и остале споменике на  територији  свих 
градова и  
  општина у Републици Србији, 
- Пријеме делегација Савеза у командама и јединицама Војске Србије, 
- Свечане академије у организацији свих одбора Савеза (беседе о догађају, додела признања и   пригодни  
културно- 
  уметнички програм). Остале активности по државном протоколу. 
 
    
Обележавање 108. годишњице Битке на Дрини и Боја на Мачковом Камену 1914.године (по посебном 
програму обележавања),  
 
 
Учешће у комеморацији погинулим грчким војницима и официрима (358)  који су крајем 1918. и почетком 
1919. године, страдали у јакој зими а њихове кости разбацане по околини Пирота. Организатор 
комеморације је Абасада Р.Грчке.   
 
 
Поводом обележавања 104.годишњице пробоја Солунског фронта 1918.,године и 106.годињице 
искрцавања српске војске на Крф 1916.године, а у циљу одавања поште и изражавања захвалности славним 
прецима, традиционално и ове године Републички одбор Савеза организује комеморације, посете и 
обилазак значајних историјских са комеморацијама на српским војничким гробљима у Македонији и 
Грчкој уз посету и обилазак значајних историјских места и објеката, (по посебном програму,  
усклађеном са  државним органима). 

    
Обел.преласка српске војске у Срем, 6.9.1914.               Обележавање пробоја Солунског фронта 15.09.1918. 
            Скела, ЛЕГЕТ, Купиново                          (Београд 15.09-, Грчка задња субота и недеља у септембру месецу) 
 

 
Обележавање битке на Мачковом Камену,    Спомен храм Св. Стефана Високог на М. Камену подигнут и освештан 
      трећа субота у месецу септембру                 поводом сто година од  Првог св.ратка, битке на Дрини и М.Камену  

СРЕДА, 15. септембар 

СУБОТА, 17. септембар   

НЕДЕЉА, 19. – ПОНЕДЕЉАК, 27.септембар (9 дана) 

СУБОТА,  3.  (6. ) септембар 
С Е П Т Е М Б А Р 

НЕДЕЉА, 4.септембар 

УТОРАК, 20.септембар   
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Обележавање 107.годишњице одбране Србије 1915.године, кроз полагање цвећа пред споменике-спомен обележја 
браниоцима Отаџбине 1915.године; округле столове на тему «Одбрана Отаџбине 1915.године -искуства и поуке»; 
пригодне културно-уметничке програме. 

 

Обележавање  107.годишњице одбране Београда  и  Србије 1915. године  (по посебном програму). 

 

Обележавање ЈУБИЛАРНЕ 110. ГОДИШЊИЦЕ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА 1912.године, кроз: 
- Полагање венаца – цвећа на споменике – спомен обележја из Балканских ратова; 
- Предавања – трибине на тему: "Балкански савез 1912. године – искуства и поуке" у организацији   
  градских-општинских одбора Савеза; 
- Пригодне културно-уметничке програме. 
Ову светлу традицију из прошлости балканских држава и народа, треба искористити за допринос 
љубави и пријатељства земаља и народа на Балкану у савременим условима. 
 

Обележавање Дана смрти Краља Александра I Карађорђевића – Првог ујединитеља и Врховног  команданта Српске 
војске (по посебном програму) 

 
 
Обележавање 110.годишњице КУМАНОВСКЕ БИТКЕ И ПОБЕДЕ 1912. (по посебном програму) 
 
 
Обележавање 104.годишњице Дана ослобођења општина и градова 1918.године кроз: 
-Пријеме у скупштинама општина-градова; Полагање цвећа пред споменике – спомен обележја; Свечане седнице 
општинских-градских одбора Савеза, изложба Ликовне секције „Михаило Миловановић“, Свечане академије. 
Организатори обележавања су одбори Савеза у сарадњи са општинама, командама гарнизона, борачким и другим 
организацијама, удружењима, школама и др. 
На Дан ослобођења градова Врања, Лесковца, Ниша, Пирота, Прокупља, Косовске Митровице, Ужица, Чачка, 
Јагодине, Зајечара, Крушевца, Бора, Пожаревца, Смедерева, Крагујевца, Ваљева, Шапца, Београда, Сремска 
Митровица, Панчева, Новог Сада, Сомбора, Суботице, Кикинде и Зрењанина одржати свечане седнице одбора 
удружења Савеза, проширена члановима општинских-градских одбора Савеза. 
 
 
Фестивал  родољубиве поезије у организацији одбора општинских-градских организација Савеза. Место и време 
одржавања одређују одбори удружења Савеза.  
 

               
ОДБРАНА БЕОГРАДА                   110. ГОДИНА ОД ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА 
      7.ОКТОБРА 1915.                              (8.октобар 1912.) 

                     
             УБИСТВО КРАЉА АЛЕКСАНДРА У МАРСЕЈУ (Француска), 9.октобра 1934.године 

НЕДЕЉА, 23 и ПОНЕДЕЉАК, 24. октобар 
 

О К Т О Б А Р 

ПЕТАК, 7.октобар   

НЕДЕЉА, 9.октобар 
 

ЧЕТВРТАК, 6. – ПОНЕДЕЉКА, 10.октобар   

СУБОТА, 2. - ПОНЕДЕЉАК, 31.октобра 

УТОРАК, 4. – СУБОТЕ, 29.октобар   

СУБОТА, 8.октобар 
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 Обележавање 104.годишњице ослобођења Београда 1918. године, кроз: 
- Полагање цвећа на споменике – спомен обележја на простору Београда,  
- Пријеме делегација Савеза у Скупштини Града и скупштинама општина Београда. 
- Изложба чланова ликовне секције „Михаило Миловановић“ градског Удружења    Савеза у  Београду, 
- Свечана академија у организацији Одбора Удружења Савеза потомака у Београду. 
  Остало по протоколу Града Београда. 
 
 
 Обележавање Дана ослобођења општина и градова у АП Војводини 1918.године 
-Полагање венаца, свечане седнице одбора, пријеми делегација Савеза у скупштинам општина и   
 градова,  изложбе и свечане академије (остало по протоколима и   програмима општина и градова) 
. 
  
 Обележавање Дана  смрти песника Милутина Бојића (по посебном  програму).  
  
 
  Обележавање 104.  годишњице Дана примирја у Првом светском рату 1918. године,  
  кроз  полагање венаца, одавање поште и беседе о догађају, свечану академију «У славу и част Отаџбине»   
  у организацији РО Савеза. Све остало по протоколу државних  органа. 
 
 
 Обележавање 104.годишњице  присаједињења Војводине Србији 1918. године, кроз: 
 -Полагање венаца, беседе о догађају и пригодани културно-уметнички програми у Руми 24 и    Новом  
  Саду 25.новембра; Пријеме делегација Савеза у Влади АП Војводине; Свечана седница Покрајинског  
  одбора Савеза АП  Војводине. Остало по протоколу и програму државних органа. 
 
 
 Обележавање годишњице погибије Војводе Вука (по посебном програму). 
 

         
  Ослобођење Београда у Првом св.рату, 1.новембар 1918.               Дан смрти песника Милутина Бојића 
         8.новембар 1917.- Солун 

  
Велика народна скупштина Срба,      ДАН ПРИМИРЈА – ПОБЕДЕ           Дан смрти Војводе Вука 
Буњеваца  осталих Словена у              У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ           Кајмакчалан 29.11.1916. 
Банату, Бачкој и Барањи,                        11. новембар 1918.године                         
одржана у Новом Саду  
25. новембра 1918.                                
Скупштина је прогласила  
присаједињење Баната, Бачке и 
Барање, Краљевини Србији. 

Н О В Е М Б А Р 

 НЕДЕЉА, 6. -  НЕДЕЉА, 20. новембар 

 ПЕТАК,  11. новембар 

ЧЕТВРТАК, 24. – ПЕТАК, 25. новембар 

  УТОРАК, 1. новембар 

УТОРАК, 8.новембар 

УТОРАК , 29.новембар 
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Обележавање Дана почетка офанзиве  Српске војске у Колубарској бици 1914.  кроз: 
-Полагање венаца – цвећа на споменике и округли сто на тему: "Колубарска битка и победа – искуства и  
  поуке" у организацији Републичког одбора Савеза (по посебном програму). 
  
 
 Обележавање Дана  Нишке декларације у Нишу 1914.године ( по посебном програму). 
 

 
Редовна годишња Скупштина Савеза (Дом ВС у Београду) по посебном програму. 
 
 
Обележавање Дана ослобођења општина северозападне Србије у Колубарској бици 1914. кроз: 
-Полагање венаца – цвећа на споменике, 
-Трибина на тему: "Ослобођење општине – града 1914. године", 
-Пригодне културно-уметничке програме (академије). 
 
 
Обележавање Дана  ослобођења Београда и Србије 1914. године, кроз: 
-Полагање венаца – цвећа пред споменике; 
-Изложба радова ликовне секције Савеза „Михаило Миловановић“  у 2022.години. 
-Промоција најбољих књига издатих у 2022.години по конкурсу Литерарне секције “Милутин Бојић”,      
  (по посебном програму Републичког одбора). 

 
 
Годишње скупштине удружења и организација Савеза и упознавање одбора и чланства Савеза са Програмом рада 
Савеза у  2023.години  и задацима у наредном периоду о чему обавестити Републички одбор на 5-7 дана раније.  
 

         
ПОЧЕТАК СРПСКЕ ОФАНЗИВЕ У КОЛУБАРСКОЈ БИЦИ И ПОБЕДИ – 3.децембар 1914.године 

 

                                                         

Д Е Ц Е М Б А Р 

 СУБОТА,  3. децембар 

 ПОНЕДЕЉАК , 5. – СРЕДА, 14. децембар 

 ПОНЕДЕЉАК , 12.децембар 

 СУБОТА, 17. – УТОРАК, 27.децембра 

 ЧЕТВРТАК, 15.децембар 

 СРЕДА 7. децембар 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Програм рада Савеза за 2022.годину 

16 
                                           ОСТАЛИ ЗАДАЦИ 

САВЕЗА ПОТОМАКА РАТНИКА СРБИЈЕ 1912. – 1920. ГОДИНЕ 
 У 2022. ГОДИНИ 

 
           1. У циљу омасовљавања и јачања Савеза и његове улоге и утицаја у друштву, 
интензивирати оснивање подружница Савеза у месним заједницама, тако да општинске 
организације повећају бројно стање за 30%, а већ основане подружнице Савеза у МЗ за 
50% свог бројног стања. 
 2. Организовањем предавања, трибина, округлих столова, промоција, вечери 
родољубиве поезиоје, свечаних академија, пригодних рецитала и културно-уметничких 
програма, посета и обилазака значајних историјских места и објеката, историјских 
часова на месту догађаја, комеморација, другарских вечери, излета, такмичења, 
саветовања, семинара и других облика живота и рада, обезбедити уграђивање светлих 
традиција у чланство и грађанство, на простору свога деловања. 

3. Критичким анализама и оценама свога рада, сви одбори су дужни да налазе 
најбољи метод и садржај рада у циљу активитања чланства и његовог мотивисања. 

4. Подршком државних органа од општине до Републике, Војске Србије, МУП-а 
и осталих државних институција, допринети раду, реду и дисциплини у интересу мира, 
безбедности и даљег напретка наше Отаџбине. 

5. Све општинске-градске организације Савеза ће се ангажовати да у току 2022. 
године, остваре евиденцију споменика и спомен обележја на територији општине, сачине 
фотомонографије, уреде запуштене споменике у сарадњи са органима општине и поставе 
по једну спомен плочу, средствима из донација и уз помоћ општине и Републичког 
одбора Савеза, обележавајући годишњице историјских догђаја у Првом светском рату. 

6. Сви одбори удружења Савеза, основаће одборе за подизање једног споменика 
по сопственој одлуци, уз консултовање органа власти и Републичког одбора Савеза, 
црпећи средства за споменике из донација, добровољних прилога и из помоћи коју ће 
пружити установе, Републички одбор Савеза и државни органи, од општине до Владе 
Републике Србије. 

7. Републички одбор Савеза, ангажоваће се као иницијатор и суорганизатор 
почетка радова на синерами Церске битке, Битке на Дрини и Колубарске битке у 
Текеришу на Церу, подизању споменика Дринској, Дунавској, Моравској и Тимочкој 
дивизији и на другим пројектима, зависно од осталих могућности. 

8. Организованије и енергичније наставити рад свих одбора у побољшању услова 
рада обезбеђењем и уређењем просторија за рад и средстава за рад, као и деловање у 
својој средини. 

9. У току године сви општински одбори Савеза, уз помоћ одбора удружења 
обезбедиће заставу, фотоапарат, трубу и транспарент са својим називом у циљу јавног 
истицања на обележавању историјских догађаја. 

10. Масовним учешћем на организованим обележавањима  годишњица догађаја и 
другим активностима, заједно са народом, изражавати уверење да ће потомци бити и 
остати достојни подвига и успеха славних предака, у циљу стратегије одвраћања од 
агресије на нашу Отаџбину.  

11. У свим настојањима и мерама, које предузима наше државно и војно 
руководство, да сачува целовитост Републике Србије, са Косовом и Метохијом као 
нераздвојним делом наше Отаџбине, највећом подршком дати допринос одбрани 
слободе и независности наше земље и народа и бити на висини етике, поноса и части, на 
које нас обавезује Завет старих ратника, учесника ослободилачких ратова Србије  од 
1912-1918. године. 
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12. Редовним седницама одбора, добрим организовањем и припремом 

активности, побољшати квалитет рада, што више ангажовати чланство, повећати мотив, 
рад и залагање и обезбедити односе, који ће омогућити даље јачање подружница, 
организација, одбора и Савеза као целине. 

13. Сви одбори су дужни урадити Програм рада за 2022. годину, са којим упознати 
чланство и виши одбор Савеза, до 20. јануара 2022. године. 

14. На Дан оснивања подружнице у МЗ, општинске органзације, одбора 
удружења, обавезно одржати свечану седницу, на којој рекапитулирати рад од годину 
дана, а заслужним појединцима и колективима уручити заслужена признања. 

15. Преко историјских секција у школама, обезбедити ученичке радове на тему: 
"У славу и част Отаџбине", а најбоље радове наградити са 3 награде по сопственој 
одлуци.  

16. Сарадњи, сусретима и братимљењима у 2022. години дати више значаја у 
циљу упознавања своје земље и народа. 

17. Регионалну сарадњу са сродним борачким и друштвеним организацијама 
суседних земаља и земаља савезница у Првом светском рату, интензивирати уз сарадњу 
и помоћ Републичког одбора Савеза. 

18. Сви одбори удружења Савеза, а посебно покрајински и регионални одбори 
Савеза обезбедиће по једног дописника за сарадњу у листу Савеза "Завет", а у својој 
организацији обезбедити излажење сопственог листа – билтена, најмање једном 
годишње. 

19. У свим одборима водити историјат своје подрижнице, организације, 
удружења и одбора, за који је одговоран потпредседник одбора. 

20. На дан обележавања значајних историјских догађаја, са делом млађег и 
виталнијег чланства, извести меморијалне маршеве на правцима покрета и дејства 
јединица Српске војске, на дистанцама од 5 до 10 километара, од места одржавања 
свечаности, на коју се долази организовано у колонама са заставом на челу колоне која 
маршује. 

21. Пријаве за путовања на комеморације у мају и септембру,  (по Програму) 
достављати Републичком одбору Савеза, најкасније 20 дана пре поласка на пут, ради 
обезбеђења услуга агенција и обезбеђења пута. 

22. Од свих чланова Савеза наплатити чланарину за 2022. годину у износу од 
по 300 динара. Износ у висини 50% од прикупљене чланарине, подружнице у МЗ 
достављају општинским одборима, а општински одбори 30% од прикупљене чланарине, 
дозначавају окружним одборима удружења Савеза, а Регионалним одборима у 
Централној, Источној, Западној и Јужној Србији 10%, а 10% прикупљене чланарине 
доставити Републичком одбору Савеза на жиро рачун 205-23819-23.  

Градска удружења се финансирају из градских а покрајински одбори Савеза из 
покрајинских буџета. За ову обавезу посебно су одговорни председници и благајници. 

Општинске и градске организације, захтевима органима општина и градова, обезбеђују 
средства из буџета ових друштвено-политичких заједница, по закону. 

У том циљу до 20.јануара најкасније доставити Скупштинама општина и градова: 
Извештај о раду у 2021.години, Програм рада у 2022..години и Захтев за средства у 
висини од 100-300.000 динара. 

23. Основати секције по Одлуци Скупштине Савеза, интезивирати њихов рад и на 
тај начин активирати чланство и обогатити живот и рад у Савезу, као борачкој и 
друштвеној организацији. 
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24.Редовним седницама председништва општинских – градских  

одбора, удружења, регионалних и покрајниских одбора и Републичког одбора Савеза, 
побољшати улогу и рад одбора, организација и Савеза као целине. 

25. Још одговорнијим обележавањем историјских догађаја а нарочито  Дана 
ослобођења 1918.године, истаћи улогу и утицај одбора и организација Савеза у друштву. 

26. Трибинама, скуповима подршке и протеста у сарадњи са осталим патриотским 
структурама у 2022. години, интезивирати активнији однос према суверенитету и 
интегритету Отаџбине са КиМ као нераздвојним делом Републике Србије, јер је ово једно 
од тежишта даљег рада Савеза. 

 27. Општински-градски одбори, удружења, покрајински и регионални одбори и 
Републички одбор Савеза, благовременим месечним захтевима за финансирање својих 
програма – активности, обраћају се СО, градским скупштинама, Покрајинској 
Скупштини и Влади Републике Србије, до 10-ог   у месецу, уз достављање извештаја о 
раду у претходном месецу. 

 28. Сви одбори ће настави даљу издавачку делатност тако да се радови прозног и 
поетског састава о времену и догађајима од 1912. до 1920. године, што више истакну у 
циљу даљег образовања и васпитања чланства и грађанства, а посебно младе генерације, 
са промоцијом књига 15.децембра у организацији Фондације Савеза “Милутин Бојић”. 

 29. Израженијом сарадњом са медијима, више него досада, афирмисати рад 
одбора организација и облика рада и деловања, тако да акција и организација буду и 
остану доминантни у даљем раду. 

  30. На искуствима и поукама из досадашњег рада, у 2022. години, кроз облике 
свог деловања, Савез потомака ратника Србије од 1912-1920. године има за циљ: бити и 
остати у служби  свога народа и бити на висини части и поноса своје Отаџбине, под 
заставама које су овенчане славом.  

                               ЈЕР ЈЕ ОТАЏБИНА ИЗНАД СВЕГА!    

 


