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Ликовни уметници у част значајних јубилеја

Новогодишњи и божићни
пријем министра одбране и
начелника Генералштаба ВС

НАДАХНУЋЕ У ТРАДИЦИЈАМА

ЗАДАЦИ
ИЗВРШАВАНИ
У ТЕШКИМ
УСЛОВИМА
Први потпредседник Владе и министар
одбране Александар Вучић и начелник
Генералштаба Војске Србије генералпотпуковник Љубиша Диковић приредили су 20.
децембра у Дому Гарде на Топчидеру
традиционални пријем поводом новогодишњих и
божићних празника

Пријему су
присуствовале
истакнуте личности
из јавног и културног
живота Србије
У име УВПС Нову
годину министру
одбране Александру
Вучићу и начелнику
Генералштаба
генерал-потпуковнику
Љубиши Диковићу
честитао је
председник Љубомир
Драгањац

Изложба о веку
српског војног
ваздухопловства
побудила је велику
пажњу

Пети пут ликовни ствараоци посвећују
своја дела ослобођењу Београда

Ослободиоцима
Београда уметници
су посветили на
десетине нових слика
Ликовна група Војне
академије изложила је
богату ,,палету“
слика

Новогодишњем пријему присуствовао је и председник Србије
Томислав Николић
ријему су присуствовали председник
Републике Србије, Томислав Николић,
премијер Ивица Дачић, министри у
Влади Србије, представници законодавне,
извршне и судске власти, дипломатски и
војни представници акредитовани у нашој
земљи, припадници Министарства одбране
и Војске Србије, истакнуте личности из
културног и јавног живота, представници
верских заједница и медија. У име Удружења војних пензионера Србије свечаности је
присуствовао председник Љубомир Драгањац. Генерал Драгањац је министру одбране и начелнику Генералштава ВС пренео
новогодишње поздраве чланова Удружења
војних пензионера Србије.
Изражавајући задовољство што му је
припала част да у име привадника Војске
Србије поздрави окупљене званице, начелник Генералштаба ВС генерал-потпуковник Љубиша Диковић је посебно нагласио
да му је драго да на пријему види нека лица
која последњих година није виђао (алудирајући на пензионисане официре, међу
којима је било највише генерала) и да га
испуњава радост због тога. Генерал
Диковић је истакао да је Војска Србије, у
години која је за нама, извршила све
постављене задатке, који су усмерени на
јачање одбрамбених способности земље и
безбедности њених грађана, као и јачање
угледа отаџбине у свету.
- Када кажемо Војска Србије, немојте да
замислите генерала у свечаној униформи
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који говори пред
вама, већ да вам
прва помисао буде војник у Копненој зони безбедности, који под оружјем и са 25 и
више килограма
опреме на себи
извршава задатак, на температурама од минус 30
На њима је будућност Војске Србије
до плус 40 степени.
Нек вам падне на
срцима и главама, као и жеља да имамо
ум наш војник у Либији, Либану, Кипру,
војску којом ће се сви грађани Србије
Сомалији и Уганди који поносно носи барјак
поносити, рекао је министар Вучић и додао
Републике Србије – поручио је генерал
да морамо имати овако храбру, али и боље
Диковић.
опремљену армију, да бисмо имали и
Министар Вучић захвалио је присутнима
државу.
на досадашњој пруженој подршци МиниМинистар Вучић је позвао председника и
старству одбране и војсци Републике Србиминистре у Влади да учине све да прије и истакао да је поносан на припаднике
падници Војске буду боље опремљени и
наше војске, посебно на оне који раде у
боље наоружани.
најтежим условима, споменувши и оне који
-Малопре, када је генерал Диковић рекао
су радили на пословима разминирања
да су овде они који нису били пре десет
терена, од којих су неки положили животе
година, ми што се тиче позива војним
на олтар отаџбине.
лицима, нисмо правили никакве идејне ни
- Србија, наша војска, наше министарство
идеолошке разлике. Позвани су сви људи
биће им вечно захвални за све што су за
који су оставили траг у Војсци Србије јер сви
нашу земљу учинили. Ми знамо колика нам
они припадају овој земљи, веома су важни
је земља, колико становника имамо, колико
за наш народ и наш систем, и уверен сам да
војника имамо али оно што нико не може да
ће тако бити и убудуће, рекао је Вучић.
нам одузме је оно чиме се дичимо данас –
З. П.
понос, снага, воља коју носимо у нашим

инули месец, уз све остале догађаје,
обележиле су и четири значајне и
надасве занимљиве изложбе. У
галерији ,,Икар“ Дома ваздухопловства 18.
децембра отворена изложба „Сто година
војног ваздухопловства Србије 1912-2012“.
На отварању изложбе, гостима су се
обратили командант Ваздухопловства и
противваздухопловне одбране генералмајор Ранко Живак, начелник Музеја
југословенског ратног ваздухопловства
потпуковник Иван Укић, и аутор изложбе
виши кустос Музеја југословенског ратног
ваздухопловства мр Предраг Лажетић.
-Неговањем традиције приближавамо
прошлост садашњости. Али чинимо и више
од тога. Традиција је непресушан извор
надахнућа за будуће нараштаје и
генерације ваздухопловаца. Надамо се да
ће их наше активности подстаћи да ту
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Карикатуре
понекад
представљају
лек за душу
традицију уграде у своје време и своја
дела“, објаснио је потпуковник Иван Укић
основну мисију изложбе.
Аутор изложбе, мр Предраг Лажетић,
одабрао је аутентичне предмете – опрему,
оружје, одликовања, униформе, личне
предмете, макете летелица, фотографије,
документе, који осликавају развојни пут
југословенске авијације.
-Одабир је увек тежак. Поготово када са
ограниченим бројем предмета и
фотографија треба представити
институцију и људе који су обележили

период дугачак један век“, објаснио је
Лажетић, истичући да посао није био лак,
будући да је историја војног
ваздухопловства изузетно богата и
пажљиво ризничена.
Изложбу је отворио генерал-мајор
Живак, подсетивши све пристуне госте на
важне јубилеје који су обележили 2012.
годину – сто година српског војног
ваздухполовства, педесет година
од формирања ракетних
јединица ПВО, педесет година
постојања легендарног авиона
МИГ 21, двадесет година од
формирања јединствене 126.
бригаде, педесет пет година од
отварања Музеја југословенског
ратног ваздухопловства.
У малој галерији Дома Војске
Србије 20. децембра отворена је
децембарска изложба Ликовне
групе Војне академије, којом је
завршен годишњи раднокреативни план. Педесетак
чланова те групе створило је око
300 нових слика.
Своју децембарску изложбу
Ликовна група ВА посветила је
историјском сећању на Српску
војску и њене ослободилачке
победе у Првом балканском рату
и стогодишњици од формирања
Српског ваздухопловства.
Републичка ликовна секција
Савеза удружења потомака ратника Србије
од 1912. до 1920. године приредила је пету
заједничку изложбу ,,Ослободиоцима
Београда“ у холу Универзалне сале Дома
Војске Србије.
У малој галерији Дома Војске Србије
приређена је изложба под насловом
,,Карикатуриста у рату“, на којој су
приказани радови Василија Поповића
Цицка, настали од маја до новембра 1941.
године. Реч је о изузетним делима која
представљају богатство културног наслеђа.
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Управни суд не
поштује законе
ГДЕ СЕ ДЕДЕ
ПРАВДА

Обраћање УВПС
министру одбране
УБЛАЖАВАЊЕ
ОСКУДИЦЕ
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