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ФОТОРЕПОРТАЖА

Пријем поводом новогодишњих и божићних празника

СРБИЈА МОЖЕ ДА РАЧУНА
НА СВОЈУ ВОЈСКУ

Велика сала Дома гарде у Топчидеру била је испуњена званицама

Пријему су присуствовали највиши државни, јавни радници
и црквени великодостојници

Пријем је био права прилика за размену мишљења
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радиционални пријем поводом новогодишњих и
божићних празника одржан је 22. децембра у Дому Гарде на Топчидеру. Свечаности су присуствовали председник Републике Србије Томислав
Николић, председница Народне скупштине Маја Гојковић, патријарх српски господин Иринеј, представници законодавне, извршне и судске власти, дипломатски и војни представници акредитовани у нашој
земљи, припадници Министарства одбране и Војске
Србије, представници верских заједница, познате
личности из културног и јавног живота, војни пензионери и представници медија.
Поздрављајући госте у име Министарства одбране
и Војске Србије, начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић поручио је да су у години коју остављамо, упркос тешкоћама, изазовима
и ризицима, те две институције, надахнуте славним
традицијама нашег народа успеле да одрже своје
способности за реализацију мисија које су им поверене.
Успешним извршавањем задатака у Копненој зони
безбедности, заједно са припадницима МУП-а, реализацијом задатака у мировним мисијама УН и ЕУ,
пружањем помоћи грађанима када је то било потребно, припадници Војске Србије су потврдили да су
кључни ослонац стабилности и безбедности наше
државе – нагласио је генерал Диковић.
Према његовим речима, извођењем вежби на националном нивоу као и међународних вежби са оружаним снагама Аустрије, Мађарске, Румуније, Бугарске, Шведске, Данске, Немачке, Руске Федерације и
САД, наше снаге су јачале способност и обученост
својих припадника.
- Учешћем на парадама у Москви и Пекингу, раме
уз раме са најјачим војскама света, представљали
смо нашу земљу достојанствено и недвосмислено
показали на којим цивилизацијским и слободарским
вредностима почива наше друштво – истакао је начелник Генералштаба Војске Србије.
Домаћински користећи поверена нам средства и
јачањем способности за учешћем у мировним мисијама, градићемо партенрске односе са земљама у
окружењу и свету, у складу са државним интересима.
Свесни смо да заједничким радом свих институција
Републике Србије уз подршку грађана можемо остварити све намере и зато и у наредној години очекујемо вашу подршку – поручио је генерал Диковић.
Србија увек може да рачуна на своју војску – нагласио је генерал Диковић упутивши гостима честитке за новогодишње и божићне празнике.
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ВОЈНИ

Oficirska sabqa
i paradni bode`i
kroz vreme i sve~anosti

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HIII

• Бroj 143 • ДЕЦЕМБАР 2015.

Главни одбор УВПС о здравственој заштити војних осигураника

ПРОВЕЈАВА БЛАГИ
ОПТИМИЗАМ

Paradni bode`i
• kopneni
• vazduhoplovni
• mornari~ki
Tel: 011/316-24-88.
011/377-15-22,
Web: www.statusstil.com

060/676-88-01
E-mail: office@statusstil.com

bode`a
cene рата
sabqi • standardna ... 64.000,00
+ PDV paradnih
20 mese~nih
САБЉЕ: rata
25 месечних
БОДЕЖИ:
20 месечних
рата

.......–44.000,00
+ PDV
• posrebrena
... 68.000,00
+ PDV • pozla}enрата
стандардна..................месечна рата- 3.400
дин.
посребрен...........месечна
2.460 дин.
+ PDV
• pozla}ena
..... 73.000,00
+ PDV • posrebren.....
посребрена................. месечна рата - 3.600
дин.
позлаћен.............месечна
рата –39.000,00
2.880 дин.
позлаћена.................... месечна рата - 3.800 дин.
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