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У 
потрази за траговима војне 
мисли, као и за културом чији 
је центар пажње војни етос, 
традиција и реч, било да је 
записана у магазину или међу 
корицама војне литературе, 
пут нас неизоставно води 
у Дом Војске Србије, јер је 
ова кућа, као јединствени 

монумент и сведочанство бивствовања војске у 
Србији, права адреса за то трагање и својеврсни 
симбол трајања једног слободарског народа”, рекао 
је 24. јануара на свечаности у Дому Војске Србије, 
којој је присуствовао и саветник председника 
Републике Србије Дејан Савић, државни секретар у 
Министарству обране Немања Старовић. 

Честитајући празник колективу Медија центра 
„Одбрана”, за који је рекао да га чине „људи који 
посвећено раде свој посао, свесни значаја делат-
ности која им је поверена”, Старовић је истакао да 
„престоничка и шира културна јавност знају да се у 
свечаној сали Дома Војске догађају најпосећеније 
промоције књига јединог српског војног издавача, 
који из године у годину повећава број наслова и гра-
ди препознатљив имиџ на издавачкој мапи Србије, 
а да се за културна дешавања, којима кућа обилује, 
неретко тражи и место више”. 

– И као што, нарочито у тешким данима, одлуч-
но поручујемо да је Војска Србије спремна да сва-
ког тренутка заштити своје људе и отаџбину, тако 
данас с поносом можемо да изразимо задовољство 
што је и ова кућа спремна да изађе у сусрет свим 
задацима и изазовима који јој предстоје. А знамо да 
нису лаки, јер реч никада није била важнија нити 
скупља; брзо се шири, јако одјекне и далеко се чује. 
Зато мора да буде објективна, одмерена и јасна, да 
објасни и увери добронамерне. А опет јака и довољ-
но гласно саопштена, за оне друге, како би остала 
брана у времену релативизације и покушаја реви-
зије историје и традиционалних вредности – нагла-
сио је државни секретар у Министарству одбране и 
поручио да то знају „вредни људи колектива Медија 
центра 'Одбрана' и да су „спремни да остану на ви-
соком нивоу на који су нас навикли у годинама иза 
нас”. 

Окренути јавности
Директор Медија центра „Одбрана” потпуковник 

Биљана Пашић у осврту на годину за нама (који 

„
НАГРАДА „ИВАН МАРКОВИЋ” 
НОВИНАРКИ „КУРИРА” ЈЕЛЕНИ 
СПАСИЋ 
Новинарска награда „Иван Марковић” за 2022. годину, која се 
од 2008. додељује поводом Дана Медија центра „Одбрана”, 
додељена је Јелени Спасић за текст „Отаџбина изнад свега”, 
објављен у дневном листу „Курир” 25. септембра. У образло-
жењу Одлуке жирија, који је прегледао 13 новинарских прилога у 
конкуренцији за престижну награду, наводи се да се репортажа 
новинарке Јелене Спасић посебно издвојила јер је „пријемчив и 
сликовит израз доживљаја једног дана основне обуке најмлађих 
кадета Војне академије у сомборској касарни ’Аеродром’”.  
„Ауторка вешто дочарава емоције момака и девојака који су се 
тек отиснули на вишегодишњи, трновит пут до звања официра 
Војске Србије. Њихове прве кораке у војничким чизмама, сусрет са 
наоружањем, тактичком и стројевом обуком Јелена Спасић описује 
једноставним и ефектним језиком, успевајући да читаоцима, 
изјавама својих саговорника, пренесе снажну поруку патриотизма 
и посвећености будућем позиву”, каже се у образложењу жирија 
за доделу новинарске награде „Иван Марковић”. Новинарска на-
града „Иван Марковић”, установљена у знак сећања на једног од 
најдаровитијих војних новинара и уредника у листу „Војска”, који је 
2003. изненада преминуо у 43. години, својеврстан је подстицај за 
квалитетно извештавање о активностима Министарства одбране 
и Војске Србије, с интенцијом да афирмише и јавно верификује 
највише новинарске домете медијских професионалаца који се 
баве системом одбране.

Државни секретар у Министарству обране Немања Старовић уручио 
је Награду „Иван Марковић” новинарки „Курира” Јелени Спасић

Пише Владимир ВЈЕШТИЋ
Фото-репортери Медија центра „Одбрана”
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интегрално објављујемо у Уводнику „Одбране”) 
подсетила је да је историја војне штампе и значајно 
сведочанство о времену. 

– Покушавајући да сажмем све што у току го-
дине ради Медија центар „Одбрана”, бирам реч 
„видљивост”, јер све што се у овој кући ради, у све 
три делатности – информативној, издавачкој и изла-
гачкој – окренуто је јавности – истакла је потпуков-
ник Пашић, уз подсећање да је магазин „Одбрана” у 
години за нама други пут заредом добитник награде 

МИНИСТАР ВУЧЕВИЋ:  
УСПЕШНО АФИРМИШЕТЕ ВОЈНИ 
ПОЗИВ
У честитки коју је поводом Дана Медија центра „Одбрана” упутио 
потпредседник Владе и министар одбране Милош Вучевић каже 
се да тај колектив, брижљиво негујући традицију дужу од једног 
века, редовним информисањем о активностима Министарства од-
бране и Војске Србије, као и активним радом у домену издавачке 
делатности, успева да одржи висок ниво, као и уважавање колега 
у медијском свету наше земље.  
„Увек водећи рачуна о квалитету садржаја којим се бавите, др-
жећи корак са захтевима савременог доба, годинама уназад кроз 
писану реч најбоље презентујете рад система одбране, допри-
носећи афирмацији војног позива. Уверен да ћете и у наредном 
периоду наставити са постизањем запажених резултата, честитам 
вам празник”. 
Честитку поводом Дана Медија центра „Одбрана” упутио је и на-
челник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић, као 
и великој број представника јединица и установа Министарства 
одбране и Војске Србије.  

за најбољу фотографију објављену у европским вој-
ним часописима, коју додељује Европска асоција-
ција војних новинара (ЕМПА), чиме је „још једном 
видљив значај ’Одбране’ и у европским оквирима”. 
Медија центар „Одбрана” током 2022. године ост-
варио је успешну сарадњу са бројним државним 
институцијама и установама културе, као и са ис-
такнутим појединцима који су значајно допринели 
његовом угледу и успесима. 

Захваљујући заједничком раду са Југословенском 
кинотеком средином јула, после вишегодишње пау-
зе, отворен је летњи биоскоп на тераси Дома Војске 
Србије, па је Медија центар „Одбрана” за веома 

Главни и одговорни уредник „Одбране” Драгана Марковић уручила 
је Плакету Медија центра „Одбрана” за најбољег сарадника магазина 
пуковнику Слободану Ђукићу

Начелник Управе за односе са јавношћу Министарства 
одбране пуковник доц. др Михаило Зоговић уручио је  
Плакету Министарства одбране Републике Србије директору 
Југословенске кинотеке Југославу Пантелићу

Потпуковник Биљана Пашић Плакету Медија центра „Одбрана“ 
уручила је  директорки Галерије „Сава Шумановић” Јовани Лакић
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успешну сарадњу доделио Југословенској кинотеци 
посебно признање – Плакету Министарства одбране 
Републике Србије. Директору те установе Југославу 
Пантелићу Плакету је уручио начелник Управе за 
односе са јавношћу Министарства одбране пуков-
ник доц. др Михаило Зоговић. 

Допринос Дому Војске као реномираној 
институцији културе 

Излагачки програм на прелазу из старе у нову го-
дину Медија центар „Одбрана” крунисао је изузет-
ном изложбом „Шумановић и Босиљ: од поетског 
реализма до симболичке наиве”, организованом у 

сарадњи са Галеријом слика „Сава Шумановић” и 
Музејом наивне уметности „Илијанум” из Шида, 
којом је још једном потврђено истакнуто место које 
заузима међу установама културе у нашој земљи. 
Традиционално признање за најуспешнијег сарад-
ника у области излагачке делатности у минулој го-
дини – Плакету Медија центра „Одбрана” директор 
потпуковник Биљана Пашић доделила је представ-
ницима Галерије слика „Сава Шумановић” и Музеја 
наивне уметности „Илијанум”. 

Имајући у виду заједнички рад, као и дуго-
годишњу квалитетну реализацију различитих 
пројеката Министарства одбране са Јавним теле-
визијским сервисом, Медија центар „Одбрана” 
специјално признање за сарадњу у 2022. години 
доделио је Галерији Радио-телевизије Србије. 
Непосредни повод за ово признање је изложба 
„Сећање на југословенске уметнике револуције” 
из уметничке збирке Дома Војске Србије ауто-
ра Јелене Кнежевић, начелника Галерије Дома 
Војске Србије, која је прошлог лета реализована у 
Галерији РТС-а. 

Битна одредница магазина „Одбрана”, који на-
ставља традицију„Ратника”, првог војног часописа 
у Србији, јесу аналитички и стручни текстови из 
пера официра. Током 2022. године једно име из-
двојило се као симбол поузданог, занимљивог и ин-
вентивног рукописа. Пуковник доцент др Слoбодан 
Ђукић, начелник Катедре друштвених наука Војне 
академије, аутор је два од пет специјалних прило-
га, колико их је „Одбрана” даровала читаоцима у 
години за нама. Написе о значајним јубилејима, 
попут 100 година од избијања Првог балканског 

Најуспешнијем аутору у области издавачке делатности професору  
др Драгану Цветковићу Плакету је уручио начелник Одељења за 
издавачку делатност МЦО Горан Јањић

Специјално признање за Галерију Радио-телевизије 
Србије уручила је начелница Галерије Дома Војске 
Јелена Кнежевић

ВД директору Музеја наивне уметности „Илијанум” Марији Покрајац, 
Плакету МЦ „Одбрана” уручила је потпуковник Биљана Пашић
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ИЗЛОЖБА О ГЛАВНИМ 
УРЕДНИЦИМА ВОЈНЕ ШТАМПЕ 
1879–2023.
Поводом Дана Медија центра „Одбрана” у Атријуму Дома Војске 
Србије уприличена је изложба „Главни уредници војне штампе 
1879–2023 – од Ратника до Одбране” аутора Игора Гојковића, 
на којој је представљено 68 главних и одговорних уредника 
Ратника, Фронта, Народне армије, Војске и Одбране. 

рата и 30 година од операције „Коридор”, потписао 
је управо пуковник Ђукић. „Суверено владајући 
историјским чињеницама, успешно преточеним 
у приступачна новинска штива, донео је међу ко-
рице војног гласила и савремено читање битних 
догађаја из наше војне историје”, чуло се у об-
разложењу разлога због којих је проглашен најус-
пешнијим сарадником у области новинско-ин-
формативне делатности. Плакету Медија центра 
„Одбрана” пуковнику Слободану Ђукићу уручила 
је главни и одговорни уредник „Одбране” Драгана 
Марковић. 

Девет књига током деценију и по сарадње
Добитник Плакете Медија центра „Одбрана” 

за најуспешнијег аутора у 2022. години у об-
ласти издавачке делатности је професор др 
Драган Цветковић, који је последњих деценију 
и по објавио девет књига о војном ваздухоплов-
ству. Његови рукописи доносе обиље података о 
војној техници, најпре о ваздухопловним сред-
ствима коришћеним у Првом и Другом светском 
рату. Књиге су богато илустроване, праћене 
тактичко-техничким подацима, те код читала-
ца слове за поуздан извор информација. Током 
прошле године из штампе је у два тома изашао 
и Цветковићев најновији наслов „Нуклеарно 
наоружање”, који је са изузетним успехом пред-
стављен на 65. Међународном београдском сајму 
књига. Актуелном декану Факултета за инфор-
матику и рачунарство и проректору за наставу 
Универзитета Сингидунум у Београду признање је 
уручио начелник Одељења за издавачку делатност 
Медија центра „Одбрана” Горан Јањић.  

На свечаности је приказан филм о резултатима 
рада Управе за односе са јавношћу Министарства 
одбране и њених установа у претходној години, 
а у музичком делу програма наступили су соли-
сти Биљана Васиљевић Митровић и мајор Душко 
Стаменковић, уз пратњу Мешовитог хора и оркес-
тра Уметничког ансамбла Министарства одбране 
„Станислав Бинички”. Медија центар „Одбрана” 
обележава свој Дан као сећање на 24. јануар 1879. 
године, када је у Србији изашао први број војног 
листа „Ратник”, чију традицију наставља магазин 
„Одбрана”. 
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МЕДИЈА ЦЕНТАР 
„ОДБРАНА” 

ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ 
У БРОЈЕВИМА И 

ДОСТИГНУЋИМА

 
У години за нама 

магазин „Одбрана” изашао је  

12  
пута, медијске екипе реализовале су  

631  
догађај са објавама у магазину и на 

веб-сајтовима Министарства 
одбране и Медија 

центра 

Медија 
центар „Одбрана” 

организовао је у својим 
галеријама  

18  
изложби, које је посетило више од  

120  
хиљада људи

Уметничка 
дела из збирке Дома 

Војске ван наших галерија видело 
је више од 60 хиљада поклоника 

уметности, међу којима их је највише, преко 
15 хиљада, било у Уметничком павиљону 

Нишке тврђаве, где је, након премијере у Дому 
Војске Србије, постављена по општој оцени 

спектакуларна изложба „Лубарда једна 
прича”. Галерија Дома Војске Србије 

постала је 2022. године чланица 
Интернационалног комитета 

музеја 

Током 
године Медија 

центар „Одбрана”, као честа 
адреса љубитеља књиге, музике, 

филма..., организовао је  

177  
догађаја, којима је присуствовало око  

40  
хиљада посетилаца

Током 
лета на кровној 

тераси реализован је пројекат 
„А1 кинотека летњи биоскоп”, када 

је за  

48  
дана приказано исто толико филмова 

домаће и стране продукције, 
које је видело око десет 

хиљада људи 

 
У Одељењу за 

издавачку делатност „Војна књига” 
у 2022. години уређено је и одштампано  

236  
књига, часописа и брошура, као и комплетан 
графички материјал за 90 догађаја културе у 
организацији свих установа и организационих 
јединица МО и ВС. Дизајнирано је и више од  

1.500  
информативних и промотивних 
графичких производа МО и ВС

Медија 
центар „Одбрана” 

учествовао је на 65. Међу- 
народном београдском 

сајму књига, уз веома посећене 
промоције својих издања. На 27. 
Сајму књига у Бањој Луци добио 

је Специјалну награду „Крупа” 
за промоцију Едиције 

„Ратник”

39С И С Т Е М


