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Поздравна реч поводом доделе награде “Златни беочуг” 

Господине генерале, даме и господо, уважени поштоваоци културе и њени 
ствараоци!

Добар дан и добро дошли у Централни дом Војске Србије и Црне Горе. Нека нас 
све јака воља држи док са надом за боље сутра чинимо добра дела због потомака 
наших. 

Тврде вере ми у овом храму упорно градимо културу, као смисаону одору 
сопственог народа и човечанства. Плодна је и пространа област са пројектима 

који су реализовани и били у функцији дубљег, пунијег и узвишенијег културног и духовног 
живота како припадника Војске Србије и Црне Горе, тако и појединаца и установа културе из 
грађанства. Сви програмски садржаји, дешавања и манифестације, реализовани овде, у 
Централном дому Војске Србије и Црне Горе, одликовали су се озбиљношћ у и квалитетом 
својих идеја, утицали су на степен социјалних веза и односа, радно расположење и читав низ 
преокупација и нових могућности. Као жива, динамична област чији сваки дрхтај има 
немерљиви утицај да нас обогати, с обзиром да нас води у свет лепог, створена је снажна база 
културе. 

Културни живот у Војсци је усмераван у правцу подизања знања, изграђивања критеријума и 
укуса, снажења и оплемењивања целокупне ли- чности, не само њених припадника, већ и 
бројних грађана нашег Београда и шире. Путујући рекама живота нагледали смо се бистрина, 
облутака, обала и беочуга, али само један је златни. Тај прстен, колајна, алка или беочуг, “Златни 
беочуг”, јединствени је тренутак престонице где се борба за културу не може платити довољно, 
али мора да се позлати. Једна стара изрека каже: Све ће то народ позлатити. Истина је. Данас 
смо скупа ту, златним поводом. Као што обичаји доброг домаћина налажу, у име Централног 
дома Војске Србије и Црне Горе, желим вам пријатан угођај. 

Уградимо вашем и нашем ланцу у области културе још једну карику “Златног беочуга”. 
Господине генерале, даме и господо! У знак захвалности, осећам се обавезним, али и поносним 
да, у име Централног дома Војске Србије и Црне Горе, кажем, да је ово признање хвала свима, 
бившим и садашњим прегаоцима, сарадницима, радницима и пријатељима Централног дома 
Војске Србије и Црне Горе. Једнако живима као и онима који, нажалост, нису више међу нама. И 
место и време не би опростили себичлук. Не онај без мере. 

Истакао бих да је у животу и делу ове војне установе учествовао значајан број: великана из 
разних области културе, образовања и спорта, бивших и садашњих припадника Војске, 
омладине, пионира и људи трећег доба, аматера и још многи други. Зато је то тако, јер човек 
одређује вредности свему. По доброј и дугој традицији ово, као и свако друго признање нас 
обавезује да по савести и навици, после свега истрајавамо у стварању, развијању и неговању 
једног од највећег људског добра – културе. Добра за препознавање – образа свих оних чију 
мисао разумемо, због којих, као људи и као војска постојимо. 



ХВАЛА СВИМА! 


