Пр$дс$дник Нродн$ скупштин$ у Сп$цијлној бригди
редседник Народне скупштине Србије
Небојша Стефановић обишао је 6.
новембра Специјалну бригаду у Панчеву, где га је дочекао командант Копнене војске
генерал-потпуковник Александар Живковић.
После рапорта команданта бригаде бригадног генерала Илије Тодорова, председнику
Народне скупштине је, на краћем брифингу,
представљена „лична карта“ бригаде и њених
јединица, а затим је приказана најмодернија
телекомуникациона и специјална опрема, наоружање које бригада поседује и део обуке.
– Имао сам прилику да видим у каквим
условима вежбају и раде припадници једне, у
сваком смислу, елитне јединице Војске Србије.
То је у овом тренутку оно најбоље што Србија
има, то су људи који су свој живот посветили
заштити наше државе и њене безбедности.
Због тога ме радује веома висок ниво обучености, пре свега за противтерористичка дејства – оценио је Небојша Стефановић на
крају посете. ƒ
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Ш$зд$ с$т п$т годи н Вој но т$х нич ког инсти ту т
вечаношћу у Жаркову, 1. новембра, обележена је
јубиларна, шездесет пета годишњица Војнотехничког института, водеће научноистраживачке установе
у Србији, која се бави истраживањем и развојем средстава
наоружања и војне опреме.
Скупу су присуствовали министар одбране Небојша
Родић са члановима колегијума, представници образовних
установа и предузећа наменске индустрије Србије и бројни гости.
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Директор Војнотехничког института пуковник др Зоран
Рајић подсетио је на најважније успехе у протеклих пет година.
– У наоружање и војну опрему увели смо 26 нових
средстава, а 14 средстава из развоја на завршним је испитивањима. Отворене су нове лабораторије, за текстил и
кожу, металне материјале и за оптоелектронику. Реновирани су аеротунел Т-38 и опитна станица за ракетне моторе, а ВТИ је био највећи излагач на међународној изложби
НВО „Партнер” – рекао је пуковник Рајић, напоменувши да
су задаци за наредни петогодишњи период, почетак нових
пројеката, подмлађивање научноистраживачког кадра,
задржавање статуса научноистраживачке установе добијеног 2010. године, опремање лабораторија и пресељење
са локације Кумодраж.
Поводом 65 година постојања и рада, на свечаности
су уручене награде Института. ƒ

Директор ВТИ пуковник др Зоран Рајић уручиo је
плакету „Архимед“ дипломираном инжењеру др Јовану
Исаковићу за изузетан допринос у реализацији научноистраживачких задатака
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