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робним летом 21. августа, на Аеродрому „Батајница”, два
авиона МиГ-29, набављена из Руске Федерације, чији смо
ремонт и надградњу платили, примљена су у оперативну употребу. Авиони задовољавају све потребне стандарде и критеријуме, а користиће се и за обуку пилота Војске Србије и за дежурство у систему ПВО, односно контролу и заштиту нашег ваздушног простора.
Шеф Делегације Републике Србије при Међународном савету
за војне спортове бригадни генерал Синишa Радовић, поводом петнаестогодишњице учешћа наше земље у тој асоцијацији, за „Одбрану” говори о значају и будућности спорта у Министарству одбране и Војсци Србије.
По чему је препознатљива наша војнообразовна и научна установа система одбране и зашто представља јединствену институцију
од националног значаја пише начелник Војне академије пуковник
проф. др Мирослав Талијан.
Осим што су током школовaњa оствaрили изузетне резултaте
и покaзaли колико знaју и могу, нaјбољи свршени војни aкaдемци с
поносом истичу дa им је нaјвећa чaст што ће кaо официри бити у
прилици дa служе Србији и буду пример генерaцијaмa млaдих.
Маршевањe, патролирањe, самосталнa исхранa у природи,
обукa у борењу, гађању ножем и бацању бомбе, те савладавање водених препрека, уз дејства групе у позадини непријатеља и извлачење рањеника, били су садржаји увежбавања извиђача Треће бригаде у посебним условима, на Облачинском језеру, које пером и објективом бележимо.
Међу 5.000 војника из 32 земље, екипе наше војске срчано су
се током Међународних војних игара такмичиле у три дисциплине
– „Тенковски биатлон”, „Снајперска граница” и „Инжињеријска
формула”. После двонедељног надметања, кући су се вратили с једним златом, бронзом и освојеним шестим местом.
После вишегодишње паузе, манифестацијом „Куп Војске Србије – Карађорђево 2018”, од 28. до 30. септембра, у војну ергелу
надомак Бачке Паланке враћају се коњичке трке. Љубитељи коња
уживаће у вожњи запрега, изложби пастува и главном програму
– четири галопске и пет касачких трка.
Са око 30.000 предмета систематизованих у 12 збирки, импозантном фототеком, која броји око 100.000 фотографија, и специјалном библиотеком од 15.000 наслова из области историје, историје уметности, археологије и музеологије, Војни музеј на Калемегдану незаобилазан је сегмент историјског, културног и друштвеног
живота Србије.
Из „Одбране” издвајамо и промишљање о новим приоритетима националних и међународне безбедности: ко су нам опаснији непријатељи – потенцијални агресор или небрига о животној средини.
Такође и подсећање на пола века Уговора о неширењу нуклеарног
оружја, који је заслужан што се количина најубојитијег арсеналa у
свету ипак смањује и држи под контролом, а чији механизми дају
наду поколењима која долазе. ƒ
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