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IDEX

М

2019

еђународни сајам наоружања и војне
опреме „IDEX 2019”, који се одржава сваке друге године под покровитељством
шеика Мохамеда бин Заједа, одржан је
средином фебруара у Абу Дабију. На овогодишњем скупу учествовало је око 1.300
излагача из више од 60 земаља. Као и претходних година,
српска одбрамбена индустрија и „Југоимпорт СДПР” приказали су наша савремена достигнућа у области наоружања.
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Интересовање за нашу наменску
– Сви који су значајни у одбрамбеној индустрији света,
поготово из области копнене војске, данас су у Абу Дабију и
имају прилику да виде шта то Србија има да понуди. „Југоимпорт СДПР”, као предузеће које окупља читаву одбрамбену
1. март 2019.

индустрију Србије и које је често представља у свету, на сајму је приказало чиме наша земља располаже – истакао је министар одбране Александар Вулин, који је на позив потпредседника и премијера УАЕ шеика Мухамеда бин Рашеда ал
Мактума боравио у званичној посети тој земљи, током које
је обишао и „IDEX 2019”.
Министар Вулин нагласио је да је на сајму владало велико интересовање страних купаца за наш ракетни систем
„ралас”, беспилотне летелице, беспилотни хеликоптер и већ
традиционално добро познате производе – НОРА Б52 калибра 155 mm, разне врсте муниције, као и паметне муниције
коју смо први пут приказали.
– Одбрамбена индустрија Србије је у 2018. години
остварила зараду и извоз увећан за 13,9 одсто у односу на
претходну годину. Наставиће да се развија, баш као што ће
и држава наставити да улаже у наменску. Оно што је запо-

СРПСКА ОДБРАМБЕНА
ИНДУСТРИЈА НА
САЈМУ НАОРУЖАЊА
У АБУ ДАБИЈУ

Реч је о манифестацији која
представља једину изложбу у
региону Блиског истока и Северне
Африке, на којој се излажу
најсавременије технологије намењене
свим видовима оружаних снага.
Због свог значаја „IDEX” годинама
привлачи високе државне званичнике,
представнике наменске производње
и армија које су потенцијални
корисници средстава наоружања
и војне опреме.
чео тада председник Владе Александар Вучић ми ћемо данас
дограђивати и, захваљујући управо реформама које је он
спровео, данас имамо довољно новца да то и учинимо – истакао је српски министар одбране.
„Југоимпорт СДПР” наступио је као интегратор српске
одбрамбене индустрије, демонстрирајући сва нова и класична достигнућа наше одбрамбене индустрије на једном месту.
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актуелно

МЕЂУСОБНО
ПОШТОВАЊЕ
После свечаног отварања Mеђународног сајма наоружања „IDEX 2019”,
шеик Мохамед Бин Зајед своје званичне
састанке започео је управо са српском
делегацијом.
– Поштовање које је указано Србији
резултат је пријатељства председника
Вучића и шеика Бин Заједа и отворило
нам је многа врата у Абу Дабију. Шеик је
поручио да наша земља увек може да рачуна на његову подршку, те да је он пријатељ Србије, а Абу Даби емират који води рачуна о њеним интересима – изјавио
је министар Вулин.
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– Ово је трећи пут да, после Абу Дабија 2017. године и
сајма у Паризу, имамо импресиван штанд, који је и по величини и по улагањима у маркетинг на нивоу светских произвођача – нагласио је помоћник директора „Југимпорта”
Александар Лијаковић, додајући да смо ове године раме уз
раме с водећим светским произвођачима, када је реч о позицији у сајамском простору и по количини експоната.
Оно што овогодишњи асортиман изложен на штанду
наше одбрамбене индустрије издваја од претходних наступа јесте чињеница да смо, уз класичне производе наше наменске, акценат ставили на велики технолошки продор у
области сложених борбених система.
– Реч је о програму „Југоимпорт СДПР” међу којима су
НОРА, „милош” и „лазар 3” у две варијанте, а имамо и новог члана фамилије „лазар” – систем „лазар” с ракетом „ралас”, домета девет километара, где смо експлоатисали развој система „алас” који има домет од 25 километара – нагласио је Лијаковић.
Велики технолошки пробој остварен је, према његовим речима, и у вођеним ракетама, међу којима су „муња”
и неколико нових ГПС вођених бомби, што нас сврстава у
групу највиших технолошких земља у свету у области наменске индустрије, будући да радимо нешто што је до сада
било резервисано само за велике силе.
Лијаковић је, такође, изразио задовољство да су оклопна возила „милош” и „лазар” у основном облику и ове године изазвала интересовање на сајму, као и систем НОРА, који је наш најпродаванији сложени борбени систем, и његова нова варијанта „александар”.
Према његовим речима, Србија је приказала и нове ракетне системе великог домета, невођене и вођене ракете,
у чији ћемо развој и даље улагати како бисмо се позиционирали као јака одбрамбена индустрија у свету. Затим и
оружје пешадије, минобацачку и стрељачку муницију, те
муницију средњег калибра, што су до сада били наши
основни извозни производи.
Говорећи о будућим извозним пројектима, представник „Југоимпорта” нагласио је да Уједињене Арап1. март 2019.

ске Емирате посматра као једног од најзначајнијих
партнера.
Војска УАЕ, која се опрема најнапреднијим и најсофистициранијим системима наоружања, велико интересовање показала је за нашу беспосадну наоружану платформу „мали милош”, која је успешно испитана у тешким
теренским условима у Емиратима. Тај систем развио је
ВТИ, а производи га „Прва петолетка”.
– Наш производни програм чине минобацачи и ручни бацачи различитих врста. Ми већ имамо уговоре с Уједињеним Арапским Емиратима, који ће обележити ову и
наредну годину, а овде очекујем још неке повољније и боље уговоре о сарадњи. Последњи уговор нам је био у
вредности од 15 милиона долара, а сваки наредни зависи
од количине уговорених производа – истакла је директорка трстеничке „Прве петолетке” Анђелка Атанасковић.

Разговори о сарадњи

И ове, као и претходних година, смотра наоружања и
војне опреме у Абу Дабију привукла је високе државне званичнике, представнике одбрамбене индустрије и оружаних
снага. Сем приказа савремених борбених средстава и система, „IDEX 2019” био је и прилика за састанке многобројних
делегација земаља које су учествовале на сајму.
Министар одбране Александар Вулин састао се са замеником премијера и новим министром за одбрамбену и аерокосмичку индустрију Републике Казахстан Аскаром Жумагалијевим, коме је захвалио на принципијелном ставу његове
државе када је реч о Косову и Метохији. Потом су двојица
званичника разговарала о могућностима за унапређење војноиндустријске и војноекономске сарадње наше две земље.
Министар Жумагалијев нагласио је три аспекта сарадње
– у области муниције, трансфера технологије и истраживања
и развоја, са чим се министар Вулин сагласио, нагласивши и
могућност пружања техничко-технолошке подршке на успостављању линија за производњу пешадијске муниције у Републици Казахстан, те за заједнички развој и освајање производње, као и заједничку производњу и трансфер технологије.

Први човек српског система одбране састао се и са чешким колегом Лубомиром Метнаром, са којим је размотрио
кључна питања билатералне сарадње, као и могућности за
њено унапређење.
Министар Метнар истакао је да је задивљен српским
штандом, као и количином и разноврсношћу наоружања и
војне опреме који су приказани на сајму. Министар Вулин је
рекао да је српска одбрамбена индустрија у развоју и предложио да се сарадња наших држава прошири и у тој области, нарочито у када је реч о заједничким пројектима за
светско тржиште.
У разговору о безбедносној ситуацији, министар Вулин
нагласио је да је покушај стварања „војске Косова” у супротности с међународним правом и представља највећи безбедносни проблем у региону, те да је за Србију, према Резолуцији СБ УН 1244, КФОР једина оружана формација на Косову и Метохији.
На сајму у Абу Дабију српски министар одбране имао је
прилику да се састане и са државним министром одбране

УАЕ Мухамедом Ахмедом ал Бовардијем, са којим се сагласио да је сарадња у области одбране између Србије и Уједињених Арапских Емирата веома развијена, као и да постоји
могућност њеног унапређења. Двојица министара нарочито
су истакла сарадњу у областима обуке, медицине и војне
безбедности, те најавили развој војнотехничке сарадње и
наставак пројеката које заједно реализује две земље. Министар Вулин предложио је проширење сарадње и у области
образовања, као и могућност да се официри Војске УАЕ усавршавају на нашем универзитету одбране.
На сајму „IDEX 2019” министар Вулин сусрео се и са новим министром националне одбране Грчке Евангелосом Апостолакисом. Изразили су задовољство досадашњим нивоом
сарадње у области одбране и посебно нагласили значај заједничких војних вежби специјалних снага, као и учешће у
борбеној групи HELBROC, где је Грчка водећа земља.
Том приликом министар одбране Александар Вулин захвалио jе на континуираној подршци коју Грчка пружа у очувању територијалног интегритета и суверенитета Србије и
истакао да је досадашњи однос Грчке
према јужној српској покрајини потврда искреног пријатељства две државе и два народа. Још једном је истакао да је за Србију неприхватљиво
формирање „војске Косова” и да се
противи смањивању броја припадника КФОР-а који су ангажовани на Косову и Метохији.
Министар Апостолакис потврдио је да ће Грчка и даље подржавати
нашу земљу када је реч о Косову и
Метохију, те да није сагласан с изјавама албанских званичника који позивају на укидање граница, похваливши
том приликом одмерену реакцију српских политичара. ƒ
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