Председник Вучић у Сремској
Митровици: „У Првој бригади
наше војске видео сам обученост,
припремљеност, посвећеност и
преданост у раду наших тенкиста”

Из активности Министарства одбране и Војске Србије

КАД ЈУЛ НЕ ЛИЧИ НА СЕБЕ,
ВОЈСКА МОРА БИТИ ЈАЧА НЕГО ИКАД

K

Пише Владимир ВЈЕШТИЋ

ад месец јул, који је предодређен за спорији ритам
и одмор, не личи на себе,
онда војска мора бити
боља и јача него икада.
Да је тако и било потврдио је велики
број представника локалних самоуправа, институција и појединци којима су се људи у униформама с грбом Србије нашли у невољи. Летњи
талас Ковида, али и елементарне непогоде, захтевали су хитан ангажман
оних који имају највеће поверење у
народу, па би – да је прича филмска
– још једном носила назив трећа мисија као судбина.
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И

пак, ради илустрације спремности војске (за прву, многи би
рекли и кључну мисију) кренимо од
краја месеца, из Сремске Митровице,
где је, осврћући се на „форму” артиљеријско-ракетних јединица, председник државе и врховни командант Војске Србије Александар Вучић истакао
да је „у делу Прве бригаде наше војске
могао да види обученост, припремљеност, посвећеност и преданост у раду
наших тенкиста, али и промене које
уносимо у тај род”. Приликом обиласка 15. тенковског батаљона Прве бригаде Копнене војске у касарни „Бошко
Палковљевић Пинки”, у присуству ми-

нистра одбране Александра Вулина и
начелника Генералштаба Војске Србије генерала Милана Мојсиловића,
председник је потврдио да су артиљеријско-ракетне јединице један од најснажнијих делова наше армије.
– На почетку смо показали како
то изгледа данас, али и како је изгледало раније. Могли сте да видите и
нове модуларне облике које радимо,
где ћемо имати двоструко мање посаде, дакле исто толико мање ризика за
губитак људских живота. Истовремено, све је аутоматизовано и највећим
делом урађено у нашим српским фабрикама – истакао је председник Ре-
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Док год буде претила
опасност од заразе, Војска
Србије биће ту да помогне
– министар Вулин у Сјеници

публике, који је и почетком месеца за
нама, на аеродрому „Пуковник-пилот Миленко Павловић” у Батајници,
присуствовао и приказу нових беспилотних летелица CH-92А, које имају
могућност напада ласерски вођеним
ракетама на циљеве на земљи, а чијом набавком је значајно унапређена
способност извиђања из ваздушног
простора. Истакао је да (кад је реч о
савременом начину ратовања), „нисмо имали никакву шансу да се меримо с озбиљнијим земљама, али сада
почињемо, и важно је да смо договорили трансфер технологија са кинеском страном, тако да и наш пегаз полако уводимо у систем Војске Србије”. Председник Вучић је поручио и
да је срећан што Војска Србије расте,
напредује и што је многоструко снажнија у односу на време од пре неколико година.

К

ад предаја није опција, онда се не
поставља питање да ли си спреман да се бориш у биткама за које си

мислио да су (већ) трајно добијене.
Има тих жилавих непријатеља који су
објавили рат и већим од тебе, али ти
знаш да из тог окршаја не можеш и не
смеш изаћи као поражен. Због превелике цене. Зато је Војска Србије поново стала на црту Ковиду. С истом решеношћу да га победи.
Првих дана јула њени припадници припремили су пољску војну болницу у Новом Пазару ради ефикасније борбе против епидемије вируса корона који је у том граду имао озбиљне размере. Два дана по отварању ту
привремену „здравствену установу”
обишао је министар одбране Александар Вулин, када је новопазарском
здравству уручио заштитну медицинску опрему у којој је било по пет хиљада пари рукавица и маски, те хиљаду заштитних одела. Посетио је и припаднике Управе за војно здравство и
јединица АБХО Војске Србије који су
у Сјеници били ангажовани на помоћи у борби против вируса корона, где
је потврдио да ће „док год буде прети-

ла опасност од заразе, Војска Србије
бити ту да помогне – Сјеници, Тутину и Новом Пазару”.
Али да је ипак „до нас”, те да нас
ниједна болница сама по себи неће
спасити, већ само лична одговорност и доследно придржавање свих
мера које од нас траже лекари, министар Вулин је истакао приликом обиласка радова на припреми за изградњу објекта за смештај и лечење лица
оболелих од инфекције Ковид-19 у
Војном комплексу „Земун економија” на Батајничком друму. Обишао је
и Војну болницу у Новом Саду, која је
прилагодила своје капацитете за пријем пацијената оболелих од Ковида,
а дан касније, 19. јула, и привремену
болницу која је формирана у простору Шумадија сајма у Крагујевцу, где је
имао прилику да се увери да се њено
опремање одвија по плану, али и да
још једном нагласи да је Војска Србије на располагању својој земљи и да је,
у складу са упутствима Кризног штаба, ту да постави привремене болни5
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це где год да је то потребно, наглашавајући да се на тај начин одлучно доприноси очувању нашег здравственог система.
Министар Вулин је крајем јула
обишао и радове на изградњи „вишенаменске” болнице за смештај и лечење пацијената оболелих од Ковида-19
у оквиру Војног комплекса „Расина”
у Крушевцу, која ће имати капацитет
од око 500 лежајева.
– Војска Србије је добила задатак
да у најкраћем могућем року изгради
болницу, уради све што је потребно да
се овде смештају људи који су оболели од Ковида, да их лечимо, да им помогнемо – истакао је министар одбране и додао да ће, „када све ово једнога
дана прође, болница (за коју је Војска
Србије обезбедила простор) моћи да
буде употребљена и за друге сврхе”, а
да сада мора да буде изграђена у најкраћем могућем року.

Фото: Предраг Вучковић

Министар Вулин обишао је екипу Војске Србије која се у рејону Војног комплекса
„Орешац” припрема за такмичење у дисциплини „Снајперска граница”, које ће бити
одржано у Републици Белорусији

Д

ок чекамо да „пошаст короне једном прође”, ни небо нас није штедело, иако је реч о месецу у коме је
обично претежно ведро. Након временских непогода које су почетком
јула задесиле готово целу Србију, припадници Војске Србије су међу првима пружили помоћ угроженом становништву у Ивањици, Ариљу, Блацу,
Прокупљу, Kрушевцу, Kраљеву, Трстенику, Горњем Милановцу и Малом
Зворнику, потврђујући тако спремност да се у кратком року ангажују
на било којем делу територије када је
помоћ потребна.
Нек остане забележена изјава
председника ивањичке општине Зорана Лазовића да Ивањичани увек истичу да воле своју војску и веома су
јој захвални на ангажовању које је од
огромног значаја за ту општину, која
се последњих месеци бори с последицама елементарних непогода.
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да оно бити најјачи кад је најтеже није тек парола, потврђено је
и у месецу за нама, интензивном обуком у свим јединицама Војске Србије.
– Без обзира на Ковид, поштујући све здравствене препоруке лекара
и војног санитета, не прекидамо обу6 Одбрана Август 2020.

Обилазак припадника 63. падобранске бригаде, током обуке
у летњим условима на Завојском језеру

ку ни једног јединог дана – истакао је
министар Вулин 21. јула у Центру за
обуку Копнене војске у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм” у Пожаревцу, где је присуствовао извођењу различитих садржаја обуке. Десетак дана раније, обилазећи најелитније јединице Војске у рејону Таре, потврдио је да су припадници 72. бригаде за специјалне операције у стању да
савладавају најтеже препреке и увек
су на располагању својој земљи.
– Онолико колико улажемо у војску, толико можемо да кажемо да има-

мо слободну и сигурну Србију – поручио је министар Вулин и нагласио да
припадници 72. бригаде за специјалне операције нимало не заостају за колегама у свету, па заслужују најбољу
опрему, када је обишао њихову обуку у рејону преводнице Кајтасово, где
су специјалци извели десант ронилаца из хеликоптера на водену површину, из чамаца при пуној брзини и вертикални маневар применом технике
брзог спуштања.
– После 30 година 63. падобранска
бригада је извела скок на воду. Про-
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бодни и самостални и не зависите ни
од кога”, поновио је министар Вулин
и крајем јула у кругу фабрике „Утва”
у Панчеву, када је с начелником Генералштаба Војске Србије генералом
Миланом Мојсиловићем присуствовао приказу новонабављених теренских моторних возила УАЗ патриот
намењених јединицама Војске Србије. Уз 56 возила, колико је представљено, планирано је да до краја октобра
буде додато још осам возила. Последњи пут Војска Србије возилима овог
типа опремана је 2006. године.

Крајем месеца, током посете Бањалуци, председник Вучић је уручио помоћ
наше државе намењену институцијама у Републици Српској. У делегацији је био
и министар одбране Александар Вулин

Министар одбране са полазницима 9. класе Високих студија безбедности
и одбране на свечаности поводом завршетка школовања

шле су деценије од када је рађен тај веома захтеван и сложен вид обуке наших падобранаца и то је најбољи доказ колико су се ствари у тој јединици,
али и у нашој Војсци, промениле – истакао је министар одбране након обиласка њених припадника, који су извели део обуке у летњим условима на
Завојском језеру у близини Пирота.

Д

а се Војска, осим што се вредно обучава, непрекидно и опрема, министар је потврдио средином
јула током обиласка погона фабрике

„Борбени сложени системи” у Великој Плани. Повод је био недавно потписан оквирни споразум за опремање Војске Србије оклопним борбеним
возилима 8×8 лазар-3 и самоходним
топ-хаубицама 155 mm нора Б52 М15.
Он је истакао да ће Министарство одбране и Војска Србије увек и на првом
месту куповати оно што произведе
наша одбрамбена индустрија.
Да се улагање у домаће знање и
домаћу привреду увек враћа, „а када
освојите технологију то нико не може
да вам узме и онда сте стварно сло-
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јулу нису изостале ни активности
на међународном плану.
Министар одбране састао се са амбасадором Руске Федерације у Београду Александром Боцан-Харченком и
сагласили су се да су односи две земље на највишем нивоу, „захваљујући личним односима два председника
и врховна команданта Војске Србије
и Оружаних снага Руске Федерације
Александра Вучића и Владимира Путина”. Високи званичници нагласили
су и значај наставка војнотехничке сарадње. Министар Вулин разговарао је
телефоном са новоименованим министром одбране Републике Кипар Харалампосом Петридисом и захвалио
му на активној подршци и принципијелном ставу Кипра у очувању територијалног интегритета и суверенитета Републике Србије, а био је и део
делегације која је посетила Бањалуку,
коју је предводио председник Србије
Александар Вучић, када је институцијама у Републици Српској уручио
помоћ наше државе.

О

стаје забележено и да су у месецу
за нама полазници 9. класе Високих студија безбедности и одбране и
63. класе Генералштабног усавршавања Школе националне одбране завршили школовање, након чега је, према речима министра одбране, „систем
безбедности Србије богатији за официре, државне службенике, људе који
познају и разумеју систем безбедности, али више од свега за људе који
воле своју земљу”.|
Фото: Фото-репортери магазина „Одбрана”
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