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2017. години Министарство одбране и Војска Србије интензивно су радили
на опремању, модернизацији и оспособљавању јединица за брзо и одлучно
реаговање у све три додељене мисије, како би грађанима обезбедили потребан
мир и сигурност. С обзиром на то да је основни задатак Војске у миру обука и непрекидно унапређење оперативних способности, наши припадници у години за нама реализовали су 230 вежби ранга батаљона и вишег, као и многобројна увежбавања подржана рачунарским симулацијама, како би подигли лествицу оспособљености.
Учешћем у 27 мултинационалних вежби с више од 30 армија света потврдили смо висок ниво интероперабилности у примени заједничких процедура и стандарда, употреби
компатибилних борбених средстава и система за командовање и руковођење, те коришћењу заједничких ресурса. Више од хиљаду наших војника и старешина су на територији Србије и ван ње, са колегама из иностранства, доказали да знањем, стручношћу и способношћу свакоме могу „стати на црту”. Проигравајући најразличитије сценарије с партнерима из НАТО-а, у оквиру Програма „Партнерство за мир”, као и са партнерима из
осталих земаља, доказали смо да смо отворени за сарадњу, али и посвећени очувању војне неутралности.
Унапређење сарадње с Русијом резултирало је новим јачањем одбрамбене моћи Србије. Ратно ваздухопловство ојачано је са шест мигова 29, а очекују се и транспортни хеликоптери, тенкови, борбена оклопна возила, ракетни системи...
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      2017.

Наша земља наставља да развија свој одбрамбени потенцијал, уз многобројне модернизације наоружања и опреме, развој нових борбених система, који имају и извозну перспективу. Управо зато наменска индустрија Србије преузима важну улогу у јачању одбрамбене моћи и све бржем оживљавању домаће привреде. Углавном извозно оријентисана,
предузећа из те групације ове године очекује пласман на страна тржишта вредан 570 милиона долара. Само у 2017. години извоз производа српске одбрамбене индустрије увећан је
за 20 одсто, док је у истом периоду за седам процената повећан број запослених.
Своја умећа, знања и вештине наши припадници на најбољи начин потврђују и учешћем у мировним мисијама под окриљем Уједињених нација и Европске уније. Посвећеност
миру и стабилности јесте вредносна оријентација коју Србија снажно истиче у регионалним, европским и ширим безбедносним процесима, а присуство на неуралгичним тачкама
све нестабилнијег света најуверљивија је потврда таквог опредељења. Прошле године у 10
мировних мисија, у свим ротацијама, учествовало је 652 српских „плавих шлемова”.

'-  '
Резултати истраживања Агенције „Дип дајв” потврђују да је Војска Србије и даље институција од највећег поверења грађана Србије. Чак 57 одсто становништва највише верује
Војсци, што је значајан пораст у односу на 2011. годину, када је тај проценат износио 37 одсто. То је резултат којим се Министарство одбране и Војска Србије с правом поносе, али и
обавезује да наставе с одговорним извршавањем задатака у све три мисије. Војска је гарант безбедности земље и свих њених грађана. Поверење је заслужено брзом и ефикасном
помоћи коју су припадници система одбране први пружили у поплавама и другим природним недаћама, којих је, нажалост, било протеклих година. Наши мировњаци успешно настављају мисије мира широм света, за шта смо одувек добијали признање.
Поверење које данас уживамо стицали смо и бројним хуманитарним акцијама, културним манифестацијама, спортским резултатима, сарадњом с месним заједницама и у најудаљенијим селима широм Србије, где смо пружали лекарске прегледе и медицинску помоћ,
поправљали путеве, градили водоводе... Отворили смо перспективу младим људима школовањем за официрски позив, добровољним служењем војног рока, пријемом професионалних војника, отварањем нових радних места у предузећима наменске индустрије...
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Заједничкe снагe Војске и Полиције, које од јула 2016.
године спречавају илегалне уласке на територију наше земље, у претходној години спречиле су више од 21.552 миграната да без регистрације уђу у Србију. Даноноћним чувањем државне границе и координисаним акцијама
спречено је 148 случајева кријумчарења и процесуирано
159 кријумчара који су мигрантима помагали у илегалном
уласку у земљу. Србија је међу земљама које без употребе
силе, без запречавања, уз хумано и људско поступање,
успевају да обезбеде државну међу и заштите националне
интересе. Сви мигранти који на легалан начин уђу у земљу,
а њих је тренутно око 4.000, до решавања свог статуса налазе се у прихватним центрима широм Србије.

/ 3
Српски војници знања и вештине проверавали су на домаћем терену, али и ван граница земље. Сарађујући са земљама у
региону, али и великим војним силама, наше старешине и војници поново су показали да стручношћу могу парирати свим армијама света.

„'4  17.1”
Мултинационална вежба „Платинасти орао 17.1” одржана је
од 20. фебруара до 2. марта у Румунији, ради повећања међусобног разумевања и интероперабилности јединица оружаних снага
Србије, Бугарске, Македоније, СAД, Словеније, Украјине и Црне
Горе у операцијама на тактичком нивоу. Међу 500 учесника вежбе био је и пешадијски вод из Прве бригаде Копнене војске.

„LOGEX 17”
Припадници Војске Србије учествовали су од 8. до 19. маја
на командно-штабној вежби „LOGEX 17”, у Симулационом центру Команде за обуку и доктрину Оружаних снага Албаније у Тирани. Увежбавало се и око 80 припадника оружаних снага осам
земаља – Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Финске, Македоније, Молдавије, Црне Горе и Шведске.
Вежба, која је била осмишљена тако да омогући обуку логистичког кадра, приближила је учесницима процедуре НАТО-а
за израду и коришћење логистичких планова, повећала сарадњу и координацију за планирање и извршење могућих будућих
операција.

„54 17”
У Касарни „Аеродром” у Нишу и на стрелишту „Међа” од 21.
до 31. маја изведена је вежба специјалних јединица Војске Србије и
оружаних снага Републике Грчке
„Фалкон 17”, на којој је падобрански тим у противпобуњеничкој
борби, уз употребу специјалног
десанта, реализовао и бојево гађање. Десетодневна вежба имала је
за циљ да унапреди интероперабилност и међусобно разумевање
припадника двеју војски на тактичком нивоу у току извршења
операција подршке миру.

      2017.

„4  2017”
Припадници наше војске учествовали су од 6. до 15. јуна на трилатералној војној вежби „Словенско братство 2017”, која је реализована на полигону Оружаних снага Белорусије, у близини града Брест. Припадници оружаних снага Белорусије, Руске Федерације и Војске Србије увежбавали су превожење борбеним возилом, уз савладавање водене препреке, падобрански десант, прелаз воде десантним чамцима, спуштање ужетом
из хеликоптера, као и дневна и ноћна гађања из личног наоружања.
„Словенско братство 2017” представља наставак сарадње између Ваздушно-десантних јединица Оружаних снага Руске Федерације и Специјалне бригаде Војске Србије, започете пре три године извођењем вежбе „Срем ” на полигону „Никинци”.

„'4  17”
На Бази „Југ” средином јуна реализована је десетодневна вежба „Платинасти
вук 17”, у којој је учествовало око 300 војника из Србије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Македоније, Мађарске, САД, Словеније, Уједињеног Краљевства и Црне Горе. Том приликом јединице су увежбавале употребу несмртоносног оружја, процедуре приликом ангажовања у мултинационалним операцијама, те радње и поступке
у мултинационалном окружењу. Један од циљева вежбе била је и размена искустава
јединица у досадашњем ангажовању у мировним операцијама.
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„64 2017”
На бугарском полигону „Шабла“ наше
старешине и војници су од 11. до 25. јула
извели заједничко бојево гађање циљева у
ваздушном простору из ракетних система за
противваздухопловна дејства.
Циљ гађања, на коме је учествало више
од 70 наших припадника, већином из састава
250. ракетне бригаде за ПВД РВ и ПВО, било
је подизање нивоа способности јединица за
заштиту ваздушног простора. Ракеташи Војске Србије извели су гађање из ракетних система „НЕВА“ и „КУБ“.
Обука на „Шабли“ има непроцењиву вредност, јер је то ретка прилика да послуга лансира
ракету, чује звук стартног мотора, осети вибрирање тла и види експлозију на екрану. Тај тренутак представља круну обуке сваког ракеташа. На полигону бугарске армије „Шабла“, на
обали Црног мора, недалеко од Варне, припадници Ратног ваздухопловства и ПВО успешно
су изводили гађања 2010, 2011. и 2013. године.

      2017.

”SABER GUARDIAN 2017”
Око 40.000 војника, из 22 државе, међу којима и припадници Министарства одбране и
Војске Србије, учествовали су у мултинационалној вежби ”Saber Guardian 17”, на полигонима у Мађарској, Румунији и Бугарској.
Вежба, изведена од 7. до 22. јула, састојала се од 17 командно-штабних вежби, вежби
подржаних рачунарским симулацијама, тактичких и тактичких вежби с бојевим гађањем.
”Saber Guardian 17 – Peace Sentinel 17”, део тактичке вежбе с бојевим гађањем, окупио
је у Бугарској војнике и старешине оружаних снага Сједињених Америчких Држава, Бугарске и 30 припадника наше треће бригаде Копнене војске. Изводили су напад, одбрану, борбу и пробој из окружења механизованим водом, као и борбу у урбаној средини.
На вежби јединица за специјалне операције ”Saber Guardian 17 – Black Swan 17” у Мађарској учествовала су 23 припадника Специјалне бригаде Војске Србије, који су увежбавали извођење специјалних операција са припадницима јединица за специјалне операције
Македоније и Мађарске.
На вежби која се изводила 25 километара од румунске Констанце, надомак Црног мора, 26 припадника наше управе за војно здравство учествовало је на вежби ”Saber Guardian
17 – MASCAL”, као део Балканских војномедицинских снага, са санитетлијама из Босне и
Херцеговине, Македоније, Словеније и Црне Горе. За потребе вежбе Балканске војномедицинске снаге развиле су, у војној авио-бази ”Mihail Kogalniceanu”, лаку пољску болницу Нивоа 2, намењену за збрињавање масовно повређених и оболелих током кризних ситуација.
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”PLATINUM LION 17.2”
Пешадијски вод из састава 21. пешадијског батаљона Друге бригаде Копнене војске
учествовао је у мултинационалној вежби
”Platinum Lion 17.2”, која се од 31. јула до
10. августа изводила на полигону за обуку
„Ново Село” у Бугарској.
На вежби, коју организује Европска команда Оружаних снага САД, уз припаднике
Војске Србије учествовало је још око 800 војника из Албаније, Бугарске, Македоније, Молдавије, Румуније, САД, Словеније, Украјине и
Црне Горе.
Вод од 30 српских војника извео је са колегама из иностранства заједничку обуку вода/чете у нападу, припрему положаја за одбрану, пружање прве помоћи и медицинску
евакуацију, затим борбу у урбаној средини и
борбу против импровизованих експлозивних
направа. Увежбавали су и ангажовање пешачких патрола у инцидентним ситуацијама.

„ 9 2017”
Припадници Првог и Другог речног одреда Речне флотиле и Првог пука за разминирање Оружаних снага Мађарске извели су
22. септембра на Дунаву, у рејону Баноштор –
Черевић – Черевићка ада, тактичку вежбу
„Гвоздени мачак 2017”.
Окосницу увежбавања чинило је планирање, организовање и извођење заједничких
дејстава на води, усмерених на спречавање
кријумчарења људи и трговине људима и, у
том смислу, стављање на испит достигнутог
нивоа интероперабилности речних састава
војски двеју суседних земаља.
Кроз четири секвенце и 29 фаза српски и
мађарски морнари, организовани у заједнички одред „Дунав”, приказали су низ прописаних процедура приликом контроле и блокаде
унутрашњих пловних путева, као и могућег деловања приликом непредвидивог понашања
кријумчара.
На вежби је учествовало 149 српских и
30 мађарских официра, подофицира и професионалних војника. Извршавајући задатке извиђања, вежбу је подржала и посада хеликоптера газела из 204. ваздухопловне бригаде.
Прва заједничка вежба Речне флотиле и
Првог пука за разминирање Оружаних снага
Мађарске ”Iron cat” изведена је 2011. године
на полигону код Титела, на реци Тиси. Од тада вежба се сваке године одржава наизменично у Србији и Мађарској.

„6 2017”
Заједничка вежба Војске Србије и Oружаних снага Мађарске и Националне Гарде Охаја – „Комшије 2017” одржана је крајем септембра у Србији. Домаћин вежбе, која је реализована седми пут са припадницима мађарских оружаних снага, наизменично у Србији и у Мађарској, био је 11. пешадијски батаљон Прве
бригаде Копнене војске.
Сценарио вежбе је осмишљен, постављен и прилагођен извршавању задатака у мултинационалном окружењу и условима
какви се предвиђају у мировним операцијама. Припадници три
војске, у оквиру мешовите мултинационалне чете, решавали су
задатке који их реално могу очекивати, сагледавајући потенцијалне опасности и ризике.

      2017.

„ 2017”
Пилоти Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране Војске Србије и Ваздушно-космичких снага Оружаних снага Руске Федерације почетком октобра реализовали
су трећу заједничку летно-тактичку вежбу „БАРС 2017” – Припрема и реализација борбених дејстава у току извршења задатака уништавања паравојних формација и спровођење
акција трагања и спасавања.
После 75 полетања, 91 час и 10 минута проведених у ваздуху, 123.400 килограма утрошеног керозина и укупно 1.096 комада муниције, ракета и авио-бомби испаљених и бачених
на циљеве на земљи, руски и српски пилоти закључили су да је „БАРС 2017” у потпуности
испунио циљеве – садејство током извршења задатака на уништавању копнених објеката
мешовитим посадама, проверу борбене оспособљености и спремности летачког састава за
заједничко извршавање задатака, као и унапређење нивоа сарадње међу члановима посада, дежурним јединицама и службама обезбеђења.
Пилоти мигова 29 и хеликоптера Ми-8 реализовали су сложене летачке задатке дању и
ноћу, у повољним и сложеним метеоролошким условима, те гађања, ракетирања и бомбардовања земаљских циљева на полигону „Пагоново” надомак Вороњежа.

„'4 2017”

10

15. јануар 2018.

Тим Војске Србије и делегација Националне гарде Охаја учествовали су на медицинској вежби у Републици Анголи. Претходиле су јој готово двогодишње припреме, а састојала се из две фазе – у првој фази је наш превентивни медицински тим био на теоретској обуци, коју је чинила едукација о применама мера за сузбијање хеморагијске грознице и других
облика вирусних инфекција, а у другој је и остатак тима од 12 чланова учествовао у збрињавању локалног становништва у два места покрајине Бенго.
Клинички оперативни рад у теренској болници водили су војни лекари из Анголе, Србије и Охаја, тежишно на пружању медицинске неге становништву из области превентивне
медицине, педијатрије, породичне праксе, дерматологије, оптометрије, стоматологије, акушерства и гинекологије.

11

„ 2017”
Специјалци из 63. падобранског батаљона, противтерористичког батаљона и 72. извиђачко-диверзантског батаљона са америчким колегама из 173. падобранске бригаде Европске команде оружаних снага
САД извели су средином новембра петодневну вежбу
„Зима 2017”. Српски и амерички падобранци земаљски део обуке реализовали су у панчевачкој касарни
„Народни херој Стевица Јовановић”, а десантне скокове на аеродромима „Ковин” и „Лисичији јарак”.
Око 120 падобранаца десантирано је из два америчка авиона Ц-130 херкулес, с висине од 300 метара.
Наши специјалци први пут су за десант користили
амерички падобран МЦ-6, који има делимично управљиву куполу, и падобран Т-11.

      2017.

'  : 
Јединице Војске Србије свих видова, родова и служби памтиће годину за нама по честим, интензивним и сложеним вежбама које су дефинитивно подигле лествицу стручности
и оспособљености сваког појединца, али и система у целини. Надлежне команде тестирале
су способности својих војника у различитим временским условима, па су тако полигоне Војске војничке чизме газиле истим интензитетом и на +40, као и на –20 Целзијусових степени.

„9 2017”
Припадници Речне флотиле су 18. маја у раним јутарњим часовима на привременом артиљеријском полигону „Тител” извели тактичку вежбу с бојевим гађањем – „Ечка 2017”.
Подводна противдиверзантска, бродска противминска и минска дејства, спречавање
продора непријатељских војних бродова и ватрена подршка јединица пешадије у одбрани
чинили су окосницу извођења сложене и динамичне вежбе и гађања. Као увертира у најсложенији и најзахтевнији вид тактичко-ватрене обуке данима пре тога извршена су бројна
припремна и бојева гађања појединачним бродовима из бродског наоружања.
Из пловних средстава Првог и Другог речног одреда, у пловидби, гађало се свим бродским артиљеријским наоружањем, 20 mm и 30 mm противавионским топом, тридесетмилиметарским бацачима пројектила и бочним пушкомитраљезима калибра 7,62 mm, циљева на
води на удаљености од 1.300 метара и циљева на копну удаљених 800 до 1.000 метара.

„  2017”
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15. јануар 2018.

Завршним бојевим гађањем крајем маја на Интервидовском полигону „Пасуљанске ливаде” окончана је вишедневна тактичка вежба „Ватрени скок 2017” Првог топовско-хаубичког дивизиона и Мешовитог ракетног артиљеријског дивизиона Мешовите артиљеријске бригаде
из Ниша. Врло сложеној вежби претходила је вишемесечна припрема, најпре у нишкој касарни „Мија Станимировић”, а потом и у околини Ниша и Алексинца. Период интензивне обуке завршен је осмодневним покретним
логоровањем које се одвијало на потезу Ртањ – „Пасуљанске ливаде”.
Артиљерци су увежбавали заузимање елемената
борбеног распореда, поседање ватрених положаја, рад
по командама за гађање, премештање с једног на други
положај, док су припадници 69. логистичког батаљона
правовремено и редовно обезбеђивали исхрану, воду,
здравствену заштиту, техничку подршку...
Током боравка на полигону „Пасуљанске ливаде”
припадници Првог топовско-хаубичког дивизиона извели
су велики број вежбовних и испитних батеријских гађања
и испалили више стотина пројектила – гађали су из уметнуте цеви 20 mm, а потом је изведено бојево гађање из
хаубица 152 mm и топова 130 mm. Такође, припадници
Мешовитог ракетног артиљеријског дивизиона дејствовали су из вежбовних уређаја за гађање на скраћеном растојању из лансера ракета самоходног четвороцевног
262 mm – ЛРСЧ 262 mm оркан и ракетама пламен 128 mm.
Трећи пут заредом, у оквиру покретног логоровања,
интегрисана је обука сталног и резервног састава. Уз то,
у саставу јединица стажирали су и кадети Војне академије на дужностима командира водова, који су 2017. завршили школовање.

„ 
2017”
Припадници Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране почетком јуна реализовали су заједничко
тактичко увежбавање „Ватрени удар 2017”. У току вишедневног увежбавања припадници Команде и јединица тог
вида Војске Србије увежбавали су ангажовање на задацима
ваздушног осматрања, јављања и навођења, дејства ловачке авијације, извођење противваздухопловних дејстава, пружање ваздухопловне подршке
и трагања и спасавања.

      2017.

„SAREX 39-17”
Министарство одбране, Министарство здравља и Директорат цивилног ваздухопловства 29. септембра успешно су реализовали вежбу трагања и спасавања „SAREX 39-17”, која је имала за циљ да тестира садејство цивилних и војних снага на дежурству у мисији реаговања на удес цивилног ваздухоплова на територији Србије.
Према сценарију вежбе ваздухоплов који је доживео удес у рејону Сјенице емитовао је
сигнал за случај опасности, који је Спасилачко-координациони центар Директората пренео
Оперативном центру РВ и ПВО, по чијем наређењу су активиране дежурне војне снаге за
трагање и спасавање на аеродромима у Нишу и Краљеву.
Посада хеликоптера газела, с краљевачког аеродрома, имала је задатак да лоцира предајник летелице чије је тачне координате пренела радио-везом хеликоптеру Ми-8, који је уз
помоћ екипе Клиничког центра из Ниша лоцирао и хитно превезао повређене назад на аеродром Ниш. Санитет службе за ургентну медицину је затим извршио прихват повређених
и превезао их у Клинички центар, чиме је вежба окончана.
У вежби су учествовали Спасилачко-координациони центар Директората на Аеродрому „Никола Тесла”, 98. ваздухопловна бригада са својим хеликоптерским јединицама
– 714. ескадрилом из Краљева и 119. ескадрилом из Ниша, као и Клинички центар Ниша.

„ 02”
У Бази „Југ” и на полигону „Боровац” средином октобра одржана је петодневна тактичка вежба „Стена 02”, чији је први део реализовала инжињеријска чета опште намене из састава 310. инжињеријског батаљона из Прокупља, док су други део вежбе, који је одржан
крајем месеца, извели лака пешадијска чета из састава 31. пешадијског батаљона Треће
бригаде, вод Војне полиције из састава Трећег батаљона Војне полиције из Ниша и вод
атомско-биолошко-хемијске одбране из 246. батаљона АБХО из Крушевца.
Вежба је имала за циљ да провери и оцени достигнути ниво интероперабилности и обучености јединице за извршавање сложених задатака у мултинационалним операцијама,
према стандардима и процедурама Концепта оперативних способности.

„ 2017”
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Једна од најсложенијих командно-штабних вежби, која је реализована на територији
Србије – „Гром 2017”, почела је узбуњивањем снага за командовање снагама за реаговање Војске Србије у ноћним сатима 24. октобра. Наредна два дана вежба се изводила на
мирнодопским и вежбовним локацијама снага за командовање, на свим нивоима командовања, на више локација на
територији Србије.
Вежбом су биле проверене, увежбане и унапређене
способности снага за командовање у успешном и ефикасном командовању, провођењу процеса оперативног планирања и ефикасном вођењу
операција, уз брзо и организовано поседање и премештање командних места.
Учествовао је део Генералштаба, Команде Копнене
војске, Ратног ваздухопловства и ПВО, Команде за обуку, Гарде и њима непосредно
потчињени састави намењени за подршку и обезбеђење.

„ 2017”
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Припадници Првог ракетног дивизиона 250. ракетне бригаде за ПВД у новембру
су почели са реализацијом показне вежбе „Ракета 2017” у
Касарни „Мајор Драгутин Гавриловић” у Зуцама. На неколико радних тачака припадници ракетно-техничке батерије
Првог ракетног дивизиона демонстрирали су борбени рад у
ноћним условима, уз коришћење расвете за технички положај у пољским условима рада
– комплетан процес припрема
ракета за ватрену употребу у
складу с технолошким процесом.

  
'
Симулационе вежбе су незаобилазан облик практичне
обуке команди и јединица Војске Србије, а протеклих година
Центар за обуку путем симулација стекао је драгоцена искуства у моделовању, припреми и
реализацији таквих увежбавања. Симулациони софтвер
„JCATS” обезбеђује командама
јединица реалистичне услове
за обуку у спровођењу штабних процедура на планирању и
извођењу борбених операција
у пуном спектру.

„ 2017”
Средином марта изведена
је вежба „Рујан 2017”, подржана рачунарским симулацијама,
у којој су учествовали припадници Команде Четврте бригаде
и 22. пешадијског батаљона
Друге бригаде Копнене војске.
Реч је о првој двостраној вежби
подржаној рачунарским симулацијама бригадног нивоа, која
је изведена у Војсци Србији.

„ 2017”
Показна тактичка вежба Прве бригаде с бојевим гађањем „Зима 2017” одржана је
почетком децембра на Интервидовском полигону „Пасуљанске ливаде”.
Циљ здружене вежбе, нивоа батаљона, чија је тема била борбена група у одбрани с
преласком у напад, било је приказивање обучености снага за командовање и потчињених јединица борбене групе у припреми, организовању и извођењу борбене операције у
свим временским условима. Демонстриран је начин организовања и извођења тактичке
вежбе с бојевим гађањем с борбеном групом, као и потребан ниво обучености јединица
за извршавање постављених задатака у току извођења операције.

„ 2017”
Петодневна тростепена, једнострана командно-штабна вежба, подржана рачунарским симулацијама – „Теја 2017”, у
којој су учествовали полазници 60. класе Генералштабног и 63. командноштабног усавршавања реализована је крајем априла. Специфичност вежбе
била је у томе што су официри наменски формирали команду привременог
састава, искључиво у сврху обучавања.

      2017.

„4 6 2017”
Крајем августа Команда Треће бригаде Копнене војске одржала је петодневну
вежбу подржану рачунарским симулацијама – „Виртуелни штит 2017”.
У вежби, на којој су се обучавали припадници декларисаних јединица Војске
Србије, осим припадника Треће бригаде, учествовали су и припадници Трећег батаљона Војне полиције, 246. батаљона АБХО и Центра за обуку путем симулација, као
и представници Црвеног крста Републике Србије.
Осим обуке у штабном раду лица на кључним дужностима у декларисаним јединицама, на вежби се инжињеријска чета опште намене увежбавала за евалуацију
НАТО-а нивоа „1”, а лака пешадијска чете, вод војне полиције и вод АБХО за евалуацију нивоа „2”.

„ 4 2017”
Вишедневна мултинационална командно-штабна вежба наше војске и Националне гарде Охаја – „Сајбер Тесла 2017” реализована је средином септембра у Касарни „Војвода Радомир Путник” Центра за обуку везе и информатике у Горњем
Милановцу.
Уз припаднике Министарства одбране, Војске Србије и Националне гарде Охаја учествовали су и представници државних органа Републике Србије, који имају
надлежности у области информационе безбедности.
Био је то други пут заредом да су припадници Војске Србије и Националне гарде из Охаја реализовали вежбу у области сајбер безбедности. Вежба је унапредила
способности српских старешина и војника у познавању и коришћењу информационих технологија, процедура и поступака и
указала на неопходност учешћа и осталих структура, с обзиром на комплексност напада из сајбер простора.

„6  2017”
Крајем септембра Команда 98. ваздухопловне бригаде извела је вежбу подржану рачунарским симулацијама – „Ваздушни удар 2017”, чија је тема ангажовање Бригаде у извођењу операција РВ и ПВО.
Симулационе вежбе су у РВ и ПВО постале један од значајних облика обуке команди и јединица. Протеклих година припадници тог вида Војске Србије су у Центру за обуку путем симулација проигравали најразличитије сценарије, управо онакве какве би могле да их задесе у реалним околностима.

„ 2017”
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Команда за развој Београдске бригаде, Жандармерија и Црвени крст почели су
30. новембра петодневну вежбу подржану рачунарским симулацијама – „Рогозна
2017”, која је имала за циљ проверу способности Команде територијалне бригаде за
планирање, организовање и вођење одбрамбене операције у условима симулираног
рачунарског окружења.
Проверено је и познавање начела употребе јединица и средстава, садејства с
родовима Копнене војске и између видова Војске Србије, али и сарадња с осталим
структурама система одбране, као и тактичке радње, технике и процедуре, те квалитет донетих одлука на свим нивоима командовања – од чете до бригаде.

'> 
У години за нама Инспекторат одбране осим редовних контрола јединица, команди и установа, реализовао и
тродневну проверу оперативних способности дела јединица Војске Србије за хитно реаговање.
Ванредном инспекцијом, која је почела 7. марта, знаком за узбуну у Оперативном центру обухваћен je део снага из Специјалне бригаде и Војне полиције. Инспекцијски
надзор вршен је истовремено на више локација у Србији с
циљем да се надлежни органи увере да су јединице у потпуности припремљене да у најкраћем року одговоре на постављене задатке у оквиру предвиђених сценарија кризне
ситуације. Иако је пракса да се у Војсци Србије спроводе
редовни и ванредни инспекцијски надзори, тако комплексан вид провере снага извршен је први пут после више деценија.

17

18

15. јануар 2018.

      2017.

„94 2017”
Дан Војске Србије, Дан победе и Дан Европе
обележен је 9. маја централном свечаношћу на полигону Никинци, где је током приказа „Челик 2017”
демонстриран део способности наше војске, као и

достигнути степен развоја српског наоружања и
војне опреме.
Приказ, који је три месеца пажљиво припреман
и којем је присуствовао државни и војни врх, као и
бројни гости из иностранства, обележило је дејство
бојевом муницијом више од 20 система наоружања,
војне опреме, артиљеријско-ракетних система, авиона и хеликоптера система одбране и МУП-а, акције припадника Специјалне бригаде Војске и специјалних јединица Полиције.
Уз заглушујућу буку и успешно погођене мете,
у делу свечаности посвећеном приказу гађања из
стрељачког наоружања и борбених оклопних возила у најбољем светлу на полигону у Никинцима показали су се и вишенаменска оклопна возила милош
и лазар, ракетни системи морава и модернизовани
огањ, самоходна хаубица НОРА, самоходни артиљеријско-ракетни систем ПВО ПАСАРС, као и нови
модел модуларне пушке.
Први пут широј јавности представљен је и противоклопни ракетни систем АЛАС. Реч је о вишенаменском систему великог домета, с принципом
вођења ракета без непосредног визуелног контакта са циљем.
Приказано је и дејство модернизованог модела тенка М-84, последње актуелне варијанте савременог борбеног тенка развијеног на бази модификација и модернизација основне верзије М-84.
Министарство одбране и Војска Србије презентовали су и дејства противоклопног хеликоптера
гама, намењеног за ваздухопловну ватрену подршку,
неутралисање и онеспособљавање оклопних борбених средстава и утврђених тачака дејством противоклопним ракетама маљутка, као и авиона орао,
предвиђеног за дејство по циљевима на земљи употребом вођених и невођених ракетних средстава и
ваздухопловним бомбама различитих тежина.
У оквиру приказа оперативних способности
Војске Србије демонстриране су и способности јединица Војне полиције у контроли територије у зони одговорности и решавање талачке ситуације,
оператsивне способности дела специјалних јединица Војске у садејству са специјалним антитерористичким јединицама МУП-а у противдиверзантско-терористичким дејствима, као и приказ способности санитетске евакуације ваздушним и копненим путем.
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„4 2017”
На батајничком аеродрому, 20. октобра, у част обележавања Дана ослобођења Београда у Другом светском рату, демонстриран је део оперативних способности Војске Србије приказом „Слобода 2017”.
Јавности су презентовани пристигли руски авиони МиГ-29 и савремена опрема војника по концепту „1500”, а у оквиру тактичко-техничког збора производи Одбрамбене
индустрије Србије. У летачком делу програма, уз авијацију Војске Србије, наступила је и
руска Акро-група „Стрижи”.
Прве секвенце приказа оперативних способности биле су посвећене решавању ситуације отмице ваздухоплова на редовној међународној линији, ангажовањем дежурне
јединице ловачке авијације и презентацијом принудног катапултирања пилота чија је летелица оштећена током акције.
Присутни су потом били у прилици да виде акцију тима за борбено трагање и спасавање, у коме су учествовали транспортни хеликоптер Ми-17, као и два хеликоптера гама, задужена за непосредну ваздухопловну ватрену подршку.
За то време део снага за противтерористичка дејства извео је акцију неутралисања
терориста, ослобађања талаца и реализацију мера противдиверзионе заштите. На другу
групу терориста, која је заузела део аеродромске инфраструктуре, кренули су, затим,
припадници јединица Војне полиције ради обезбеђења рејона извођења противтерористичке операције. Тридесет падобранаца извело је специјални падобрански десант из
авиона Ан-26.
Више од 20 хиљада посетилаца имало је прилику да види и примену технике брзог
спуштања ужетом „фастроуп”, када су из два транспортна хеликоптера Ми-8 десантирани тимови, уз једновремени прилаз два хеликоптера газела, из којих је један припадник
противтерористичког тима изводио ватрену подршку из ваздуха. Током неутралисања
терориста рањено је неколико припадника противтерористичких тимова, као и терориста, због чега је демонстрирана и хитна медицинска евакуација ваздушним путем хеликоптером Ми-17, с тимом за трагање и спасавање, уз борбену подршку специјалних тимова.
После приказа способности јединаца наше војске на „земљи”, небо над батајничким
аеродромом запарали су и ваздухоплови у саставу РВ и ПВО – авиони МиГ-29, авиони јуришници орао, школско-борбени авиони супергалеб Г-4, као и авиони домаће производње типа ласта-95, а пратио их је налет хеликоптера газела и гама, те транспортних хеликоптера Ми-17 и Ми-8.
Припадници Акро-групе „Стрижи”, који лете на ловачким авионима МиГ-29, извели
су јединствен програм групних и соло акробатских маневара, међу којима су и прелети у
поретку „пирамида”, „чекић”, „стрела”, „крст” и „крило”.


 
Тридесет година од последње набавке борбених
авиона у Србију су, с првим
данима октобра, руским
транспортним авионом Ан124 стигли авиони МиГ-29.
Шест авиона представљају
раније договорену војнотехничку помоћ коју је Ратно
ваздухопловство и противваздушна одбрана Србије
добила од Оружаних снага
Руске Федерације. Ваздухоплови, који су у најкраћем
року стављени у функцију,
представљају значајан допринос способностима, уз
које ће припадници РВ и
ПВО моћи у потпуности да
допринесу безбедности Републике Србије и њеног ваздушног простора.

Није изостао ни демонстрациони скок припадника 63. падобранског батаљона Специјалне бригаде, у једном налету, с висине од 2.000 метара, који су небом пронели заставе Србије, Војске Србије, Специјалне бригаде и Града Београда.
У оквиру „Слободе 2017” наступио је и пешадијски ешелон снага за реаговање опремљен по пројекту „1500”, у чијем су саставу припадници извиђачких чета бригада Копнене војске, 63. падобранског батаљона, батаљона за противтерористичка дејства, део припадника Војне полиције и 72. извиђачко-диверзантског батаљона Специјалне бригаде, коме се на стајанци батајничког аеродрома, у строју, придружио и моторизовани ешелон.
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' „1500+”
На полигону „Никинци” 9. новембра представљен је динамички приказ дела пројекта „1500+” и тестирање новог стрељачког наоружања,
заштитне балистичке опреме и осталих средстава из производног програма групације Одбрамбена индустрија Србије. Реч је о наставку пројекта „1500”, који подразумева опремљеност елитних јединица Војске
Србије најсавременијим наоружањем и војном опремом.
Приказано наоружање и војна опрема у највећој мери били су домаће производње, а с њиховим увођењем у значајној мери ће се повећати
способности, пре свега, наших пешадијских и специјалних јединица.
Пројекат „1500+” обухвата наоружање и војну опрему из домаћег
развоја, у које спада нова генерација стрељачког наоружања повећане
ефикасности – модуларне аутоматске пушке М17 6,5×39 mm / 7,62×39
mm, снајперске пушке репетирке М07 и полуаутоматске М91/16, далекометне снајперске пушке 12,7 mm М12 и тактичке пиштоље Е3 9 mm
ПАРА, из производног програма „Застава оружја а.д.” Крагујевац и
РБГР 40 mm, који производи ППТ Наменска.
Опрему чини и нова генерација муниције 6,5×39 mm ГРЕНДЕЛ и
7,62×54Р, као и нова генерација нишанских система за аутоматске пушке (оптички и рефлексни нишан), затим оптоелектронски видео-нишан
и осматрачко-нишански монокулар и бинокулар за ноћна дејства.
Средства којима се јединице Војске Србије опремају у оквиру пројекта „1500+” су и савремени комплет заштитне балистичке и тактичке
опреме, наоружана даљински управљана беспосадна платформа милош,
нова генерација осматрачких оптоелектронских система МИП-1, као и
оклопна борбена возила лазар-3.
Овај пројекат обухвата и сет комуникационо-информатичке опреме
с одговарајућим софтверима командно-информационог система, извиђачке беспилотне ваздухопловне платформе врабац, квадкоптер и нова
неборбена возила „Застава” НТВ.
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Војска Србије састоји се из мирнодопског и резервног састава. Да би те две компоненте у случају непосредне ратне опасности у потпуности биле усаглашене, неопходно је да се
и резервни састав обучава према предвиђеној динамици. У 2017, после више година паузе,
на адресе војних обвезника широм Србије стигли су позиви за редовно обучавање резервног састава. Реч је о реалној потреби да се мушкарци, који су у највећој мери средњег животног доба и чије су се физичке способности знатно промениле у односу на период када су
служили војни рок, поново уведу у тренаж. Специфичност у односу на ранији начин обуке
резервног састава огледала се у чињеници да се сада позивају целокупне јединице, а не појединци, како би се током обуке резервни састав и професионални припадници Војске Србије што боље уиграли.
Крајем маја на самосталном аутоматизованом
стрелишту „Пескови”, у
близини Пожаревца, обучавана су лица из резервног састава Београдске
бригаде.
Припадници резервног састава 2. механизоване чете 16. механизованог батаљона Прве бригаде извели су 15. септембра, после интензивне
петнаестодневне обуке,
тактичке вежбе с бојевим
гађањима механизованим
водовима на тенковском
стрелишту „Орешац”.
Гађању је претходила
индивидуална и колективна обука на полигонима
сремскомитровачке касарне и у ближој околини. Стални чланови борбених возила пешадије БВП М80А, командири, возачи, оператори-нишанџије и искрцни део – стрелци, пушкомитраљесци и снајперисти, понављали су и утврђивали знања стечена на служењу војног рока, али и стицали нова,
претачући их вежбањем у вештине.
У јединицама Друге бригаде лица из резервног састава изводила су крајем септембра
обуку и тактичка увежбавања за различите специјалности. За 20 дана, колико је обука трајала, реализовали су теме из стројеве, тактичке и ватрене обуке. Резервни састав је, између
осталог, обучаван за коришћење топографских карата, осматрање, гађање пешадијским и
наоружањем рода.
И резервисти на ратном распореду у Тимочкој бригади, који чине јединицу еквивалента
чете, а позивани су преко локалних центара Министарства одбране из Зајечара, Бора, Неготина и Пирота, почетком октобра су на логорском простору и аутоматском стрелишту „Кривул” код Зајечара реализовали двонедељну обуку. Та обука, коју је организовала Команда за
развој Тимочке бригаде, изводила се у три дела, почев од индивидуалне основне, специјалистичке и колективне обуке групе – одељења.
Војни обвезник, по важећем Закону о војној, радној и материјалној обавези, може у току једне календарске године бити позван на обуку 15 дана, односно 90 дана на војну вежбу,
када је реч о пасивној резерви. Сваком припаднику који је позван на обуку или војну прво
следују трошкови путовања од места пребивалишта до локације његове јединице. У зависности од тога да ли су војни обвезници запослени или не, припадају им различите накнаде.
Незапосленима припада накнада коју прописује Влада, док запослени примају плату код свог
послодавца, коју рефундира Министарство одбране.
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Србија је препознала да одбрамбена индустрија не служи само као помоћ одбрани земље већ и као начин и
средство за унапређење економије и бољи животни стандард грађана, те је у периоду од 2014. до 2016. године у
одбрамбену индустрију инвестирала 126 милиона евра. Мимо сопствених улагања фабрика, држава је у 2017.
уложила 50 милиона евра у фабрике наше наменске индустрије. Укупна вредност издатих извозних дозвола у
2017. је око 870 милиона долара, односно за 24 одсто више него у 2016. години.
Осим тога, крајем јуна на Београдском сајму одржан је 8. Међународни сајам наоружања и војне опреме
„Партнер”, манифестација на којој су приказане могућности наше одбрамбене индустрије – сложени артиљеријски и ракетни системи, савремено стрељачко наоружање и муниција, борбена оклопна возила, електронска опрема, лаки авиони, нови радари, различити тренажери, заштитна балистичка опрема, борбени патролни чамци...
„Партнер” се одржава сваке друге године. Покровитељ манифестације је Министарство одбране Републике
Србије, а суорганизатори су „Југоимпорт – СДПР” и Београдски сајам.

      2017.
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Боје наше земље на Међународним војним играма у Руској Федерацији почетком августа бранили су тенкисти и интенданти Војске Србије. На полигону „Алабино”, недалеко од
Москве, у надметању у најатрактивнијој дисциплини игара – „Тенковском биатлону” – одмериле су се екипе из 19 земаља, међу којима су били и српски тенкисти.
Потпоручник Младен Икић из 26. тенковског батаљона Друге бригаде проглашен је за
најбољег командира тенка у конкуренцији 57 посада, док је екипа наше војске освојила шесто место. Српски тенкисти тренирали су и такмичили се на тенковима Т-72 Б3, које су за ту
прилику обезбедили руски домаћини. Одласку у Руску Федерацију претходиле су двомесечне припреме широм Србије.
Осмочлана екипа наше војске први пут се, са још шест земаља учесница, такмичила и
у дисциплини „Пољска кухиња”, у категоријама пекарски производи и кулинарство, освојивши треће место за производњу хлеба по руској рецептури. У пет фаза, осим надметања у
припреми кулинарских специјалитета националне кухиње и пекарских производа, кувари
Војске Србије демонстрирали су и вештине у руковању оружјем.
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У 2017. години Војска
Србије примила је 1.538 војника у професионалну службу, а у процедури за пријем
је још 639 кандидата. Добар
одзив за добровољно служење војног рока не јењава, јер
млади у томе виде шансу за
добијање сталног посла.
Осим тога, после строге селекције и интензивне
шестомесечне обуке, у
истом периоду војнички
строј ојачан је и за 125 подофицира, младића и девојака који су се пре тога доказали као најбољи професионални војници у јединицама.
Војска Србије постала је богатија и за 187 официра, који су после школовања на Универзитету одбране добили потпоручничке чинове. Војну академију завршило је 160 кадета
и кадеткиња 138. класе. Медицински факултет ВМА завршило је 27 момака и девојака, међу којима 24 из 3. класе Медицинског факултета и троје с мастер студија.

 : 

Мало је задатака из треће мисије – помоћ цивилном становништву – с којима се Војска Србије није сусретала током
2017. године.
Година је почела снежним сметовима и завејаним становништвом у планинским селима широм Србије. Инжињеријске јединице Копнене војске данима су помагале у отклањању последица елементарних непогода.
Механизација Треће бригаде учествовала је у рашчишћавању завејаних путева и саобраћајница у околини Ниша, оспособила је путни правац од Хума до Лесковика у дужини од шест
километара и извукла неколико завејаних путничких возила.
Инжињеријске машине ангажоване су и на рашчишћавању путних комуникација у Копненој зони безбедности и делу
државне границе према Бугарској и Македонији.
На захтев Штаба за ванредне ситуације, у општину Сјеница упућене су две цистерне за воду ради водоснабдевања
становништва у селу Крајиште. Припадници Треће бригаде
чистили су снежне наносе на путевима у општини Лебане, а
Четврте у општини Бујановац.
Војници 98. ваздухопловне бригаде из Ниша почетком
марта били су ангажовани на гашењу шумских и пољских пожара у местима око Кладова и Неготина. Захваљујући раду људства из Сектора за ванредне ситуације и припадника Војске Србије ситуација на терену била је брзо под контролом.
Инжињерци 210. батаљона у прошлој години завршили
су реконструкцију пута до родне куће војводе Петра Бојовића,
у нововарошком селу Мишевићи, као и пут ка родној кући хероине Милунке Савић, у селу Копривница код Јошаничке Бање, а у Београду је реконструисан и отворен парк Милице
Ракић.
Током децембра припадници Војске Србије организовали су предавања „Војни пиротехничар у основној школи” у
23 школе за 2.015 ученика и 100 просветних радника.
Војни лекари су у години за нама у 26 општина и 35 села
бесплатно прегледали више од 1.100 становника.
Прошле године је више од 43.000 грађана у склопу
акције „Отворени дан” посетило касарне и дружило се с
војницима разгледајући технику и наоружање које се налази
на употреби у јединицама Војске Србије.

 43 
У кризним жариштима у Африци и на Блиском истоку, од Кипра и Либана до Сомалије, тренутно је 329
наших мировњака, а у последњих 12 месеци 652 српска
„плава шлема” била су ангажована у служби мира. Учествујући у десет мисија под окриљем Европске уније и
Уједињених нација, наши војници успостављају мир и
безбедност с партнерима широм света.
Осим хуманог аспекта у очувању глобалног
мира, мировњаци помажу развоју земље и
становништва погођеног кризом. У свим мултинационалним операцијама „плави шлемови” Војске Србије показали су се као одлични
војници и професионалци.
Њихов одговоран однос према изградњи мира у кризним регионима познат је у Уједињеним нацијама и Европској унији, што знатно доприноси угледу
Републике Србије и Војске Србије у међународној заједници.
Учешће у мултинационалним операцијама прилика
је за рад и стицање искустава у међународном окружењу, али и за усавршавање на личном и професионалном
плану.
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Институт за микробиологију ВМА опремљен је прошле године новим лабораторијским
системом, који узрочнике заразних болести идентификује за максимално два дана, уместо
три до пет по класичној анализи. Набављени су и мултислајсни скенер с напредним софтверским алатима, који ће ускоро бити пуштен као четврти скенер на ВМА, и нови апарат за
магнетну резонанцу с напредним секвенцама. За потребе војних осигураника у претходних
365 дана набављени су лекови у износу од 1.300.000.000 динара.
За сада потписани уговори за лечење цивила постоје у три војноздравствене установе
– у ВМА и војним болницама у Нишу и Новом Саду. У претходној години у војноздравственим установама прегледали су 93.843 војна и 40.446 цивилних осигураника. Војни лекари извели су 7.388 већих и 4.854 мање операције, док здравствене установе из система Министарства одбране бележе 122.826 болничких дана.
Следећи пример цивилних здравствених установа које су увеле отворен дан – бесплатне здравствене прегледе за све пацијенте, у војноздравственим установама у Београду, Новом Саду и Нишу бесплатно је прегледано више од 1.500 грађана.
Врхунац успеха српских лекара јесте успостављање лаке пољске болнице Нивоа 2, која
је под окриљем УН оформљена у Централноафричкој Републици. Пољска болница има специјалистички ниво – пријемно одељење, тим за евакуацију ваздушним путем, развијен хируршки, интернистички и инфективни модул, гинеколога, радиолога, фармацеута, лаборанте, медицинске техничаре, интензивну негу, добру дијагностику, лабораторију и логистику.
Кроз њу свакодневно пролазе на десетине пацијената, а на сталном болничком лечењу је од
осам до десет пацијената.
Учешће војних лекара у мисијама прилика је да се интернисти, инфектолози, али и остали специјалисти сусретну са тропским болестима каквих у нашој земљи нема – да се дијагностикује маларија, тифус, денга грозница и сличне болести. Хирурзи и ортопеди сусрећу
се с ратним повредама, увиђајући до ког обима се може збрињавати на том специјалистичком нивоу, у условима који потпуно одговарају ратним дејствима.



Универзитет одбране је најмлађи државни универзитет
који обавља делатност високог образовања на академским
студијама првог, другог и трећег степена из више научних
области у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких и медицинских наука.
Основан је 24. фебруара 2011, а садашњу структуру добио је
организацијско-формацијским променама у години за нама.
Обједињен је образовни потенцијал Министарства одбране
и Војске Србије, тако да Универзитет у свом саставу има Ректорат, Војну академију, Медицински факултет ВМА, Школу
националне одбране, Институт за стратегијска истраживања
и Институт за научне информације.
Једина је војнообразовна и научна институција која школује и обучава будући официрски кадар према плановима и
потребама нашег система одбране. Међу кадетима су и самофинансирајући студенти и студенти из страних земаља.
Претходну годину на Универзитету обележила су четири
међународна научностручна скупа – Омладински форум, у
оквиру сарадње Србије и Организације Уговора о колективној безбедности (ОДКБ) „Актуелни проблеми обезбеђења
евроазијске безбедности”, ИСИКС 2017 – „Асиметрија и
стратегија”, „Утицај промена у оперативном окружењу на
припрему и извођење (пројектовање) операција” и „Учење на
даљину 2017”.
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Током 2017. године
Министарство одбране
и Војска Србије били су
активни и у области међународне сарадње. За
365 дана убележено је
318 активности, реализовано 16 министарских
посета, а 674 припадника наше војске учествовала су на 15 мултинационалних вежби са војницима из више од 30 армија света. Потписано је
више међународних споразума – меморандум између влада Србије и Републике Српске о сарадњи у области ваздухопловства, споразум о сарадњи у области одбране с Румунијом, као и
споразум о размени и узајамној заштити тајних података између наше земље и Кипра.
Нотом о приступању Србије Техничком споразуму о оснивању HELBROC створени су
предуслови за наше ангажовању у тој борбеној групи.
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Како би се побољшао стандард и материјални положај запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, државно руководство предузело је низ мера. Дневна
накнада за рад на терену и дневна накнада
трошкова за службу на посебним војним
објектима сада износи 1.100 уместо доскорашњих 800 динара. Уведена је и солидарна помоћ за рађање детета која је у висини
просечне нето зараде (за новембар је износила 47.575 динара). Крај 2017. године
обележила је исплата бонуса свим припадницима система одбране у износу од
10.000 динара.
Прошле године установљена је нематеријална стимулативна мера из надлежности министра одбране, која подразумева
седмодневни одмор са чланом породице у
објектима Министарства одбране и Војске
Србије намењеним за одмор и рекреацију
на Тари, Врњачкој Бањи или Моровићу.
Поменуте награде до сада је добио 351
припадник Министарства и Војске.

У години за нама до крова над главом дошло је 347 припадника Министарства одбране и Војске Србије. Њих 233
стамбено питање решило је субвенционисаним кредитима,
за шта је у претходној години одобрено 612 милиона динара,
док је 114 активних и пензионисаних припадника система добило војни стан.
На иницијативу председника Републике, у сарадњи с
Министарством унутрашњих послова и Безбедносно-информативне агенције, започела је израда пројекта дугорочног
стамбеног збрињавања припадника свих безбедносних
структура.
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Министарство одбране и Војска Србије током прошле године набавили су 7.030
комплета теренске униформе М-10 и 2.000 чизама, а уговорена је набавка још 8.000
теренских чизама. Са фирмом „Јумко” из Врања закључен је уговор за набавку још
20.000 комплета униформе М-10 и додатних 2.000 комада ветровки, блуза и панталона,
4.000 кошуља и мајица, 3.400 панталона летњих М-12 и 400 комплета униформе за потребе припадника Војске који се упућују у мултинационалне операције. Закључен је и
уговор за набавку 27.003 теренске чизме, у вредности од 259.974.082 динара.
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У години за нама завршена је изградња вишенаменског учионичког центра за обуку и
Команде центра у Бази „Југ”, као и објеката за смештај возила у Новом Пазару и Сремској
Митровици. Изграђена је „Бела соба” у Војнотехничком институту, а извршена је и гасификација комплекса у Техничком ремонтном заводу „Чачак” и реконструкција објеката. Почело је и реновирање Спортског центра и дела спаваоница на Војној академији, чиме ће се
створити бољи услови за развој физичких способности кадета и професионалних војних лица из гарнизона Београд.
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Буџет намењен за финансирање Министарства одбране за 2017. годину реализован je
у износу од 99 одсто, а у Нову годину Министарство улази без неизмирених доспелих обавеза, чиме је систем показао да се домаћински односи према новцу који се улаже у Војску.
С таквом праксом наставиће се и у 2018. години, а простора за побољшање стандарда припадника и набавку наоружања и војне опреме има, с обзиром на то да је буџет Војске Србије повећан за 11,6 милијарди динара у односу на 2017. и износи 70,5 милијарди динара.
Стога су и плате припадника Министарства одбране и Војске Србије од јануара 2018. године увећане за десет одсто. ƒ

