У ФОКУСУ
Из активности министра одбране у јануару

Развој државе
Србије прати
и развој њене
војске

Многобројним и разнородним активностима у
јануару министар Вулин најавио је динамичну
годину, кад је реч о унапређењу способности
Војске Србије, али и наставку поправљања
стандарда припадника система одбране. Осим
тога, поруке које су се могле чути у месецу за
нама потврђују да вредности прокламоване у
недавно усвојеним, стратешким документима
нису само слово на папиру, већ ће брига за
сународнике, подршка породици, као и сваком
човеку који је своју судбину везао за систем
одбране бити неповратно уткане у стварност
Министарства одбране и Војске Србије.
Приредио Владимир ВЈЕШТИЋ

М

инистар одбране Александар Вулин дочекао
је Нову годину с припадницима стално задејствованих снага 250. ракетне бригаде за противваздухопловна дејства у гарнизону Панчево, одакле је послао поруку да је Војска Србије
увек спремна да сачува своју земљу.
– Војска Србије је снажна, спремна, опремљена и увек
у стању да сачува нашу земљу и наш начин живота – поручио је министар одбране Александар Вулин, који је део
новогодишње вечери, у пратњи заменика начелника Генералштаба Војске Србије генерал-мајора Петра Цветковића и команданта Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране генерал-мајора Душка Жарковића,
провео са српским „ракеташима”.
ВОЈСКА ЈЕ УВЕК БУДНА И СПРЕМНА
Већ следећег јутра, у пратњи сарадника, министар одбране обишао је Оперативни центар система одбране, одакле
је још једном поручио да за Војску Србије нема празника и да она у потпуности чува безбедност наше земље и
свих наших грађана. Путем видео-линка министар Вулин
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примио је извештаје о тежишним задацима и стању у јединицама из оперативних центара Команде Копнене војске, Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране и Команде за обуку.
Министар одбране Александар Вулин и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић,
другог дана нове године, присуствовали су традиционалном новогодишњем окупљању припадника 63. падобранске бригаде, одржаном на Војном аеродрому „Наредник-пилот Михајло Петровић” у Нишу. Они су се, одигравши партију стоног тениса, симболично придружили обележавању спортског дана елитне јединице Војске Србије.
Дан касније, у Великој ратној сали старог Генералштаба
у Београду, министар одбране уручио је уговоре стипендистима Министарства одбране, њих 16, које по завршетку студија чека запослење у Војнотехничком институту.
– На овај начин, чувајући нашу памет, чувајући нашу
децу, дајући им мотив за рад, дајући им простор за рад,
најефикасније се боримо да не оду из ове земље, да раде
овде, да своје знање, своју памет и свој труд поклоне својој земљи и Војсци Србије – рекао је том приликом министар Вулин.

У ФОКУСУ
МИНИСТАР ВУЛИН ОБИШАО
НАЈБОЉУ ЈЕДИНИЦУ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
Најбољу јединицу Копнене војске у претходној години,
41. пешадијски батаљон Четврте бригаде КоВ, министар
одбране Александар Вулин обишао је на бази „Југ” код
Бујановца. Он је истакао да је имао прилику да се лично увери
зашто га је претпостављена команда изабрала за најбољи.
– Није 41. пешадијски батаљон најбољи зато што има
најмодернију технику, јер је добио бољу опрему од других,
већ зато што има квалитетне људе који су посвећени својим
дужностима, који воле своју војску, своје занимање. Војска
Србије може да буде поносна не само на ову јединицу већ на
сваког свог припадника који даје све од себе да испуни све
своје задатке и да чува мир, стабилност и сигурност, да чува
наш начин живота – нагласио је министар Вулин.
Он је потврдио да је у Копненој зони безбедности стање
редовно, да се живот одвија плански и организовано, а
држава Србија може да буде мирна и спокојна док њена
војска брине о њој.
Командант 41. пешадијског батаљона потпуковник Саша
Вучковић истакао је да су министру Вулину презентовали
намену и задатке батаљона, као и једну од пешадијских чета
која је опремљена новим борбеним возилом „лазар 3”, а
капетан Ивица Бараћ, командир прве пешадијске чете овог
батаљона, навео је да су искуства у раду с тим возилима
изузетно позитивна.
– Показала су се као изузетно мобилна и као средства
ватрене подршке, која су за пешадијске јединице, као што је
пешадијска чета, изузетно корисне.
Пише Б. Миљић

Уследила је додела кључева за 27 станова припадницима Министарства одбране и Војске Србије, када је министар одбране поручио да ће Војска Србије и у новој години настојати да учини све што је могуће да се квалитет
живота њених припадника поправи – „да делимо станове, да повећавамо плате и дневнице и да учинимо све што
можемо да живот у Војсци Србије буде бољи”.
ЧУВАР ПОРОДИЧНИХ ВРЕДНОСТИ
Од увођења стимулативних мера за припаднике Министарства одбране и Војске Србије 1. јануара 2018, крајем
прошле године рођено је 1500. дете и склопљен је 500. брак.
Министар одбране Александар Вулин је на Бадњи дан, у
разговору са породицама војника, када им је уручио пригодне поклоне и стимулативне мере, потврдио да је Војска Србије чувар традиционалних, породичних вредности и да ће учинити све да олакша родитељство својим
припадницима.
Божић, најрадоснији хришћански празник, министар
одбране Александар Вулин и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић, у пратњи команданта Копнене војске генерал-потпуковника Милосава
Симовића, провели су са припадницима Војске Србије
на бази „Трмка” у Копненој зони безбедности недалеко од
Куршумлије. У божићној честитки министар Вулин пожелео је грађанима Србије да празник проведу са својим
породицама, „да размишљају о својој Србији, буду мирни, срећни, задовољни и да живе у сигурној и стабилној
земљи”. Министар одбране је истакао да на велики пра-
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зник треба да мислимо и на наше сународнике, на Србе
на Косову и Метохији, у Републици Српској, у Хрватској,
као и на Србе у Црној Гори, „на њихову борбу за право да
верују у свог Бога, да обилазе своју цркву, говоре својим
језиком, да пишу својим писмом”.
ОРДЕН МИНИСТРУ ОДБРАНЕ ПОВОДОМ ДАНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Поводом Дана Републике Српске – 9. јануара, председница Републике Српске Жељка Цвијановић доделила је
министру одбране Републике Србије Александру Вулину
Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем за
рад и заслуге у међународној сарадњи и учвршћењу мира,
личне резултате и достигнућа, као и за допринос у развоју свеукупних односа између Републике Србије и Републике Српске.
Захваљујући на додељеном ордену, министар Вулин
истакао је да признање које је добио није признање само
њему лично „већ признање Србији коју води Александар
Вучић, која не оклева да својој Републици Српској помогне увек и на сваком месту”.
– Нико се више не поноси Републиком Српском него
њена Србија, која је одлучила да Републику Српску стави у своја највиша документа. Никада се до сада у Стратегију одбране, у наше законе, у реч наше Скупштине и
председника није чешће и више стављала Република Српска и сви Срби где год да живе, као наш врховни приоритет, као нешто што је непроменљиво, сигурно, недељиво.
У политици све може да се промени, али одлучност Србије да чува Србе где год да живе и да Републику Српску
сачува и унапреди, не може се променити никада и нигде – поручио је министар Вулин, који је присуствовао
свечаном дефилеу на Тргу Крајине и Свечаној академији поводом Дана Републике Српске у бањалучкој Спортској дворани „Борик”.
Десетог дана јануара, на пријему поводом новогодишњих и божићних празника у Дому Гарде на Топчидеру,
који је организовао с начелником Генералштаба Војске Србије генералом Миланом Мојсиловићем, министар Александар Вулин поручио је да жели да се бар једна генерација у Србији роди, одрасте и умре, а да не упозна рат и
изразио наду да ће 2020. година бити боља, мирнија, сигурнија, „да ће свет бити боље место, где ће се сви радовати миру, а да ће Србија наставити путем који је започела – усправна, велика и лепа”.
СРБИЈА ПАМТИ
Да сви који су бранили Савезну Републику Југославију
1999. године заслужују подједнаку пажњу и поштовање,
потврдио је министар одбране Александар Вулин, средином јануара, када је бившим припадницима Војске Југославије из Црне Горе, командирима из лаке самоходне артиљеријске батерије из 5. моторизоване бригаде Војске Ју8 Одбрана Фебруар 2020.

гославије Андрији Мандићу и Данилу Лековићу уручио
војне спомен-медаље за допринос систему одбране Републике Србије на свечаности у Великој ратној сали старог
Генералштаба. Том приликом је рекао да је много деценија прошло од како су Срби у Црној Гори могли да буду
сигурни да је држава Србија чврсто уз њих и да ће имати
на кога да се ослоне.
– Србија памти добро, и ово је наш начин да се захвалимо онима који су нас чували, бранили, а исто тако ово
је наш начин да упутимо поруку српском народу у Црној
Гори да знамо за његово постојање, да смо поносни на његову храброст, упорност и отпорност, и да ће српски народ у Црној Гори увек моћи да рачуна на државу Србију
– поручио је министар Вулин.
Нову годину по јулијанском календару министар одбране Александар Вулин дочекао је, у пратњи начелника
Генералштаба Војске Србије генерала Милана Мојсиловића, у Центру за испитивање наоружања и војне опреме „Никинци”, одакле је, уз честитку онима који празнују, поручио да им жели мир, срећу и здравље.
– Желим да буду поносни на свој народ, да чувају своје обичаје и традицију, да мисле на Србе у Црној Гори, на
Косову и Метохији, Србе у Босни и Херцеговини, Републици Српској, Хрватској, Словенији, Македонији и где
год да живе, а посебно да мисле на Србе у Црној Гори и на
Косову и Метохији, где се толико упорно боре за своје право да буду Срби, а да ће само снажна и стабилна Република Србија бити у стању да их сачува, без обзира где живе.
ОДГОВОР НА СВАКО НАРЕЂЕЊЕ,
И У НАЈТЕЖИМ УСЛОВИМА
– Војска Србије обучава се свакога дана, никада не губи
време и увек је ту да сачува наш начин живота и нашу Србију – поручио је министар одбране Александар Вулин
23. јануара након обиласка припадника Специјалне бригаде, који изводе обуку у зимским условима на Копаонику. Процес преформирања специјалних бригада је у току,
али процес обучавања се никада не завршава и никада не
престаје – рекао је министар Вулин, истакавши да су припадници 72. и 63. специјалне бригаде најобученији и најелитнији војници Војске Србије, чији процес усавршавања
и обучавања траје док год су припадници Војске Србије.
Дан касније, у пратњи заменика начелника Генералштаба Војске Србије генерал-мајора Петра Цветковића,
министар је присуствовао представљању нове заштитне
балистичке опреме припадника Батаљона војне полиције
специјалне намене „Кобре”, када је истакао да та јединица
припада самом врху, не само наше војске.
– Припадници батаљона опремљени су свим најсавременијим што војна индустрија може да понуди. Посебно
сам поносан што су сва њихова заштитна опрема и њихове униформе произведене од домаће памети, од домаћег
знања. Реч је о људима који се бирају по посебном принципу, посебном критеријуму, који су максимално посве-
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СПОМЕНИК СВЕТОМ САВИ
Откривањем споменика Светом Сави у кругу касарне
„Растко Немањић” у Панчеву, литургијом коју је служио
протојереј ставрофор Стојадин Павловић и сечењем
славског колача, припадници Специјалне бригаде
обележили су по 14. пут крсну славу те елитне јединице
– Светог Саву. Том свечаном тренутку присуствовали
су министар одбране Александар Вулин, начелник
Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић и
командант Специјалне бригаде бригадни генерал Мирослав
Талијан.
Kао војници који следе дело највећег српског просветитеља
и бране вредности које је он пре осам векова утемељио,
припадници Специјалне бригаде покренули су иницијативу
да се у касарни која носи световно име свеца заштитника
подигне споменик као симбол нераскидиве везе Светог
Саве и Специјалне бригаде.
Иницијативу је благословио Његова светост патријарх
српски Иринеј, а међу најзаслужнијима за подизање
споменика су командант Специјалне бригаде бригадни
генерал Мирослав Талијан, директор Управе за сарадњу
са црквама и верским заједницама Милета Радојевић,
академски вајар из уметничке ливнице „Госи” Kатарина
Трипковић и уметничка ливница „Јеремић”.
Док је био племић Свети Сава је у лов ишао са соколом,
птицом која је симбол слободе, тријумфа и издизања
изнад ситуације, али и симбол припадника Специјалне
бригаде, познатих као „соколови”. У постаменту подигнутог
споменика стоји соко у одбрамбеном ставу, раширених
крила, чиме се шаље порука да „соколови” заједно са
светитељем са висина мотре на српски народ и штите га.
Развијени свитак у рукама светитеља такође је детаљ
са вишеструким значењем. На њему су исписане поуке
Светога Саве из Хиландарског типика и беседа, које се могу
тумачити и у војном контексту.
Пише К. Симоничић
ћени свом послу, својој земљи и својој војсци – нагласио
је министар одбране Александар Вулин.
ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМА
Настављајући активности, министар Вулин је у присуству
начелника Генералштаба Војске Србије генерала Милана Мојсиловића, и највиших старешина, у Свечаној сали
Дома Гарде на Топчидеру приредио пријем за припаднике Министарства одбране и Војске Србије, Министарства
унутрашњих послова и Безбедносно-информативне агенције, који су добитници неновчаних награда.
– То је наш начин да се захвалимо најбољима, свима
онима који су, када је било најтеже, одговорили на позив
своје земље – нагласио је министар Вулин и додао да је
свако од њих заслужио ово признање много пута, а то је,
како је додао, начин да се изрази захвалност свима они-

ма који су јединствени систем одбране који чине војска,
полиција и БИА учинили „тако вредним безбедне, сигурне и стабилне Србије”.
Летачкој обуци припадника Војске Србије на борбеним хеликоптерима Ми-35 на аеродрому „Наредник-пилот Михајло Петровић” у Нишу, 26. јануара, присуствовали су и министар одбране Александар Вулин и начелник
Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић.
Том приликом министар Вулин је рекао да се Војска Србије обнавља као што није деценијама.
– Захваљујући упорности председника Србије и врховног команданта Војске Србије Александра Вучића, набављамо најбоља средства и наши пилоти први пут у својој каријери имају и најбоље и најновије летелице. Развој
државе Србије прати и развој војске – поручио је министар одбране.|
Фото: Срђан Хајстер, Јово Мамула и Даримир Банда
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