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Поглед на халу 1, где су била изложена најзначајнија средства ратне технике

Премијерно на сајму самоходна топ-ханубица
,,Александар“ 155 мм

Први ,,Ербасов“ хеликоптер који је долетео у Србију

Звезда сајма: ново борбено противоклопно возило ,,Лазар/РАЛАС“

Н

а овогодишњем сајму наоружања и војне опреме наступило је 128
излагача, 96 из Србије и 32 из иностранства. Минула сајамска приредба прерасла је највећу манифестацију те врсте у југоисточној
Европи. Изложено наоружање најбоље доказује да се одбрамбена индустрија Србије опоравила и да ће у наредном периоду обезбедити најважнија средства за нашу војску.
Одбрамбена индустрија представља изузетан точак-замајац развоја
привреде, посебно у домену нових технологија. Познато је да се већина нових технологија примењују најпре у области космонаутике и производњи наоружања и војне опреме. Осим тога извоз наоружања и
војне опреме представља значајан извор девизних прихода. У време
СФРЈ извоз средстава војне технике и трансфер инжињеринга доносили су тадашњој војној индустрији годишње приходе и до две милијарде долара. Тада је наменска индустрија војсци обезбеђивала чак 85
одсто укупних потреба. Нису произвођена само средства чије су серије биле мале, па се то није исплатило или нисмо поседовали одговарајуће технологије. Били смо међу малобројним државама света које су
имале своје тенкове, авионе и подморнице. Наш тенк М-84, пред разбијање Југославије, показао се као најприлагодљивији за ратовање у
пустињским условима. И данас је у врху по предностима које нуди. Нажалост тенк је био заједнички производ индустрије Србије, Хрватске,
Словеније и БиХ. Капацитети наменске индустрије, због опасности које су претиле, углавном су подизани у унутрашњости земље, најчешће
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Беспилотни хеликоптер

Наш тенк
изузетних
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Беспилотна
летелица ,,Пегаз“
у Босни и Херцеговини. Део те индустрије био је смештен у подземним
објектима, а део је имао резервне капацитете управо у утроби планина.
Занимљиво је да је Југославија била једна од четири државе света
која је поседовала аеродинамички тунел. Та скупа и високотехнолошка инвестиција налази се у нашој престоници, односно у Жаркову. И
данас се у том објекту за потребе наше наменске индустрије Србије
или за иностране партнере испитују поједина решења за авионе и велику палету пројектила. Стручњаци Ваздухопловног војног института
својевремено (осамдесетих година минулог века) пројектовали су суперсонични авион, али се од тог пројекта, због високих трошкова и
притиска из Словеније и Хрватске одустало. Пред разбијање Југославије Сједињене Америчке Државе одабрале су наш авион ,,Галеб 4“ да
би на његовој платформи развили школски авион. Због догађаја 1991.
године у СФРЈ, Американци су одустали од те намере, иако се у преговорима далеко одмакло.
Србија је опредељењем ослонца на сопствене снаге у последњих
неколико година развила капацитете одбрамбене индустрије, који данас производе средства наоружања и војне опреме високог технолошког нивоа. Улогу интегратора у тој области преузела је компанија
,,Југоимпорт СДПР“.
О убрзаном развоју одбрамбене индустрије говори податак да је
прошле године уведен у наоружање Војске рекордан број средстава из
домаћег развоја – укупно 29, а у првом кварталу ове године и 22 додатна. До краја године очекује се увођење најмање још 24 средства
наоружања и војне опреме.
На овогодишњем сајму могла су се видети и следећа средства: самоходни вишецевни лансер модуларног типа ,,морава“, модуларни
ракетни систем ,,огањ“, ракетни систем ,,тамнава“, самоходни топ хаубица ,,Александар“, систем ,,алас“, оклопно возило ,,Лазар 3“, ракета ,,ралас“, вишенамнско оклопно борбено возило ,,Милош“, борбено
командно-извиђачко возило БОВ М-16, хибридни систем ,,пасарс“,
оклопно возило амфибија ,,курјак“, вишенаменско оклопно возило
,,деспот“, безпосадно даљински управљано возило ,,Милош“, а публици је представљен и први хеликоптер Х-145 М. Свему овоме треба додати беспилотне летелице, вишецевне бацаче ракета, самоходно
артиљеријско оруђе ,,НОРА“, минобацаче, муницију и читаву палету
других средстава војне технике и опреме.
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