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ФОТОРЕПОРТАЖА

Са Сајма наоружања и војне опреме „Партнер 2015”

ОД ПИШТОЉА ДО АВИОНА

Понос наше памети и
индустрије:
беспилотна летелица
,,Пегаз“
Моћно артиљеријско
оруђе

Стручњаци ВТИ знатно су побољшали својства ракетног система ,,куб“
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едми међународни сајам наоружања и војне опреме „Партнер 2015” одржан је од 23. до 26. јуна на
Београдском сајму под покровитељством Министарства одбране и „Југоимпорта СДПР”, а у организацији Београдског сајма. На сајму су учествовале научноистраживачке, развојне, ремонтне и пратеће институције Министарства одбране Републике Србије, произвођачи наоружања и војне опреме из Србије и иностранства, трговинска и заступничка предузећа. Та манифестација окупила је рекордни број излагача – 116,
од тога је 92 домаћа и 24 инострана.
Може се слободно рећи да средства која су се нашла
под сводовима Београдског сајма представљају врх
технологије српске привреде, да је реч о извозно оријентисаној производњи и да наменска индустрија значи
снажан замајац технолошког и економског развоја земље која у тој области има традицију дугу 161 годину.
Данас производе наменске индустрије наше земље користи више од 60 земаља света, чиме су створени
услови да производи одбрамбене индустрије са кодном ознаком РС постану видљиви ширем кругу корисника.
Сајам је, у присуству високих страних и домаћих званичника - министара у Влади РС, начелника ГШ ВС генерала Љубише Диковића и представника пословног
света, отворио министар одбране Братислав Гашић који је посебно поздравио представнике делегација из 20
земаља и излагаче из иностранства који су, препознајући важност Сајма, присуством допринели квалитету те
манифестације, дајући јој међународни карактер.
Он је подсетио да је у периоду између два сајма, на
иницијативу Министарства одбране 2013. године потписан Административни аранжман са Европском одбрамбеном агенцијом, чиме су се створили услови за
активније укључење наших истраживачко-развојних и
производних капацитета у одбрамбену индустрију ЕУ.

Најновија верзија домаћег тенка М-84 у који су уграђени
најсавременији борбени и неборбени системи

Први пут пред очима јавности: борбени патролни чамац
Потписано је неколико билатералних споразума од којих
посебно истиче Споразум о војнотехничкој сарадњи са
Руском Федерацијом.
Генерални директор Југослав Петковић је рекао да је
„Југоимпорт“ окончао четврту фазу опремања њихове
фабрике сложених борбених система, тако да ће Србија
од јула први пут у својој историји почети производњу артиљеријских цеви свих калибара. Допремањем производних капацитета у Ваљево поново се успоставља производња невођених ракета и артиљеријских пројектила великог калибра.
На Сајму су премијерно промовисана четири производа – авион „сова“ четворосед, борбени патролни чамац
последње генерације, преносни радар домета 15 км са
солид стејт технологијом, невођена ракета ваздух -земља
М50, калибра 128 милиметара, велике разорне моћи.
На Сајму наоружања представила су се и многобројна
приватна предузећа из Србије која развијају занимљиве
програме за одбрану земље, а и фирме које производе
пратеће садржаје. Тако се традиционално појавила ,,Производња Миле Драгић“ која је афирмисана на међународној сцени гамом опреме од чизме до шлема. ,,Статус
стил“ из Земуна представила се официрским сабљама,
парадним подежима и другим производима из програма
богатог историјског наслеђа који представља неку врсту
светионика незаборава. Реч је о статусним симболима
професије и емотивној ризници поноса, части и достојанства.
Ове године на Сајму наоружања приметан је већи број
пензионисаних официра што су ангажовање наставили у
предузећима одбрамбене индустрије, што говори о уважавању знања, вештина и навика које су ти људи стекли
током обављања одговорних дужности у систему одбране.
З. П.

Репарирано возило које је користила наша војска
у Првом светском рату

Сајму присуствују многобројне иностране делегације

На штанду Производње
,,Миле Драгић“
Возило ,,Лазар“, као и
друга нова средства
опремљени су
командно-инфромационим системима
последње генерације

Душица Танасковић и
Слободан Шућурлија
представили су
симболе професије
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Ветеран
ВОЈНИ

Oficirska sabqa
i paradni bode`i
kroz vreme i sve~anosti

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

Paradni bode`i
• kopneni
• vazduhoplovni
• mornari~ki
Tel: 011/316-24-88.
011/377-15-22,
Web: www.statusstil.com

060/676-88-01
E-mail: office@statusstil.com

САБЉЕ: rata
25 месечних
БОДЕЖИ:
20 месечних
рата
bode`a
cene рата
sabqi • standardna ... 64.000,00
+ PDV paradnih
20 mese~nih

стандардна..................месечна рата- 3.400
дин.
посребрен...........месечна
2.460 дин.
.......–44.000,00
+ PDV
• posrebrena
... 68.000,00
+ PDV • pozla}enрата
посребрена................. месечна рата - 3.600
дин.
позлаћен.............месечна
рата
–
2.880 дин.
+ PDV
• pozla}ena ..... 73.000,00 + PDV • posrebren..... 39.000,00
позлаћена.................... месечна рата - 3.800 дин.
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•

Godina HIII

• Бroj 137 • ЈУН 2015.

Неспокој пред годишње одморе

НОЋНА МОРА
ВОЈНИХ
ПЕНЗИОНЕРА
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