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Униформе су огледало војске

Медаље и ознаке из времена ЈНА и ВЈ

Музеј Копнене војске У Нишу

ЛУЧА ЈУНАШТВА, ВИТЕШТВА И СЛОБОДАРСТВА
Изложена збирка обухвата око 12.000 фотографија, 1350 посебно написаних текстова и докумената,
360 комада наоружања, 250 застава, ознака, амблема, 290 карата, шема, скица, 47 униформи...
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заборављени

Макета оклопног транспортера

Овако је изгледао топ пре 200 година
Генерали Копнене војске
(1941-2007)

Ознаке јединица и установа наше војске

Х

одници зграде Команде копнене војске у Нишу, захваљујући
дуготрајном, упорном и самопрегорном раду у истраживачким
искорацима у прошлост припадника те оперативне групације
Војске Србије, претворени су у музеј који на најбољи начин представља нашу оружану силу од седмог века до данас. Они који су
били привилеговани да виде грандиозно дело официра, подофицира и цивилних лица на служби у Команди КоВ, остали су очарани лепотом поставке, порукама које су могли да прочитају у многобројним текстовима, доследношћу тима људи што су упорношћу
,,ископали“ и до сада непознате податке, фотографије и предмете,
експонатима што ,,говоре“ историју, снагом патриотизма који извире из сваког документа и артифакта и величином јунаштва бранилаца слободе, правде и људског достојанства. И да не будемо погрешно схваћени, Музеј КоВ-а и гарнизона Ниш није доступан само „привилегованима”, већ ће ускоро моћи да га походе грађани
Србије, да се поклоне именима и ликовима јунака који су положили животе на олтар отаџбине и невиних цивила који су себе уградили у темеље државе Србије.
Највећи „кривац“ што је наш систем одбране добио поставку која превазилази музејске оквире и стеге, а зрачи порукама витештва, слободарства, оданости отаџбини и неизмерног човекољубља, јесте командант КоВ-а генерал-потпуковник Милосав Симовић, који је пре неколико година, са припадницима јединице у Врању, готово ни из чега створио брилијантну Спомен-собу 4. бригаде
Копнене војске.

Дело наших конструктора и
радника

Да се осети војничка душа

Заменици команданата дивизија, корпуса, армија и Копнене војске
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-Руководећи се значајем историјске баштине и из поштовања
према погинулим браниоцима, посебно у 20 веку, односећи се часно према породицама погинулих, покренули смо акцију унутрашњег уређења зграде, а ускоро и спољашњег ‒ да светли пуним
сјајем, како би се на тај начин у Нишу осетила војничка душа.
НАСТАВАК НА 30. и 31. СТРАНИ

Карта одлуке
за Битку
на Кошарама

Пиштољи којим
су били
наоружани
припадници КоВ
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ВОЈНИ

ГЛАСИЛО ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
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Сусрет на тромеђи Србије,
Бугарске и Румуније
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