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ФОТОРЕПОРТАЖА

Противавионске ракете су привукле
пажњу посетилаца

Беспосадна платворма ,,Милош“

Забележено на Сајму наоружања и војне опреме ,,Партнер 2017“

ПРИКАЗ ДОМАШАЈА ОДБРАМБЕНЕ
ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

Авион „сова“ оставио је утисак елегантне летелице

Артиљеријска невођена ракета ,,јерина-2“

Ракетни артиљеријски лансер ,,Морава“ са ракетама 128 mm

„НОРА“ се сврстава у ред савремених самоходних
артиљеријских средстава
радиција конструкције и производње савременог наоружања у
нас дуга је безмало једно столеће. По неким елементима траје
и више од једног века. Та комплексна, свеобухватна и веома
сложена активност нарочито је дошла до изражаја после Другог
светског рата, када је држава била на правцу ,,судара“ интереса
Истока и Запада. Својевремено је наша земља извозила наоружање, војну опрему и инжењеринг на годишњем нивоу од око две милијарде долара. У време СФРЈ, за потребе сопствене одбране,
остваривана је производња више од 85 одсто потребног наоружања и војне опреме. Из увоза је обезбеђивано само наоружање, односно опрема, чија би производња била неисплатива или је врх
савремене технологије, па би за освајање производње било потребно много времена.
У последње време Србија чини све да поврати стару славу произвођача наоружања и војне опреме јер су многе земље радо куповале наше оружје због квалитета, ниже цене у односу на друге
произвођаче, обезбеђења преко потребних делова и инжињеринга.
Ове године под покровитељством Министарства одбране у суорганизацији са Југоимпортом СДПР (27-30. јуна) одржан је 8. међународни сајам наоружања и војне опреме ,,Партнер“ 2017. Та
манифестација организује се сваке друге године.
Осми ,,Парнер“ је протекао у знаку представљања новитета у
наоружању и опреми, приказа технолошких могућности домаћих
произвођача, представљања иностраних производа и размене
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Оклопљено возило ,,лазар3“ побудило је пажњу
страних делегација
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Беспилотне летелице „врабац“ и „пегаз“
значајних информација научног и стручног карактера.
Циљ манифестације је представљање савременог стрељачког наоружања
и муниције, борбених оклопних возила, електронске опреме, лаких авиона,
нових радара, разних тренажера, заштитне балистичке опреме, борбених патролних чамаца и другог.
Међународни сајам наоружања и војне опреме посетиле су бројне високе
делегације из целог света, Европске одбрамбене агенције, изасланици одбране и међународних војно-безбедносних организација.
Први пут су приказана два нова средства – самоходно артиљеријско оруђе
155 мм МГС-25 ,,Александар“ и ракетни систем ,,шумадија“ са ракетама ,,јерина-1“ и ,,јерина-2“ које се лансирају на даљину од 285, односно 70 километара. Што се лансера тиче, производе се они са две, четири или осам ракета.
Посетиоци су могли да виде оклопљени ,,огањ“ са дометом ракета од 50 километара, самоходну хаубицу 122 mm, беспосадну платформу ,,Милош“, самоходно возило ,,Лазар 3“ беспилотне летелице ,,врабац“ и ,,пегаз“, беспилотни хеликоптер ,,стршљен“, авионе ,,сова“, „ласта” и ,,кобац“, модернизовано борбено возило пешадије, патролни чамац, гаму „Заставионог“ пешадијског наоружања и много тога другог.
Текстилна индустрија ,,Yumko“ представила је гаму делова униформе,
опрему за ношење, шаторска крила и мале шаторе.
Упоредо са сајмом организован је стручни пратећи програм, у оквиру којег
су експерти за наоружање и војну опрему разменили знања, уз представљање неких савремених технологија.
Текст и фотографије Звонимир Пешић

Ракетни систем „СОРА“ 122 mm

Беспилотни хеликоптер је један од новитета
овогодишњег сајма
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Ветеран
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ВОЈНИ

ГЛАСИЛО ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
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Са 16. седнице Главног
одбора Скупштине УВПС
СНАГОМ ИСТИНЕ ДО
ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА
Војнопензионерске теме
и дилеме
ЧЕКАЈУЋИ БОЉИ
ЖИВОТ
Са седнице годишње
Скупштине УВПС Нови
Београд
НОВИ ПРЕДСЕДНИК
БОЖИДАР БАБИЋ
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