ВОЈСКА МЕЂУ НАРОДОМ
У СКЛОПУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ДРЖАВНОСТИ
Постављено: 14.02.2018.г.
Извор: Subotica.com
Поводом обележавања Дана државности, данас је на Тргу цара Јована Ненада организован
тактичко технички збор наоружања и војне опреме Војске Србије.
Министарство одбране и Војска Србије организовали су збор у гарнизонима где нема војске, те
су суграђани данас били у прилици да погледају наоружање и војну опрему којом располаже
Прва бригада Копнене војске.

- Овде имамо приказ личног наоружања, којег чине снајперске пушке, минобацачи разних
калибара, извиђачко возило, а оно што је можда најупечатљивије, јесте вишецевни бацач
ракета "Огањ". Ово је уједно идеална прилика, али и циљ ове акције, да се заинтересовани
који желе да буду војници по уговору, информишу детаљније о свим условима - рекао је мајор
Адам Хорват, заменик команданта гарнизона Бачка Топола.
Највећу пажњу суграђана привукла су четири војника извиђачког одељења, опремљена
маскеним летњим или зимским оделима и личним наоружањем, као и војник-алпиниста.

- Као што можете видети, наше извиђачке јединице су опремљене за извршавање свих
задатака на било ком делу Србије. Административна линија јесте један од наших тренутно
најважнијих задатака, с тим што није једини. Осим тога, учествујемо у пружању помоћи
становништу, као што је било за време поплава у Обреновцу, као и у пружању помоћи
органима реда Србије и МУП-у у ванредним ситуацијама - објаснио је водник Милош
Ковачевић, командир извиђачког одељења.

Поручник Саша Стефановић приказао је способности оклопно-извиђачког аутомобила, који је
намењен за извиђање у локалним јединицама.
- Намењен је за извиђање у свим борбеним условима и приликом реализације свих војничких
операција, било да је реч о нападним, одбрамбеним или превентивним. Осим тога, возило је
намењено и за превоз курира за везу, као возило везе или командно возило. Карактеришу га
велика мобилност и проходност, развија брзину до 100 километара на час, и амфибија,
односно може да плива по води брзином до 10 километара на час, и то што може да се креће
по води око 17 до 19 часова - истакао је поручник Стефановић.
Поред Суботице у истом периоду одржане су изложбе технике и опреме у неколико градова
Србије међу којима су Ужице, Пријепоље, Лозница, Бор, Петровац на Млави, Параћин и
Јагодина, док је гарда Војске Србије у Београду извела променадни дефиле оркестра Гарде.
Прослава Дана државности Србије, кроз празновање Сретења – 15. фебруара, обједињује
идентитет државе и војске, чиме се обнавља најдубља повезаност у српској државотворној
традицији.

