
Александар Вулин: Наша војска можда није најопремљенија, али је међу најбољима на свету
четвртак, 13 јун 2019 19:15

 Министар одбране Александар Вулин казао је данас да Војска Србије није можда
најопремљенија и најбогатија, али да је једна од најбоље обучених, и да можда има и
најбогатије борбено искуство, саопштило је Министарство одбране.

  

  Вулин је данас био у Бугарској, на Дану високих званица на заједничком гађању
циљева у ваздушном простору „Шабла 2019“, којем је присуствовао на позив бугарског
министра одбране Красимира Каракачанова.   

„Све мете су оборене с минималним утрошком средстава, сви задаци који су били пред
њима су испуњени, и од наше Војске има пуно да се научи што су нам рекли и
представници бугарске армије и армије Сједињених Америчких Држава“, изјавио је
Вулин.

  

Казао је да је стратешко опредељење Србије војна неутралност и да она неће постати
чланица НАТО, али да кроз Програм партнерство за мир сарађује са земљама које су у
том пакту.

  

„Са оваквом војском, која показује да је боља и од најбољих на свету, можемо да будемо
сигурни да ће наша слобода бити сачувана“, истакао је министар.

  

Завршном гађању су присуствовали и премијер Бугарске Бојко Борисов, министар
одбране Бугарске Красимир Каракачанов и начелник Генералштаба Војске Србије
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Милан Мојсиловић.

  

Премијер Борисов је истакао значај сарадње, указујући да су гађање и заједничка вежба
били прилика за увежбавање и представљање способности сваке од војски земаља
учесница. Он је рекао да је сарадња важна за очување мира на Балкану.

  

На заједничком гађању учествовало је око 130 припадника Министарства одбране и
Војске Србије.

  

То је било пето заједничко гађање оружаних снага Србије и Бугарске.

  

Овогодишња вежба на „Шабли“ окупила је више од 1.400 учесника, а припадници Војске
Србије успешно су на том полигону бугарске армије изводили гађања 2010, 2011, 2013. и
2017. године.

  

(Бета)
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