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Након што се 14. марта ми-
нистар одбране Александар 
Вулин, на основу одредбе 
члана 88 став 2 Закона о од-
брани, обратио председни-

ку Републике и врховном командан-
ту Војске Србије Александру Вучићу 
и доставио му процену ризика и прет-
њи након појаве заразне болести коју 
узрокује ковид 19, председник је дан 
касније прогласио ванредно стање на 
територији целе Србије, које је уведено 
у складу са одредбама члана 200 став 5 
Устава Републике Србије. У обраћању 
јавности председник Републике рекао 
је да је Србија од тог тренутка у рату 

против невидљивог противника, опа-
сног и опаког, кога наша земља мора 
да победи. Нагласио је да је ово борба 
за оне који су стварали и градили ову 
земљу, за наше родитеље, за наше ста-
рије, али и за будућност Србије.

Војска у акцији
На основу Одлуке о увођењу ванред-
ног стања на целој територији Срби-
је, министар одбране Александар Ву-
лин и начелник Генералштаба Војске 
Србије генерал Милан Мојсиловић 
донели су одлуке и издали наређења 
из својих надлежности о ангажова-
њу припадника Војске Србије на пру-

Приредио Владимир ВЈЕШТИЋ

УЗ СВОЈ НАРОД И СВОЈУ ЗЕМЉУ
У условима ванредног стања Војска Србије је још једном доказала да је спремна за извршење 
свих задатака, како би помогла грађанима и остала непремостива препрека угрожавању 
државе и друштва. Одлучним супротстављањем „невидљивом непријатељу” није изгубила 
ни делић своје борбене готовости нити способности да заштити своју земљу, свој ваздушни 
простор и Србе где год да живе – више пута је подвукао министар одбране Александар Вулин

Министарство одбране и Војска Србије током ванредног стања

жању подршке цивилним властима у 
спречавању ширења епидемије.

Тог тренутка, пре затварања гра-
ница и околности које су уследиле, 
као и нових одлука државних орга-
на, припадници Војске Србије анга-
жовани су на обезбеђењу и контро-
ли јавних објеката на територији Ре-
публике Србије, болница где се кон-
тролишу потенцијално заражени ви-
русом корона и лече оболели, али и на 
граничним прелазима како би пружи-
ли помоћ надлежним државним орга-
нима. Ангажовани су и на локацијама 
где се процени да има повећаног кре-
тања људи током обављања редовних 
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активности, као што су аутобуске и 
железничке станице, аеродроми, по-
ште и слични објекти.  

Приликом извршења свих задата-
ка Војска Србије предузимала је све 
мере заштите од вирусне инфекције, 
у складу са препорукама надлежних 
служби. 

Министар одбране Александар Ву-
лин обишао је 16. марта припаднике 
Војске Србије ангажоване на гранич-
ном прелазу Батровци, ради подршке 
Граничној полицији и Санитарној ин-
спекцији, где је потврдио да Војска 
Србије доследно спроводи наређење 
председника Републике и врховног 
команданта Војске Србије Алексан-
дра Вучића о ванредном стању.

– Сви наши припадници су при-
премљени, обучени, обезбеђена је 
одговарајућа заштита, тако да могу 
да испуњавају све своје задатке. Kад 
год видите Војску Србије, ви знате да 
је држава организована, знате да се 
спроводи закон, да влада ред. Овде на 
граничном прелазу Батровци је све у 
најбољем реду – нагласио је министар 
Вулин, који је дан касније обишао и 
припаднике Војске Србије распоре-
ђене на Аеродрому „Никола Тесла”.

Војска Србије није изгубила ни 
делић своје борбене готовости
На основу Одлуке о увођењу ванред-
ног стања на целој територији Срби-
је, Војска Србије је од 18. марта и до-
датно ангажована. У складу са новим 
мерама, она ставља под контролу све 
граничне прелазе, обезбеђује и кон-
тролише све прихватне центре и цен-
тре за азил и обезбеђује све болнице. 
Припадници Војске Србије распоре-
ђени су у центрима за азил у Сјеници, 
Тутину, Боговађи, Бањи Kовиљачи и 
Kрњачи, те у прихватним центрима у 
Прешеву, Бујановцу, Врању, Босиле-
граду, Пироту, Обреновцу, Адашев-
цима, Шиду, Принциповцу, Сомбору, 
Kикинди и Суботици. Контролу над 
прихватним и центрима за азил пре-
узели су како би припадници Мини-
старства унутрашњих послова своје 
ресурсе могли да посвете контроли 
мера Владе Републике Србије о забра-
ни и ограничењу кретања.

– Пред тога што је преузела огром-
ну обавезу, што обезбеђује здравстве-
не центре, 17 мигрантских центара, 
што је изашла на границу и поставља 
карантине, што држи војно здрав-
ство, Војска Србије није изгубила 
ни делић своје борбене готовости и 
борбених способности. Ми смо сада 
у стању да заштитимо своју земљу, да 
заштитимо свој ваздушни простор, 
да заштитимо читав наш простор и 
Србе где год да живе, да не би случај-
но неко помислио да је Војска Срби-
је сада заузета неким другим ствари-

ма и да не може да размишља о томе 
да ли се негде неко обрачунава са Ср-
бима или угрожава наш територијал-
ни суверенитет – истакао је министар 
одбране Александар Вулин дан након 
мера којима је Војска додатно анга-
жована у условима ванредног стања.

Одбрамбена индустрија се 
прилагодила околностима
Министар одбране посетио је предузе-
ће „Прва искра наменска а. д.” Барич и 
том приликом обишао погон за прои-
зводњу средстава за дезинфекцију на 

Војска Србије са волонтерима у хали Новосадског сајма 

Ред и закон – припадници Војске Србије испред Инфективне клинике
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бази персирћетне киселине, где је по-
тврдио да Одбрамбена индустрија Ср-
бије, „осим што производи наоружа-
ње, муницију и експлозиве, ако треба – 
производи и средства за дезинфекци-
ју, која су, уз маске, оно што је нашем 
народу сада најпотребније”. Такође је 
истакао да се Одбрамбена индустрија 
Србије веома брзо прилагодила окол-
ностима пандемије и одмах изашла у 
сусрет потребама тржишта и грађана. 

– Kада имате своју индустрију и 
своју памет, своје знање, онда можете 
овако брзо да реагујете и да, на првом 
месту, помогнете својим грађанима и 
својој Србији – рекао је министар од-
бране Александар Вулин.

Да се Одбрамбена индустрија при-
лагодила околностима пандемије, ми-
нистар одбране уверио се и 23. марта, 
током обиласка производних погона 

компаније „Јумко” Врање, у којој се од 
увођења ванредног стања у Републи-
ци Србији израђује заштитна опрема. 

– У оваквим временима најбоље 
се види колико је важно имати сво-
ју привреду и своју индустрију и тек 
сада показује своје праве резултате 
одлука председника Републике Србије 
и врховног команданта Војске Србије 
Александра Вучића да сачува и ојача 
Одбрамбену индустрију Србије, која и 
у овим условима ради за потребе др-
жаве Србије и свих наших грађана – 
рекао је министар одбране и потвр-
дио да држава Србија то уме да цени 
и да Одбрамбена индустрија Србије и 
у неким будућим мирним и сигурним 
временима може да рачуна на подр-
шку своје земље. 

– „Јумко” Врање се прилагодило 
потребама ванредног стања и прои-

зводњу су подигли на 20.000 заштит-
них маски дневно и тиме су већ опре-
мили највећи број јавних установа у 
Јабланичком и Пчињском округу, 
чиме су знатно помогли и безбедно-
сти и очувању здравља и сигурности 
свих припадника Војске Србије – ре-
као је министар Вулин. 

Војска у прихватним центрима 
обезбеђује здравствену негу, 
смештај и исхрану
У складу са наређењем председника 
Србије и потребама за време ванред-
ног стања, Војска Србије је 19. марта 
успоставила прихватни камп за све 
оне који или немају пријављено бора-
виште на територији Републике Срби-
је, а наши су држављани, или за оне за 
које наши лекари на границама оцене 
да могу да постану здравствени ризик 

У ФОКУСУ

ХРОНОЛОГИЈА КОВИД 19 У СРБИЈИ
6. март 2020. године:  У Србији, у Суботици, забележен први слу-
чај обољевања од корона вируса. На конференцији за новинаре др 
Предраг Кон изјавио да се у већим градовима очекују прва жари-
шта оболелих, пре свега у Београду. На ковид 19 тестирано 60 особа.  
 7. март: Тестирано нових осам особа, без оболелих.  8. март: У на-

ционалној референтној лабораторији Института „Торлак” тестирана 
укупно 91 особа. Без нових оболелих од корона вируса.  9. март: Те-
стирана укупно 101 особа која је испуњавала критеријуме дефиниције 
случаја, потврђен други случај заразе вирусом ковид 19 код кинеског 
држављанина.  10. март:  Још две особе оболеле од корона виру-
са. Тестирано укупно 108 особа.  11. март: До осам часова регистро-

Министар Вулин у „Јумку”: Значајно сте допринели безбедности и очувању здравља грађана
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– нагласио је министар Вулин прили-
ком обиласка првог насеља шаторског 
типа, које је Војска Србије подигла у 
Моровићу. 

– Молим све грађане да се придр-
жавају упутстава, да слушају надле-
жне органе и да на тај начин заштите 
и себе, али и све друге грађане – ис-
такао је министар приликом обиласка 
тог места с начелником Генералшта-
ба Војске Србије генералом Миланом 
Мојсиловићем. Моровић је одмах био 
спреман да прими до 500 лица, којима 
Војска Србије обезбеђује здравствену 
негу, смештај и исхрану.

Два дана касније министар од-
бране обишао је Прихватни центар 
у Суботици, где су у складу са одлу-
ком о ванредном стању ангажовани 
припадници Војске Србије који врше 
појачан надзор, контролу уласка и из-

ласка и спољашње обезбеђење ових 
објеката, у сарадњи са Министар-
ством унутрашњих послова и Kоме-
саријатом за избеглице и миграције.

– Због погоршаних временских 
услова и наглог пада температуре, 
Војска Србије је одлучила да отвори 
још један прихватни центар – рекао 
је министар одбране Александар Ву-
лин након обиласка Прихватног цен-
тра у Суботици. Он је потврдио да ће 
сви који ће ту бити смештени имати 
медицинску заштиту 24 часа, храну 
и све што им је потребно, што ће им 
обезбедити Војска Србије.  

Без обзира одакле опасност прети, 
Војска Србије се не да поколебати
Министар одбране присуствовао је 
20. марта у лесковачкој касарни „Вој-
вода Петар Бојовић” полагању свеча-

не заклетве војника на добровољном 
служењу војног рока генерације „март 
2020”, када им је, уз честитке, пору-
чио да се дан војничке заклетве за-
увек памти, а да ће они своју памти-
ти и по томе што је нису дали у обич-
ним временима.

Војници су се својој отаџбини, на-
роду и Војсци заклели у тренуцима 
када је Србији потребна помоћ и када 
се рачуна на сваког човека, истакао је 
министар Вулин и додао да је разлог 
због којег су млади људи дошли у Вој-
ску Србије тај да чувају своју земљу, 
увек, по сваку цену, без обзира на то 
како се непријатељ зове и каква опа-
сност прети.

– Зато сте остали ту и зато сам вам 
захвалан као и сва Србија. Данас, када 
многи јачи, већи и организованији, 
као и богатији од нас, губе способност 
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вано 12 потврђених случајева заражених вирусом ковид 19. Тестира-
но укупно 130 особа.  12. март: Тестирано укупно 160 особа, оболе-
ло још седам особа, односно укупно 19.  13. март:  До осам часова 
потврђено је укупно 35 особа позитивних на корона вирус. Тестира-
но је 239 особа.  14. март: До 20 часова у националној референтној 
лабораторији тестирано 268 особа које су потврђивале критеријуме 

дефиниције случаја, потврђено укупно 46 оболелих.  15. март:  Број 
заражених повећан је за два. Укупно је 48 потврђених случајева за-
ражених корона вирусом. У Србији је проглашено ванредно стање на 
подручју целе земље. Затворене су границе за све сем за државља-
не Србије, дипломате и странце с боравишном дозволом. Један од 
задатака Војске Србије јесте чување болница и других важних обје-

У прихватним центрима обезбеђен је смештај, исхрана и здравствена нега – Суботица, 24. март
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да бране и чувају своју земљу, наша 
војска је јака, сигурна, снажнија и бо-
гатија за ваша имена, за вашу снагу и 
жељу – рекао је министар Вулин, упу-
ћујући посебну захвалност породи-
цама војника које нису присуствова-
ле том свечаном догађају, а за које зна 
колико су поносне на сваког од њих и 
колико верују Војсци којој су повери-
ли своје најмилије.

Без обзира на то одакле опасност 
прети, Војска Србије се не да поко-
лебати, нагласио је министар Вулин. 
Војници су положили заклетву и у 
центрима за обуку у Ваљеву и Сом-
бору.

Војска Србије успешно обезбеђује  
17 мигрантских кампова
Министар Вулин обишао је 21. мар-
та и припаднике Војске Србије који су 
ангажовани на обезбеђењу Центра за 
заштиту и помоћ тражиоцима азила у 
Сјеници, где је потврдио да Војска Ср-
бије и у ванредном стању „безуслов-
но спроводи наређења свог врховног 
команданта и надлежних органа Вла-
де Републике Србије”.

– Преузели смо на себе велику 
одговорност да свих 17 мигрантских 
кампова обезбедимо и да омогућимо 
да мигранти који су у њима нормално 
живе и функционишу, али исто тако 
да локално становништво буде апсо-
лутно заштићено од евентуалног ши-
рења вируса, али и када је у питању 
свакодневни живот – истакао је ми-
нистар Вулин, подсетивши да Војска 
Србије тај задатак спроводи у сарад-
њи са Kомесаријатом за избеглице и  
Министарством унутрашњих посло-
ва. Он је додао и да су грађани Ср-
бије веома задовољни и срећни када 
виде представнике своје војске, а Вој-
ска Србије, без обзира на то да ли је у 
Сјеници или у Београду, на потпуно 
исти начин обавља све своје задатке. 

МИНИСТАР ВУЛИН ЗА РТС:  
НИКО НИЈЕ РЕКАО НЕ
– Веома су разнородни послови које 
обавља Војска Србије, али сам бескрајно 
поносан што свако јутро, када ме зове 
врховни командант Александар Вучић 
и пита ме какво је стање у Војсци и да 
ли смо испунили све задатке, сваки 
пут сам могао да кажем – сви задаци 
су испуњени, нико није рекао не, сви 
раде оно што треба и сви то раде са 
великим мотивом – истакао је министар 
одбране Александар Вулин 26. марта, 
гостујући у Јутарњем дневнику Радио 
телевизије Србије. Том приликом он је 
позвао грађане на солидарност, да прате 
упутства која даје Кризни штаб и да 
слушају савете стручњака.  
– Ако нећемо да водимо рачуна о себи, 
ако нисмо солидарни, кршимо правила 
и све норме, не размишљајући о свом 
здрављу и здрављу оних које волимо, 
онда није довољно ни три милиона 
војника. Дакле, све зависи од грађана 
Србије. Ми смо ту да испунимо све 
задатке које смо добили од врховног 
команданта – истакао је министар Вулин. 

ката. Они који улазе у нашу земљу морају у самоизолацију у трајању 
од 14 дана, а ако долазе из угрожених подручја – 28 дана. Особама 
старијим од 65 година забрањено је кретање. Вирус короне проши-
рио се у 142 државе.  16. март:  Регистровано је 55 потврђених слу-
чајева, а тестирана је укупно 301 особа. Затворене су школе и врти-
ћи. На основу одлуке председника Републике Србије Александра Ву-

чића, министар одбране Александар Вулин и начелник Генералштаба 
ВС генерал Милан Мојсиловић издали су наређења из својих надле-
жности о ангажовању припадника Војске Србије у пружању подршке 
цивилним властима у спречавању ширења вируса ковид 19 за време 
ванредног стања. Војска се ангажује на обезбеђењу јавних објека-
та и болница, контроли потенцијално заражених и на граничним пре-

– Ми чувамо свакодневни живот 
грађана Србије, без обзира на њихову 
веру, на њихову нацију. Грађани Срби-
је то знају и зато толико воле Војску – 
нагласио је министар Вулин.

21 година од агресије НАТО-а на СРЈ
На дан када је започела НАТО агре-
сија на нашу земљу, 24. марта, у свој-
ству изасланика председника Репу-
блике Србије Александра Вучића, ми-
нистар одбране Александар Вулин по-
ложио је венац на спомен-обележје 
испред KБЦ „Драгиша Мишовић”, у 
знак сећања на погибију гардиста и 
пацијената у том објекту. Венац у име 
припадника Војске Србије положио је 
начелник Генералштаба Војске Срби-
је генерал Милан Мојсиловић. Мини-
стар одбране је том приликом истакао 
да је НАТО агресија била „последњи 
велики и, нажалост, некажњени зло-
чин у 20. веку”. 

– Убијено је 2.500 војника, полица-
јаца, цивила и деце. За њих нико ни-
када није одговарао, за њих нико ни-
када није рекао извини, нико никада 

Лесковачка касарна „Војвода Петар Бојовић” – Војничка заклетва  
у необичним временима
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није жалио за наше убијене војнике, 
полицајце. Понекад су рекли да им је 
жао цивила, али за убијене војнике и 
полицајце нико још никада није ре-
као да им је тешко и да је то велики 
злочин – нагласио је министар Вулин 
који је истакао и да нико нема право 
да убије дете, баш као што нико нема 
право да убије ни војника, ни полицај-
ца у слободној сувереној земљи. 

– Данас, 21 годину касније, суоче-
ни са корона вирусом, морамо да бу-
демо једно, јер ћемо само тако пре-
живети да би имао ко да се сећа, да 
би имао ко да тражи правду, да би 
имао ко да се бори, морамо преживе-
ти. Срби, као и пре 21 годину, будите 
уз своју земљу, уз своју државу, само 
тако ћемо претећи и само тако ћемо 
оставити ову земљу и онима који до-
лазе после нас – поручио је министар 
Вулин.

Захвалност тиму кинеских  
експерата
Тог дана, нешто касније, министар Ву-
лин састао се на Војномедицинској 
академији са шесточланим тимом ме-
дицинских експерата из Народне Ре-
публике Kине, који у Републици Ср-
бији бораве с циљем да својим знањем 
и искуством помогну у борби против 
епидемије корона вируса. Након са-
станка он је рекао да пријатељство 
које су склопили председници Вучић 
и Си Ђинпинг обавезује два народа и 
омогућује им да сарађују и буду отво-
рени и поуздани једни према другима.

– Наше челично пријатељство 
сада се показује у овим тешким тре-
нуцима. Уз помоћ Народне Републи-
ке Kине, знањем њихових лекара, ме-
дицинску и техничку помоћи, ми по-
ново имамо наду. Можемо да верује-
мо да ћемо се изборити са овим стра-
шним вирусом и да ћемо то урадити 
боље, брже, ефикасније него што би-

ПИСМО ПОДРШКЕ 
ПОТПРЕДСЕДНИКА ЦЕНТРАЛНЕ 
ВОЈНЕ КОМИСИЈЕ НР КИНЕ 
„Пријатељи се познају у невољи. 
Од избијања епидемије Србија 
истрајно стоји уз Кину, председник 
Вучић је изразио солидарност и 
подршку Кини. Ово у потпуности 
осликава челично пријатељство и 
традиционалну узајамну подршку 
између Кине и Србије и ми ћемо то 
увек памтити”, пише у писму подршке, 
које је министру Вулину упутио 
потпредседник Централне војне 
комисије Народне Републике Кине 
генерал Џанг Јоусја.
„Писмо Ваше екселенције, испуњено 
бригом и солидарношћу, дубоко нас 
је дирнуло” написао је генерал Јоусја, 
одговарајући на писмо које му је 
министар Вулин упутио у знак подршке 
кинеском народу и у коме је нагласио 
да кинески народ има способност, 
самопоуздање и сигурност да победи 
у бици са епидемијом, која нас је, како 
је потцртао, још једном подсетила да је 
човечанство суочено са немилосрдним 
бесом вируса, заједница коју формира 
судбина и да само путем блиске 
сарадње и узајамне подршке можемо 
одговорити овом изазову и остварити 
заједнички развој. 
„Кинеска страна придаје велики значај 
развоју војних односа између Кине и 
Србије. У прошлој години остварили 
смо узајамне посете и постигли 
споразуме у многим областима. У 
новој години желим да, раме уз раме 
са Вашом екселенцијом, унапредимо 
размену, продубимо сарадњу и 
постигнемо још боље резултате у 
војној сарадњи, како бисмо допринели 
унапређењу односа две земље и 
одржавању мира у региону и свету”, 
истиче у писму министру Вулину 
потпредседник Централне војне 
комисије НР Кине генерал Џанг Јоусја.

лазима, где пружају подршку надлежним државним органима у кон-
троли преласка границе.  17. март:  Тестирано 335 особа, укупно за-
ражено 65 особа. У Србији уведен полицијски сат од 20 до 5 часова.  
 18. март:  У Србији је тестирана 421 особа. Заражено укупно 89 осо-

ба. Војска Србије ангажује се на обезбеђењу прихватних центара и 
карантина.  19. март:  До осам сати укупно тестирано 486 особа. Обо-

љење од корона вируса потврђено код 97 особа. Истог дана, до 20 ча-
сова, тестирано још 20 особа, број заражених повећан за шест особа. 
 20. март:  У Србији регистрован први смртни случај повезан с виру-

сом covid 19. До 18 часова регистровано 135 случајева оболелих од 
корона вируса. Тестирано је укупно 585 особа.  21. март:  Тестира-
не укупно 672 особе. Код 171 особе потврђен корона вирус. Одлуком 

смо то могли да урадимо сами – ре-
као је министар Вулин, нагласивши да 
иако Србија није највећи, најбројни-
ји и најважнији партнер Kине, та зе-
мља се понаша према нама као да то 
јесте, „а не као да ми од ње тражимо 
подршку и помоћ”.

Војска припремила Халу 1  
на Сајму за прихват лакше  
оболелих
Министар одбране Александар Ву-
лин истог дана обишао је у Хали 1 
Београдског сајма припаднике Ми-
нистарства одбране и Војске Србије, 
ангажоване на истовару и поставља-
њу три хиљаде кревета за обезбеђење 
услова за прихват и смештај лица са 
симптомима вирусне инфекције ко-
вид 19. Он је потврдио да, у складу са 
наређењима која су добијена, Војска 
Србије обавља све своје задатке.

– Припремамо постеље за лакше 
оболеле, који би се у случају проши-
рења корона вируса лечили баш овде. 
Војска све ради по наређењу Владе Ре-
публике Србије и врховног командан-
та Војске Србије и, наравно, у складу 
са наређењима које даје Kризни штаб 
Владе Републике Србије, стручњаци 
и стручни тим – истакао је министар 
Вулин.

Он каже да ће Војска Србије бити 
спремни да изађе у сусрет свакој по-
треби и да ће обезбедити све што је 
потребно да би се ту лечили људи. 

– Исто што радимо овде, ми смо 
спремни да урадимо и у било ком гра-
ду у Србији, у складу са потребама и 
како буде наложио Кризни штаб Вла-
де Републике Србије – истакао је ми-
нистар одбране и додао да на сајму 
нису само војници и официри, већ и 
цивилна лица и службеници Мини-
старства одбране и сви који су у си-
стему Министарства одбране и Вој-
ске Србије. 
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И „Летенка” спремна  
за смештај лица
Министар одбране Александар Вулин 
обишао је, 25. марта, са председником 
Покрајинске владе Игором Мирови-
ћем и покрајинским секретаром за 
здравство Зораном Гојковићем, При-

хватни центар „Летенка” на Фрушкој 
гори, намењен за смештај наших др-
жављана који долазе из иностран-
ства и где ће моћи да проведу про-
писани карантински период. Лици-
ма која буду смештена у Прихватном 
центру „Летенка”, капацитета 224 ме-

Владе Србије обустављен градски превоз. У затвореним простори-
ма не сме бити заједно више од пет особа.  22. март:  Регистрована 
и друга жртва корона вируса у Србији. Потврђена 222 случаја зара-
зе, а тестирана је 761 особа. Влада Србије пооштрава мере. Полициј-
ски сат продужен је и важи од 17 до 5 часова.  23. март:  Још једна 
жртва корона вируса у Србији, трећа од избијања заразе. Регистро-

вано 249 позитивних на корона вирус. Тестиране укупно 822 особе.  
 24. март:  Регистрован укупно 301 позитиван на ковид 19. Тестира-

но укупно 916 особа.  25. март:  Умрла још једна особа заражена ви-
русом ковид 19, сада су укупно четири жртве те опаке болести. Реги-
стрована су укупно 384 потврђена случаја, тестирана је укупно 1.161 
особа.  26. март: Од корона вируса умрле још три особе. Број жрта-

ПОШТУЈТЕ ОНО ШТО ЗА ВАС РАДИ 
ВОЈСКА СРБИЈЕ
Да је Војска спремна да изађе у сусрет 
свакој потреби друштва током ванредног 
стања, потврђено је и неколико дана 
касније, 27 марта, када је у Новом Саду 
министар одбране, са градоначелником 
Новог Сада Милошем Вучевићем и 
покрајинским секретаром за здравство 
др Зораном Гојковићем, обишао 
припаднике Војске Србије и волонтере 
који су у хали на Новосадском сајму 
ангажовани на истовару и постављању 
кревета с циљем обезбеђења услова за 
прихват и смештај лица са симптомима 
вирусне инфекције ковид 19. 
– Држава Србија и сви њени грађани 
могу да се ослоне на своју војску. Молим 
грађане да цене и поштују рад војске, 
свакодневно излагање опасности 
сваког од ових војника, да им помогну 
и да покажу колико цене њихов рад, 
тако што ће остати код куће и бринути 
о себи и својим породицама – поручио 
је министар Вулин који је  истакао 
да ће у хали Новосадског сајма бити 
успостављен центар за прихват лица 
која су оболела од корона вируса, а не 
захтевају интензивно лечење.
– Овде ће бити простор за око хиљаду 
људи, грађана са територије Војводине. 
Предвиђене су све могућности за 
њихов несметан живот, исхрану, добиће 
одговарајућу медицинску пажњу и бригу 
– нагласио је министар Вулин додајући 
да ће бити обезбеђен и простор за 
свакодневне активности, живот ће 
бити уређен по војничким правилима, а 
водиће се рачуна о сваком ко се ту нађе. Војска Србије је прилагодила Халу „Чаир” у Нишу за потребе привремене болнице

Обука са бојевим гађањем у Никинцима – дејствовала је даљински управљана 
беспосадна платформа „Милош”

ста, Војска Србије обезбеђује контро-
лу уласка и изласка, здравствену негу, 
смештај и исхрану. 

Он је том приликом истакао да је 
Војска Србије у сарадњи са Покрајин-
ском владом и председником Владе 
Игором Мировићем учинила велике 
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напоре да у веома кратком року ово 
одмаралиште прилагоди потребама 
тренутне кризе и борбе против ко-
рона вируса. 

– Овде ће сви они који долазе из-
ван граница наше земље моћи да про-
веду одређен карантински период то-
ком којег ћемо водити рачуна о њи-
ховом стању, проверити да ли су за-
ражени и пружити им и прву меди-
цинску помоћ. Обезбеђена је меди-
цинска заштита 24 часа, одговарају-
ћи смештајни капацитети, три обро-
ка дневно и све оно што је потребно 
да би процес дијагностиковања и ле-
чења могао несметано да се одвија – 
нагласио је министар Вулин.

Без одлагања редовне обуке због 
ванредног стања
– Војска Србије не сме и не може да 
изгуби ниједну своју способност без 
обзира на то што је у току ванредно 
стање и што има бројне нове задатке 
којима се до сада није бавила, међу 
којима су обезбеђење 17 мигрантских 
центара и скоро свих најзначајнијих 
медицинских установа, контрола ка-

рантина за смештај заражених коро-
на вирусом и помоћ Министарству 
унутрашњих послова у успоставља-
њу контроле над граничним прелази-
ма – рекао је министар одбране Алек-
сандар Вулин након обиласка припад-
ника Специјалне бригаде који у Цен-
тру за испитивање наоружања и вој-
не опреме „Никинци” реализују обу-
ку са бојевим гађањем из даљински 
управљане беспосадне платформе 
„милош”.

– Наш први задатак је да будемо 
спремни да одбранимо своју земљу и 
Србе без обзира на то где они живе, 
зато се ниједна обука у Војсци Срби-
је не одлаже. Сви припадници Војске 
Србије имају обавезу коју спроводе, 
да буду спремни и да се припремају за 
коришћење нових средстава. Беспо-
садна платформа на даљинско упра-
вљање „милош” већ је показала своје 
квалитете и сада је уводимо у наору-
жање Војске Србије. Веома брзо кон-
тингент малих „милоша” постаће део 
Специјалне бригаде и значајно ће по-
бољшати наше способности – најавио 
је министар Вулин.|

У ФОКУСУ

ва у Србији је сада седам. До 15 часова регистровано је укупно 457 
потврђених случајева ковид 19. На корона вирус тестирано је укупно 
1.456 особа.  28. март: У Србији од вируса корона преминуло 10 осо-
ба. До 15 часова потврђено укупно 659 позитивних на корона вирус, 
док је тестирано укупно 2.086 особа.  29. март: У Србији од вируса 
корона преминуло 13 особа. До 15 часова потврђена укупно 741 зара-

жена особа, а тестиране су укупно 2.462 особе. За дане викенда ван-
редно стање продужено и важи од 15.00 до 5.00 часова. Обавезна 
мера кућне самоизолације, за све особе које су у Србију ушле после 
14. марта, продужена са 14 на 28 дана. 

Приредио Душан Глишић

ЧЕЛИЧНА ПРИЈАТЕЉСТВА 
СТВАРАЈУ СЕ У ТЕШКИМ 
ВРЕМЕНИМА
– У најтежим тренуцима за нашу 
земљу током НАТО агресије кинески 
народ био је уз нас – рекао је 
министар одбране Александар 
Вулин, након што је заједно са 
амбасадорком Народне Републике 
Кине у Београду Чен Бо и тимом 
кинеских медицинских стручњака, 
који су у Србију дошли ради пружања 
помоћи у борби против корона 
вируса, 27. марта положио венце код 
спомен-плоче испред некадашње 
зграде кинеске амбасаде у 
Београду, бомбардоване 7. маја 
1999, када су погинула три кинеска 
новинара, док је 21 особа повређена. 
Он је поручио да се пошта одаје 
свима који су дали животе бранећи 
право Србије да буде слободна, али 
бранећи и међународно право. 
– Грађани Србије знају да у 
кинеском народу имају великог 
пријатеља и да се челична 
пријатељства стварају у тешким 
временима – нагласио је министар 
Вулин, захваливши кинеском 
народу, председнику Си Ђинпингу, 
потпредседнику Централне војне 
комисије генералу Џангу Јоусјау, 
министру одбране Венгу Феију, зато 
што су били и јесу уз Србију чак и у 
тренуцима када се и сами суочавају 
са истим мукама и невољама. 
Амбасадорка НР Кине Чен Бо 
поновила је да историја односа две 
земље показује да су Србија и Кина 
челични пријатељи и да то значи 
дељење и добра и зла. Она поручује 
да у тренуцима када се суочавамо 
са великим изазовима морамо да 
будемо заједно и пружимо помоћ 
једни другима.

Потврда челичног пријатељства – Полагање венаца испред зграде  
некадашње кинеске амбасаде 

Фото: Јово Мамула, Даримир Банда,   
и Лола Ђорђевић




