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Обука извиђача Треће бригаде

диверзија на Облачи
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1. и 15. септембар 2018.

нскОм језеру

маршевањe, патролирањe,
самосталнa исхранa
у природи, обукa у борењу,
гађању ножем и бацању
бомбе, те савладавање
водених препрека,
уз дејства извиђачке групе
у позадини непријатеља и
извлачење рањеника, били
су садржаји овогодишњег
увежбавања извиђача
у посебним условима
„Облак 2018”

25

одбрана

П

рипадници извиђачке чете Командног батаљона Треће бригаде Копнене војске извели су
на Облачинском језеру, Малом
Јастрепцу и у широј околини
Ниша дневно-ноћну тактичку
вежбу „Облак 2018”. Маршевањe,
патролирањe, самосталнa исхранa у
природи, обукa у борењу, гађању ножем и бацању бомбе, те савладавање
водених препрека, уз
дејства извиђачке
групе у позадини непријатеља и извлачење рањеника, били
су садржаји њиховог
овогодишњег увежбавања у посебним
условима.
Обуци су присуствовали представници Команде
Бригаде, али је извиђачима најдраже било што су се у њихове способности уверили малишани и
омладинци из нишког Одреда извиђача
поречана Школски брод „Јадран”. Командант батаљона потпуковник Жељко
Лукић нагласио је да су сви задаци постављени пред извиђачку јединицу
успешно реализовани и да су извиђачи
потврдили врхунску оспособљеност.
После узбуњивања јединице и
марша моторним возилима, од нишке
касарне „Књаз Михаило” до села Кулина извиђачи су кренули према Малом Јастрепцу. На том путу били су „невидљиви” и нечујни, те су се неопажено, кроз

планинске врлети и густу шуму, „провукли” кроз непријатељски распоред. На
Јасеновим водама припадници извиђачке јединице морали су опстати без воде и хране. Уверили су се да Мали Јастребац има шта да им понуди, па се,
уз мало кулинарске вештине, на њиховој трпези нашао хлеб с копривама и
купинама, као и јела од змија, жаба,
корњача и скакаваца.

Једна група одмах се упутила у извиђање објеката у позадини непријатеља, а на основу њихових информација
командир је одлучио да се, у раним јутарњим сатима, изведе диверзија на
брану на Облачинском језеру.
Муњевита акција била је као на
филму, а заправо се одвијала баш
онако како се у стварним ситуацијама и изводи. Непосредно обезбеђење бране ликвидирано је на тзв. тихи
начин, док је део извиђачке јединице
на импровизованом сплаву пренео
велике количине експлозива и убацио

ПОДРШКА
Припадници извиђачке јединице
на вежби „Облак 2018” имали су подршку и беспилотне летелице „орбитер-мини”. Њоме је у реалном времену надгледан рејон бране, а подаци о
распореду, јачини и активностима непријатеља знатно су олакшало акцију
извиђача.
„Орбитер” је лако преносив систем, може да буде задејствован за десетак минута и да у ваздуху остане два
сата. Користи се дању и ноћу, на даљинама до петнаест километара и на максималној висини од 5.000 метара. Осим
за класичне војне задатке, попут извиђања, проналажења циљева или навођење артиљеријске ватре, тај систем
може се користити и за противтерористичка дејства, те борбу против елементарних непогода.
на место које је извиђањем утврђено
као најпогодније за рушење бране.
Из два десантна чамца, део извиђача напао је објекат у коме је било обезбеђење бране. Чим су поставили експлозив започели су извлачење и напустили тај рејон. Снажна
експлозија и густ дим потврдили су
да је задатак успешно извршен. Све
је изведено за десетак минута, ефикасно и без речи, што најбоље и описује извиђаче у акцији. Уследила је
снажна ватра из аутоматских пушака, пушкомитраљеза и снајпера, али
и борба хладним оружјем – ножевима и секирама.
Према речима командира извиђачке чете и руководиоца вежбе мајора Милоша Милошевића, вежба на
Облачинском језеру била је врхунац
обуке и провера оспособљености извиђача за сложене задатке, на тешко
приступачном терену. Пре тога су на
Пливачком базену „Врежина” реализовали обуку у пливању, борењу и гађању ножем, као и савладавање водених препрека формацијским и приручним средствима.
„Облак 2018” потврдио је још
једном да су извиђачи Треће бригаде
врхунски обучени и спремни за различите борбене изазове. ƒ
Зоран МИЛАДИНОВИЋ

