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Вежба специјалних јединица Војске Србије
и Оружаних снага Републике Грчке

ДЕСАНТ ИЗНАД
ШУМАТОВАЧКОГ
ПОЉА

18 Одбрана Август 2019.

19

СИСТЕМ
ДЕЈСТВА СПЕЦИЈАЛНИХ САСТАВА БИЛА СУ У ТОЈ МЕРИ
ЈЕДИНСТВЕНА И УСАГЛАШЕНА ДА СЕ НА ТЕРЕНУ НИЈЕ МОГЛО
РАЗЛИКОВАТИ КО ЈЕ СРПСКИ, А КО ГРЧКИ СПЕЦИЈАЛАЦ, ПРИКАЗАНА
ЈЕ ИЗУЗЕТНА ВАТРЕНА И ТАКТИЧКА ОСПОСОБЉЕНОСТ, О ЧЕМУ
НАЈБОЉЕ СВЕДОЧИ СТОПРОЦЕНТНИ УЧИНАК УНИШТЕЊА ЦИЉЕВА

Пише Зоран МИЛАДИНОВИЋ

Н

а стрелишту „Шуматовац” код Алексинца од задимљавања бојишта, појавили су се хеликоптери Ми-8
30. јуна до 5. јула одржана је заједничка обука, у бришућем лету, зауставили се на одредишту, лебдели на
а потом и атрактивна двострана комбинована малој висини и омогућили да два тима специјалаца извевежба тактичког нивоа, на којој су припадници ду хеликоптерски десант уз помоћ ужета за брзо спуштаспецијалних јединица Војске Србије и Оружа- ње (популарни Fast Rope). Специјалци из два мешовита
них снага Републике Грчке демонстрирали вр- тима Војске Србије и Оружаних снага Републике Грчке дохунску ватрену оспособљеност и спремност да скочили су на земљу, повели противпобуњеничку борбу и
ефикасно изврше задатке противпобуњеничке борбе, уз борбу у урбаној средини и, већ за неколико минута, прецизном ватром уништили свих осамдесет задатих циљеупотребу специјалног десанта.
Вежба „Мултинационалне снаге у противпобуњеничкој ва. Муњевито и ефикасно реализовали су све планиране
операцији” конципирана је, организовазадатке, успоставили безбедно окружење,
на и реализована тако да унапреди операЗаједничку обуку са грчким отишли на место евакуације и напустили
тивне способности и интероперабилност
специјалцима реализујемо
бојиште хеликоптером.
припадника двеју оружаних снага, уз мноКомандант Специјалне бригаде бривећ три године, код нас
штво атрактивних сегмената, попут падогадни генерал Мирослав Талијан похваи у Грчкој. Сарадња са
бранског скока, блокаде рејона, хеликоплио је учеснике за одличан и синхрониприпадницима Оружаних
терског десанта уз помоћ ужета, противснага Грчке је одлична. Сви зован рад на терену.
побуњеничке борбе и борбе у урбаној сре– Показали смо да можемо успешно да
специјалци на свету имају
дини. Завршном приказу присуствовали
дејствујемо као припадници специјалне
сличну обуку, разлике су у
су заменик команданта Здружене опера- финесама, а циљ заједничких јединице на малом и каналисаном простотивне команде генерал-мајор Илија Тодо- вежби је размена искустава ру, а притом и демонстрирамо изузетну
ров, командант Специјалне бригаде брипрецизност ватре, филигранску тактику
у начину извршавања
гадни генерал Мирослав Талијан, начели врхунски тактички рад упадних тимооваквих задатака, као и
ник Здружене оперативне команде за спева – рекао је генерал Талијан и оценио да
унапређење обуке
цијалне операције оружаних снага Репусу припадници Специјалне бригаде Војблике Грчке генерал-мајор Георгиос Цицикостас, изасла- ске Србије и јединице ЕТЕ из Оружаних снага Републике
ник одбране Републике Грчке у Републици Србији капе- Грчке још једном доказали да су способни да изведу једну
тан бојног брода Харалампос Гавалас и други.
овакву сложену операцију из противпобуњеничке праксе, у садејству са пилотима и техничарима из Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране.
ФИЛИГРАНСКА ТАКТИКА
Задовољство није скривао ни начелник Здружене опеДва падобранска тима извршила су специјални десант па- ративне команде за специјалне операције Оружаних снадобранима МC4 на пољану поред Шуматовца и тако озна- га Републике Грчке генерал-мајор Георгиос Цицикостас,
чила почетак билатералне комбиноване вежбе „Falcon 19”. који је нагласио значај вежбе, посебно кадa је реч о разСпецијалци оружаних снага Србије и Грчке имали су по мени искустава, али и унапређењу обуке, тактика, технидоскоку задатак да се инфилтрирају у непријатељски про- ка и процедура.
стор, извиде и прикупе податке, блокирају терен, посед– Вежба је била импозантна и веома ефектно изведену положаје, организују осматрање и пруже подршку ти- на, а целокупна заједничка обука и вежбовне активности
мовима за уништење противника дејствима снајперских српских и грчких специјалаца биле су одлично организопарова и пушкомитраљезаца. Након ватрене припреме и ване и успешно реализоване, тако да је сигурно да ћемо и
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даље наставити са сличним програмима сарадње – рекао
је генерал Цицикостас.
ПРОТИВПОБУЊЕНИЧКА ДЕЈСТВА
Вежба „Falcon 19” представља круну заједничке обуке специјалаца Војске Србије и Оружаних снага Републике Грчке. Kомандир падобранске чете и руководилац вежбе капетан Kостић истиче да су дејства специјалних састава
двеју војски била у тој мери јединствена и усаглашена да
се на терену није могло разликовати који је српски, а ко
грчки специјалац.
– Заједничку обуку са грчким специјалцима реализујемо већ три године, код нас и у Грчкој. Сарадња са припадницима Оружаних снага Грчке је одлична. Сви специјалци на свету имају сличну обуку, разлике су у финесама, а циљ заједничких вежби је размена искустава у начину извршавања оваквих задатака, као и унапређење обуке.
Срећни смо што су и на овој вежби српски и грчки специјалци показали изузетну ватрену и тактичку оспособљеност, о чему најбоље сведочи стопроцентни учинак уништења циљева на вежби – каже капетан Костић.
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Националне и језичке разлике нису представљале препреку за успешну реализацију вежбе и обуке, пошто се,
по правилу, специјалци увек брзо „уклапају” и лако проналазе заједнички језик. Склопљена су нова и обновљена стара пријатељства, а на заједничким активностима
био је приметан дух заједништва, својствен пријатељским народима.
На стрелишту у Шуматовцу потврђена је све боља сарадња специјалних јединица Војске Србије и Оружаних
снага Републике Грчке, о чему сведочи чињеница да су
сви постављени циљеви у потпуности реализовани и доказана способност за успешно извођење противпобуњеничких дејстава.
Специјална бригада Војске Србије има одличну сарадњу и са специјалним јединицама из Сједињених Америчких Држава, Турске, Русије, Белорусије и других земаља.
Размена искустава припадника специјалних јединица је
веома важна за припаднике тих састава јер само кроз интероперабилност имају прилику да валоризују сопствену
способност, али и да „понуде” сопствена искуства иностраним колегама, чиме дају значајан допринос колективној безбедности.|

