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Обука специјалних јединица у летњим условима

У САДЕЈСТВУ
С ПРИРОДОМ
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Припадници 72. бригаде
за специјалне операције и
63. падобранске бригаде
изводе редовне сегменте
обуке у летњим условима,
а судећи по ономе што
су приказали – за њих
препрека нема
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роналазећи погодне локалитете, на три стране наше
земље, у којој је тешко побројити сву раскош приридног амбијента којим
обилује, припадници наших специјалних јединица изводе редовну обуку у летњим условима. Користећи
погодан терен Канала Дунав–Тиса–
Дунав на северу и густе четинарске
шуме падина планине Таре у западном делу земље, припадници 72. бригаде за специјалне операције обучавали су се у верању и извели десанте
ронилаца, а на истоку Србије, подно
Старе планине, припадници 63. падобранске бригаде обучавали су се на
Завојском језеру у верању и спасавању, исхрани у природи, савладавању
водених препрека и извели падобрански скок на воду.

Обука у слободном верању
верачких група на Тари
У најзахтевнијем делу обуке припадници батаљона за специјалне операције „Грифони” и батаљона за специјалне операције „Соколови” 72. бригаде за специјалне операције, извели
су на планини Тари завршни сегмент
– обуку у слободном верању верачких
група. Обишао их је министар одбране Александар Вулин, који је истакао
да је реч о људима који су стању да
савладавају најтеже препреке, који су
увек на располагању, који су увек ту
за све грађане наше земље.
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Извођење диверзије
кроз три тачке
На локацији преводнице Кајтасово
припадници Батаљона за специјалне операције „Грифони” извели су десант из чамаца при пуној брзини, а десант ронилаца из хеликоптера на водену површину и вертикални маневар применом технике брзог спуштања реализовали су у садејству са припадницима РВ и ПВО.
– Припадници 72. бригаде за специјалне операције опремљени су најмодернијом опремом и не заостају нимало за њиховим колегама у свету.
Увек смо имали најбоље људе, а ред
је да наши најбољи људи имају нај-

бољу опрему – поручио је министар
Вулин који је присуствовао извођењу
обуке на каналу Дунав–Тиса–Дунав.

После 30 година скок на воду
припадника 63. падобранске
бригаде
На Завојском језеру, у близини Пирота, припадници 63. падобранске бригаде, у оквиру обуке у летњим условима, између осталог, извели су и падобрански скок на водену површину
падобраном типа крило.
– После 30 година 63. падобранска
бригада извела је скок на воду. Прошле су деценије откако смо радили
овај веома захтеван и веома сложен

вид обуке наших падобранаца и то је
најбољи доказ колико су се ствари у
63. падобранској, али и у нашој Војсци, промениле – поручио је том приликом министар Вулин.
Припадници 63. бригаде, у оквиру
обуке исхране у природи, показали су
и како се припрема гулаш од корњаче
са копривама и гулаш од дивљачи са
зачинским биљем – састојцима пронађеним у околини језера – као и хлеб
печен у пекари од камена и блата, рибља чорбa, а приказане су и импровизоване замке, као и начин филтрирања воде помоћу више слојева природних филтера.|
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