СИСТЕМ

Србија први пут међу домаћинима Међународних војних игара

ФЕСТИВАЛ СНАГЕ И ВЕШТИНЕ

Крајем августа и почетком септембра на Војном комплексу „Берановац” и стрелишту „Жича”
одржаће се међународно такмичење јединица војне полиције „Чувар реда”. Војска Србије,
после седмогодишњег континуираног учешћа на незваничној „Војној олимпијади”, добија и
улогу организатора једног од њених најатрактивнијих садржаја. Биће то празник војног спорта,
прилика за размену искустава и изградњу пријатељства међу војскама, али и за промоцију
гостопримства и богате културе наше земље и града Краљева.

Пише Александар ПЕТРОВИЋ

М

еђународним војним
играма (МВИ), које од
2015. године организује
Руска Федерација, приписује се незваничан назив „Војна олимпијада”. Тај би епитет,
без сумње, превазишао домен колоквијалног када геополитичке размирице не би утицале на учешће западних земаља које, поред позива из Москве, већ седму годину изостају. Ипак,
из сезоне у сезону број држава и екипа расте, а обим такмичарских дисциплина се повећава.
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Верујемо да је војни спорт
савршена веза, а такмичења
попут овог идеална прилика да се
припадници разних војски упознају
и спријатеље, изграде мостове
разумевања. Позиција војне
неутралности даје нам за право да
тако размишљамо јер сарадњу,
поверење и поштовање градимо
са свима – истиче генерал-мајор
Петар Цветковић, председник
Организационог одбора.

Центар Међународних војних игара је полигон „Алабино” у Подмосковљу, на коме је 2013. и 2014. године
организован, сада већ чувени, „Тенковски биатлон” који и данас представља окосницу такмичења и његов најатрактивнији садржај. Пажња коју је
„Тенковски биатлон” привукао у Русији, али и осталим земљама учесницама, навео је организаторе да под једну капу обједине неколико надметања и тако створе импозантну војну,
спортску и културну манифестацију
какву познајемо данас.

СИСТЕМ ЕКСКЛУЗИВНО
Популарности Међународних војних игара у Србији допринео је успех
наших тенкиста који су 2015. године
поделили победничко постоље са репрезентацијама Русије и Кине. Спознаја да Војска Србије у својим редовима има људе способне да се у витешком надметању равноправно носе
са колегама из најмоћнијих држава
света, учинила је нацију поносном и
прокрчила пут учешћу наших екипа у
више такмичарских дисциплина. Ове
године тај број нараста на 38, за три
више него лане и то – „Тактички стрелац”, „Меридијан” и „Армија културе”.
Војска Србије ће, како сада стоје ствари, делегирати екипе на четири такмичарске дисциплине.
Међутим, 2021. година представља
прекретницу у учешћу Војске Србије
на Међународним војним играма, јер
се први пут једна од такмичарских дисциплина организује у нашој земљи.
Реч је о такмичењу јединица војне полиције под називом „Чувар реда”.
Колико је тај задатак у Војсци Србије озбиљно схваћен, у прилог говори податак да је начелник Генералштаба генерал Милан Мојсиловић делегирао свог заменика генерал-мајора Петра Цветковића за председника Организационог одбора. Уз њега су помоћници – генерал-мајор Владета Балтић,
заменик команданта КоВ, бригадни
генерал Никола Дејановић, заменик
команданта Команде за обуку, док је
дужност заменика председника Организационог одбора и првог „оперативца” припала начелнику Управе
за обуку и доктрину Ј-7 Генералшаба
бригадном генералу Жељку Петровићу. Ту је и бригадни генерал Жељко
Кузмановић, командант Друге бригаде
Копнене војске, будући да ће се управо
у Краљеву, седишту те јединце, на Војном комплексу „Берановац” и стрелишту „Жича”, крајем августа и почетком септембра такмичење и одржати.

Србија – земља која окупља
– Седма је година како Војска Србије учествује на Међународним војним
играма, не рачунајући 2014. када смо
имали екипу на „Тенковском биатлону”. Колеге из Оружаних снага Руске

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Начелник Генералштаба генерал Милан
Мојсиловић делегирао је свог заменика
генерал-мајора Петра Цветковића за
председника Организационог одбора.
Уз њега су помоћници – генерал-мајор Владета Балтић, заменик
Команданта КоВ, бригадни генерал
Никола Дејановић, заменик команданта
Команде за обуку, док је дужност
заменика председника Организационог
одбора и првог „оперативца” припала
начелнику Управе за обуку и доктрину
Ј-7 Генералшаба бригадном генералу
Жељку Петровићу. Ту је и бригадни
генерал Жељко Кузмановић, командант
Друге бригаде Копнене војске, будући
да ће се управо у Краљеву, седишту
те јединце, на Војном комплексу
„Берановац” и стрелишту „Жича”,
крајем августа и почетком септембра
такмичење и одржати.

Федерације понудили су нам могућност да изаберемо неку од такмичарских дисциплина која би била погодна да се организује код нас. Одлучили смо да је време да наше, сада већ
традиционално учешће, подигнемо
на виши ниво и да покажемо не само
борбеност и вештину као учесници
него и гостопримство добрих домаћина – каже заменик начелника Генералштаба генерал-мајор Петар Цветковић. Он додаје да је избор пао на
„Чувара реда” због атрактивности и
динамичности самог такмичења. Генерал Цветковић не крије задовољство услед такве одлуке јер је, како
сам каже, већи део каријере и сам носио црну беретку.
– Резултати које смо претходних
година постизали и углед који смо као
озбиљна војска стекли обавезује нас
да такмичарску дисциплину „Чувар
реда” организујемо на високом нивоу,
како се то од нас и очекује. То је прилика не само да наши војни полицајци, у чије смо способности и вештине
уверени, докажу ниво спрам колега из
иностранства него и да представимо
нашу војску и нашу државу у најлепшем светлу – истиче председник Организационог одбора и наглашава да
ће, уколико све буде како је планира-

но, такмичарска дисциплина „Чувар
реда” постати традиционалан садржај годишњег календара активности.
– Начелно планирамо да, поред
наше екипе, у Србију доведемо још седам репрезентација из иностранства.
Организатор нам је оставио могућност да, поред традиционалних учесника Међународних војних игара у
Руској Федерацији, позиве упутимо и
државама са којима имамо развијену
билатералну војну сарадњу. Радује нас
могућност да управо наша земља буде
та која, уколико се стекну услови, окупља државе које можда и не припадају
истим војно-политичким блоковима.
Верујемо да је војни спорт савршена
веза, а такмичења попут овог идеална прилика да се припадници разних
војски упознају и спријатеље, изграде мостове разумевања. Позиција војне неутралности даје нам за право да
тако размишљамо јер сарадњу, поверење и поштовање градимо са свима
– истиче генерал Цветковић.

Испит зрелости и
професионализма
Бригадни генерал Жељко Петровић,
заменик председника Организационог одбора, подсећа да су до сада на
Међународним војним играма учествовале оружане снаге више од 40 земаља из Азије, Европе, Африке, Централне и Јужне Америке, а број учесника премашио је 5.000.
– Организацију једне или више дисциплина на својој територији преузели су: Азербејџан, Јерменија, Алжир, Белорусија, Вијетнам, Иран, Индија, Израел, Зимбабве, Казахстан,
Катар, Кина, Киргизија, Монголија,
Пакистан, Таџикистан, Узбекистан и
Шри Ланка. Дакле, огроман део света препознаје Међународне војне игре
као оквир за развој војне, војнотехничке и културне сарадње. Сада се у
клуб организатора укључује и Србија. Када погледате све те тачке на глобусу где се такмичарске дисциплине
одржавају, схватите да су Међународне војне игре превазишле оквире чак
и једне огромне земље као што је Руска Федерација и дословно премрежиле свет! – каже генерал Петровић.
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Организациони одбор, поред пет
генерала, чине официри и војни службеници из Министарства одбране и
Војске Србије, са експертским знањима из својих области. У саставу одбора су три комисије. Прва је Комисија за планирање и организовање такмичења која покрива функције међународне војне сарадње, односа са јавношћу, протокола, безбедности, логистике, телекомуникација и информатике, затим финансија и цивилно-војне сарадње. Комисија за реализацију
такмичења имаће задатак да организује церемоније отварања и затварања, те да обезбеди да све што се догађа на полигонима и стрелиштима буде
синхронизовано, забележено и документовано. Трећу целину представља
Врховна судијска комисија која ће, у
складу са пропозицијама такмичења,
рангирати резултате тимова и усклађивати рад са Судијском комисијом
МВИ у Москви.
– Ово је посао почет од „белог папира”. Дакле, први пут организујемо
овакво такмичење, први пут се сусрећемо са одређеним изазовима. Зато је
Организациони одбор стављен пред
озбиљан испит зрелости и професионализма. Сигуран сам да ће већ идуће године, ако се обистине наше идеје
и „Чувар реда” постане традиција, све
бити далеко лакше – објашњава генерал Петровић.

Усаглашавање пропозиција
Према речима заменика председника Организационог одбора до сада
је било више састанака и узајамних
посета између наше и руске стране
како би се усагласили ставови и пропозиције. Такмичење „Чувар реда” је
на програму МВИ од 2017. године и
Руси су, као и на свакој од такмичарских дисциплина, поставили високо
лествицу стандарда организације.
– Ко је макар једном био у Русији
променио је ставове у погледу значења речи „велико”. Исто важи и за њихове војне полигоне. И није реч само
о величини, него и о опремљености.
Нама је било важно да инфраструктуру за такмичење припремимо тако да
она буде у складу са амбициозним ру24 Одбрана Април 2021.

ским стандардима, а да истовремено
то буде реално изводљив и, што је веома важно, не и прескуп подухват за
нашу војску – истиче Петровић.
Такмичење се реализује кроз четири фазе – „Гађање”, „Стаза са препрекама за војног полицајца”, „Трка патролне страже” и „Трка хероја”. Прва
дисциплина реализоваће се на стрелишту „Жича”, док ће остале три бити
на полигону „Берановац”. Извесно је
да ће бити одређених модификација
етапа и препрека у односу на то како
је то у претходне три сезоне изгледало на „Патриот парку”. Пуковник Виктор Добрић, један од најодговорнијих људи у Организационом одбору,
каже да је након пажљивог проучавања начина на који су Руси форматирали такмичења, и наравно консултација са њима, договорено да се одређене
фазе и препреке модификују.
– То ни у ком случају неће утицати на дух такмичења. Штавише неке
фазе ће учинити занимљивијим. Посебно интересантна биће последња фаза – „Трка хероја”, где ће тимови бити суочени са деоницом дугом
12 километара на којој их очекује 30
препрека. Рано је да откривамо детаКО ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ
С обзиром на то да се такмичарска
дисциплина „Чувар реда” први пут
организује у Републици Србији,
што је само по себи организациони
изазов, са руском страном је
договорено да се ове године број
страних земаља учесница ограничи
на седам. Претходних година у тој
дисциплини учешће су поред Русије
узимали Иран, Казахстан, Јерменија,
Венецуела, Израел и Кореја.
Учешће на такмичењу у нашој земљи
за сада су потврдили Русија и Катар,
а заинтересовани су још Грчка, Иран,
Јерменија и Казахстан. Вијетнам је,
пак, изразио жељу да се на „Чувару
реда” ове године појави у својству
посматрача. До маја ће се утврдити
коначан списак земаља учесница, а
постоје индиције да би се на њему
могле наћи и неке земље региона,
што би без сумње био позитиван
преседан Међународних војних игара.

ље, али могу рећи да ће то бити ултимативни тест снаге, вештине и издржљивости – каже пуковник Добрић.
Он објашњава да ће четвртој фази
претходити одмеравање војнополицијских тимова у вештини гађања у
различитим околностима, возачким
способностима и поступцима у одређеним тактичким супозицијама као
што су рањавање или НХБ контаминација.

Припреме увелико трају
Терет припрема локација где ће такмичарска дисциплина „Чувар реда”
бити организована пао је на Команду Копнене војске и Другу бригаду
КоВ. Генерал-мајор Владета Балтић
је у свакодневном контакту са бригадним генералом Жељком Кузмановићем како динамика радова, упркос
неповољним временским условима,
не би одступила од плана.
– Копнена војска сваком задатку
прилази озбиљно и посвећено. Овај
је у толико значајнији јер ће резултат
нашег рада бити огледало припремљености Војске Србије за организацију такмичења високог међународног нивоа – истиче генерал Балтић и
додаје да је искуство генерала Кузмановића, који је више година био шеф
наше делегације која је учествовала на
Међународним војним играма, драгоцено. Балтић каже да је на припреми
такмичења укључен велики број припадника КоВ и да ће окосницу снага
које ће обезбедити да сложена структура једног међународног догађаја тог
формата функционише беспрекорно
чинити управо припадници Копнене
војске, тежишно Друге бригаде.
Радови на припреми „Берановца”
и „Жиче” почели су фактички одмах
после Нове године и трајаће до половине априла када се очекује да такмичарски полигони буду спремни.
Још половином марта педантна војничка статистика забележила је да
је пробијена траса стазе дужином од
12.300 метара, да је уклоњено и рашчишћено растиње дуж 5.345 метара,
да је поравнато 5.100 квадрата платоа... Из дана у дан бројке које говоре
о учинку, пре свега инжињераца Дру-
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ге бригаде, расту. Будући да је такмичење на нивоу Војске Србије планирано од 10. до 14. маја, екипама свих
јединица војне полиције биће пружена шанса да финале припрема, које су
почеле у марту, организују у Краљеву.
Победници домаћег такмичења чиниће репрезентацију Војске Србије на
„Чувару реда”.
– Предузели смо кораке на уређењу касарне у Рибници где ће бити смештене такмичарске екипе. Дефинисали смо и капацитете за смештај и исхрану чланова страних делегација и
представника медија који ће пратити

такмичење у Врњачкој Бањи и Краљеву. Локална самоуправа Града Краљева такође је упозната са обимом и значајем такмичења и верујемо да ће својим ангажовањем допринети да наш
град и држава Србија свим гостима
остану у дивној успомени – каже бригадни генерал Жељко Кузмановић и
додаје да су утисци које је током више
година у својству вође наше делегације стекао у Русији снажни.
– Имао сам то задовољство да будем предводим нашу делегацију када
смо освојили бронзу на „Тенковском
биатлону”. И данас осећам понос због

тога, али и задовољство због свега
што смо тамо доживели. Међународне војне игре су прворазредни догађај у Русији. Организација је на нивоу великих спортских догађаја. Све
савршено функционише. Пред нама је
задатак да углед који смо стекли као
учесници, оправдамо и као организатори. Уверен сам да ће то бити празник војног спорта, прилика за размену искустава и изградњу пријатељства међу војскама, али и за промоцију гостопримства и богате културе
наше земље и града Краљева – закључује генерал Кузмановић.|
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