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ФОТОРЕПОРТАЖА

Маскирност у зимским условима је веома важна у извршењу задатака

Мраз и мећава су велика
претња стражи

Спасилачке екипе су обучене да испод лавине
пронађу унесрећене и пруже им помоћ

Вежба Специјалне бригаде
на Копаонику

ВРХ НАШЕ
ВОЈСКЕ

И моторне
санке у
служби
спашавања
унесрећених

Склоништа у
снегу
попут иглоа,
вучјих јама,
партизанских
бивака и
друга, спас
су у зимским
условима
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рипадници Специјалне
бригаде боравили су недавно на Копаонику, где
су реализовали су током седмодневног периода део борбене обуке у зимским условима у трајању од седам дана.
На четири радне тачке припадници Противтерористичког и Извиђачког батаљона
Специјалне бригаде приказали су министру одбране Братиславу Гашићу и начелнику
ГШ ВС Љубиши Диковићу
тактичке радње и поступке
Службе трагања и спасавања
у извлачењу излетника залуталог у снежној мећави, формирање заседе извиђачког
одељења и хватање убачених наоружаних група, заустављање возила и савлађивање терориста. На својеврсној минијатурној вежби виђени су и зимски склонишни
објекти, попут иглоа и медвеђе јаме.
- Припадници Специјалне

бригаде приказали су један
сегмент обуке у зимским
условима, односно проналажење и спасавање излетника
у снежној мећави, пресретање и савлађивање непознатих наоружаних патрола на
терену који контролишу, поступање извиђачких патрола
и заседа, заустављање возила и савлађивање терористичке групе и израду зимских склоништа попут иглоа,
медвеђе јаме и склоништа
под четинаром. У тим објектима може да се преживи неколико дана, упркос суровим
зимским условима и свим ћудима снегом покривених планина, у којима је веома лако
залутати и страдати од смрзавања, рекао је командант
Специјалне бригаде пуковник
Зоран Величковић.
Оцењујући приказану вежбу припадника Специјалне
бригаде врло успелом, министар одбране Братислав Га-

шић је изразио понос због високог нивоа обучености припадника Војске Србије.
Летос смо имали прилику
да видимо обуку Специјалне
бригаде у сасвим другачијим
условима. Сада смо видели
како се реализује обука у
зимским условима, на Копаонику, српској снежној краљици покривеној снегом. Јако
сам поносан што је обука у јединицама Војске Србије на
овако високом нивоу. И овде
смо се уверили да Војска Србије располаже модерним
наоружањем и да је способна да одговори свим безбедносним изазовима и задацима који могу да буду постављени пред њу, рекао је министар Гашић.
Анализирајући виђено на
вежби, начелник Генералштаба Војске Србије генерал
Љубиша Диковић је рекао да

су припадници Специјалне
бригаде обучени за дејства у
свим земљишним и временским условима, у свако доба
године, како на земљи тако и
из ваздуха.
То су они показали више
пута, у различитим приликама. То је јединица која својим
способностима, нивоом обучености и опремљености одговара свим сличним јединицама, исте намене и врсте, у
свету. То су показали на овој
вежби, као и приликом извршавања неколико битних задатака у протеклом периоду.
Видели смо их на вежбама
реализованим прошле године, у брзим, препадним изненадним дејствима, у свим
ониом приликама које нису
карактеристичне за друге јединице, рекао је генерал Диковић.

Мајстори за заседе

Сто одсто водоотпоран!
ИЗДАВАЊЕ АПАРАТА
НА ВОЈНЕ РЕЦЕПТЕ
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ВОЈНИ

Oficirska sabqa
i paradni bode`i
kroz vreme i sve~anosti

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HIII

•

bro j 132

• ЈАНУАР 2015.

Маратонски процес
усклађивања пензија

КОРАК ПО КОРАК
ДО ЦИЉА

Paradni bode`i
• kopneni
• vazduhoplovni
• mornari~ki
Tel: 011/316-24-88.
011/377-15-22,
Web: www.statusstil.com

060/676-88-01
E-mail: office@statusstil.com

20 mese~nih rata cene sabqi • standardna ... 64.000,00 + PDV paradnih bode`a
• posrebrena ... 68.000,00 + PDV
• pozla}ena ..... 73.000,00 + PDV
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• pozla}en ....... 44.000,00 + PDV
• posrebren..... 39.000,00 + PDV

Различити аршини Запада
у тумачењу догађаја
ЧОМСКИ: САД СМО
ШАРЛИ А НИСМО
БИЛИ РТС

Животни пут
Растка Немањића
ЗБЛИЖАВАО
СЛОВЕНСКЕ
НАРОДЕ

Све што се на међународној
сцени догађа није случајно
ПРЕФИЊЕНО
УПРАВЉАЊЕ
,,РУЉОМ,,
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