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Низом активности и сусрета с високим
представницима партнерских држава
и војски, врховни командант Војске
Србије Александар Вучић и министар
одбране Александар Вулин наставили
су својеврсну мисију промовисања
војне неутралности наше земље
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Набавка нових хеликоптера

Најзначајнији
корак у опремању
Војске

У
Пише пуковник
проф. др Славиша ВЛАЧИЋ
начелник Катедре војног
ваздухопловства ВА

Пријем нових
хеликоптера за потребе
летачких јединица
РВ и ПВО један је
од најзначајнијих
момената у сегменту
опремања Војске
Србије од нестанка
заједничке државе. У
овом случају не ради
се само о обнављању
ваздухопловне технике,
нити о парцијалном
решењу проблема.
У питању је један
целовитији приступ,
који се издваја у
односу на поједине
процесе опремања
ваздухопловстава у
окружењу.

кратком временском периоду
набавком су обухваћене различите категорије хеликоптера, од
вишенаменских, транспортних, па до
изворно борбених, какве Војска Србије до сада није имала у оперативној употреби. Спектар оперативних могућности хеликоптерских јединица значајно је побољшан. Домен употребе померен је у ноћне и сложене метео-услове.
Ватрена моћ може да буде испољена са
веће удаљености него што је то до сада
био случај са постојећим убојним средствима у наоружању. Посаде борбених
хеликоптера такође добијају и значајну
оклопну заштиту, која не штити само
посаду већ и виталне системе летелице.
Индиректно и директно нови капацитети хеликоптерских ескадрила позитивно се рефлектују и на ефикасност извршавања задатака подржаваних јединица Копнене војске, што и јесте један од
примарних циљева опремања новим хеликоптерима.
Поред оперативних ефеката, значајна новост је и прелазак са аналогног на
дигитално радно окружење, затим увођење комплексне ваздухопловне опреме, дневно-ноћног оптоелектронског система са телевизијском камером за рад у
условима ниског нивоа осветљења, термовизијске камере, ласерског даљиномера, наочара за ноћно летење, опреме за активну самозаштиту летелице
и сл. Овај моменат доноси прави замајац у стицању нових знања и искустава у раду са најсавременијом ваздухопловном техником и технологијом, што
је свакако један од најбитнијих позитивних ефеката.

Међутим, место и улогу ових хеликоптера не треба посматрати само кроз
призму извршавања стандардних борбених задатака, уобичајених за Ратно ваздухопловство.
Премда сви примљени типови хеликоптера могу у примарној или секундарној намени да се користе у извршавању ватрених дејстава, њихова улога ће
бити веома велика и у ширем друштвеном контексту. Једноставна формулација мисије Подршке цивилним властима у
супротстављању претњама безбедности
крије иза себе бројне подвиге хеликоптерских посада, које су, не тако давно, у
пуном капацитету пружиле помоћ цивилним властима и становништву током
снежних сметова у Војводини, као и за
време поплава у Обреновцу 2014. године.
Ова искуства су свакако уважена,
посебно у пројекцији будућих задатака
трагања и спасавања, медицинске евакуације и превожења угрожених лица.
Осим повећавања транспортних капацитета, у смислу броја превезених лица
у критичним тренуцима, направљен је
искорак и у брзини реаговања у различитим ванредним ситуацијама, расположивости снага и једноставно већег
кредибилитета целе државе у моментима суочавања са ризицима и претњама
које превазилазе локалне оквире. Сви
набављени хеликоптери, укључујући и
борбене, имају могућност учешћа у наведеним задацима. Такође, не треба заборавити да је у појединим елементима постојећег, ширег концепта опремања, обухваћена и хеликоптерска јединица МУП-а, што такође подиже локални
ниво интероперабилности.|
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