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На недавно објављеној
ранг-листи војног
портала „Global fire
power”, Србија је, кад
је реч о снази војске
и војних капацитета,
напредовала 13 места.
За такав успех, уз
набавку „мигова 29”
и десантно-јуришних
хеликоптера Ми-35М,
најзначајнија је
куповина батерије
дефанзивног ПВО
система „панцир С1”,
чији је део пре неколико
дана стигао у нашу
земљу

а ранг-листи америчког референтног
војног портала „Global fire power” Србија је на 65. месту од 138 земаља, колико их
је у конкуренцији.
Правила кажу да се не бодује припадност
савезима, већ се оцењује индивидуална моћ
државе и то кроз 50 врло разнородних параметара, међу којима су људски потенцијал,
снага и опремљеност најважнијих видова војске (Ратно ваздухопловство, Противваздухопловна одбрана, Копнена војска), геостратегијски положај, али и природна богатства и
финансијски потенцијал.
Србија је за годину дана прескочила 13
држава и тако и формално постала доминантна на западном Балкану, испред бивших југословенских република: Хрватске на
69, Словеније на 100, Албаније на 115. месту,
а иза су и Црна Гора, Северна Македонија и
Босна и Херцеговина.
Коментаришући тај напредак, српски министар одбране Александар Вулин истакао
је да је Србија војно неутрална земља и зато
мора да буде способна да се сама брани од
сваке претње.
– Улагање у војску и рад њених припадника дају резултате, а то значи да је мир на Балкану извеснији, а Срби сигурнији где год да
живе – рекао је министар и најавио даље јачање оперативних способности и одбрамбене моћи Војске Србије, „што је добро за све
којима је стало до мира”.
За такав успех, уз набавку „мигова 29” и
десантно-јуришних хеликоптера Ми-35М,
најзначајнија је куповина батерије дефанзивног ПВО система „панцир С1”. Први део тог
дефанзивног система, јединог таквог у региону, чиме Србија наставља са јачањем своје
одбрамбене моћи и увећава потенцијал одвраћања, стигао је крајем фебруара.
Његовом набавком додатно се снажи способност земље да буде војно неутрална, што
је темељно безбедносно опредељење, садржано у стратешким документима, недавно
усвојеним у највишем српском законодавном телу.
„Панцир” смо имали прилику да видимо на тактичкој вежби „Словениски штит
2019” заједно са, такође руским ПВО систе-

мом „С-400”, који је изузетно атрактивним
учинио техничко-тактички збор поменуте
вежбе две војске. Цео догађај испраћен је уз
велику пажњу медија, која су углавном нагађала да се овај моћни систем неће ни враћати кући.
Наравно „С-400” се вратио одакле је и дошао, истим авионом Ан 124 „руслан” руских
Ваздушно-космичких снага, баш као и „панцир”, али он, како је и договорено, само накратко.
Куповина батерије тог ПВО система, након готово три деценије употребе старих, уз
поменуте летелице, представља вероватно до
сада најзначајнији искорак у опремању и модернизацији Војске Србије.
Батерија „панцира С1” знатно ће унапредити одбрамбену моћ Војске Србије и њене
оперативне способности, а познаваоци су сагласни да ће тако бити побољшана заштита објеката критичне инфраструктуре, као и
јединица ПВО и средстава ратне технике од
дејства из ваздушног простора.
Тај хибридни ракетно-артиљеријски систем, који почива на концепту легендарне совјетске „тунгуске”, чини до 12 вођених ракета,
којима се може успешно дејствовати по циљевима у ваздуху удаљеним 20, а на висинама до
15 километара. Подржавају их и два двоцевна аутоматска топа 2А38М калибра 30 mm,
спремна да испале до две и по хиљаде граната по циљевима високим три, а далеким и до
четири километра. У спецификацији је наведено и да су на истој платформи интегрисани
осматрачки и нишански радари, као и електрооптички блок за надзор и управљање ватром, уз велики степен отпорности система
на различите облике електронског ометања.
Оно што следи, према најавама државног
руководства, јесте значајније опремање јединица Копнене војске. Приоритет је на модернизацији главних борбених платформи тог
вида, тенка М-84 и борбеног возила пешадије БВП М-80А.
Систем „панцир С1”, баш као и заштитни прслук тог имена, ни у ког први не нишани. Ником не прети. Циљ је да одвраћа, али и
да подсећа да смо војно неутрална земља. Он
унапређује нашу одбрамбену моћ.|
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