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ДОК АЛЕКСАНДАР ВУЛИН УПОРНО ПОНАВЉА ДА БИ СВАКИ НЕПРИЈАВЉЕНИ
ПРЕЛЕТ ИЗНАД СРБИЈЕ ЗАВРШИО ОБАРАЊЕМ, ДАНИМА СУ У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ МАРТА БЕСПИЛОТНЕ ЛЕТЕЛИЦЕ, УГЛАВНОМ ТИПА "ПРЕДАТОР",
НАПРОСТО "ШПАРТАЛЕ" НЕБОМ ИЗНАД СРБИЈЕ, УЗДУЖ И ПОПРЕКО,
УКЉУЧУЈУЋИ И НАДЛЕТАЊЕ БЕОГРАДА. ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
МОГЛИ СУ ИМ САМО МАХАТИ СА ЗЕМЉЕ

  

"Небо над Србијом није било сигурније од НАТО агресије", изјавио је почетком јануара
2018. министар одбране Александар Вулин током постновогодишње посете аеродрому
Батајница, где му је приказана спремност "дежурне паре" авиона МиГ-29. О каквој
борбеној спремности се ради и каква је то била представа за јавност, довољно
илустрира то што је један од авиона био двосед, без борбеног радара, а и саме летелице
су зарулале по писти, али нису полетеле, што је оправдано "лошим временским
условима".  

Нешто раније – 5. августа прошле године – министар Вулин је, наводно ненајављено,
посетио јединицу у касарни "Југовићево" у Новом Саду. Ту је слетео хеликоптером, чијег
пилота је пре тога терао да лети уз границу са Хрватском, а жалио се и на високу
температуру у кабини летелице, те тражио да се подигне на већу висину, која није
безбедна.

  

"Ниједан непријављени прелет, ниједан авион, ниједан хеликоптер – није уочен. А и да
јесте, био би лоциран и оборен. Ни један ловац, ни један хеликоптер из нашег суседства
не би могао да угрози наш простор. Наређење врховног команданта Александра Вучића
ће бити испуњено. ‘Олуја’ се више никада неће поновити где год да живе Срби", рекао је
тада Вулин.

  

А још две недеље раније, у јулу 2017, Вулин је обишао Команду Ратног ваздухопловства и
противваздухопловне одбране (РВ и ПВО) и изјавио да нема слободне и суверене земље
која не контролише своје небо и читаву територију "У стању смо да одбранимо себе и
своју територију, на првом месту захваљујући обучености људи и њиховој љубави према
отаџбини, али то не би било могуће без одговарајућих техничких ресурса и радујем се
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даљем оснаживању ваздухопловства, увођењу нових авиона и противваздухопловних
система".

  

Командант РВ и ПВО Ранко Живак поручио је тада да су оперативне способности на
потребном нивоу и да обезбеђују извршење свих задатака...

  

Чему овај увод? Из простог разлога што су у другој половини марта данима беспилотне
летелице, углавном типа "предатор" напросто "шпартале" небом изнад Србије, уздуж и
попреко, укључујући прелете и изнад Београда, а ниједна не само да није оборена, него
то није ни покушано.

  

АКЦИЈА И РЕАКЦИЈА: Поменуте беспилотне летелице крстариле су брзином од 200
километара на сат, на висини између 600 и 1.200 метара. Долазиле су са територије
Босне и Херцеговине и летеле преко Србије до Румуније. С обзиром да се зна чије снаге
су у БиХ, није тешко закључити да је те летелице слао НАТО, коме Србија, из неких
разлога, не сме да се замера, па се зато о прелетима ћути.
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Један дневни лист је почетком априла објавио информацију о томе, додуше мало
"спиновану" (како тврде извори "Времена" из РВ и ПВО Војске Србије), а Вулин је тим
поводом изјавио да "ништа не може ни да уђе на нашу територију ни да изађе са ње, а да
ми то не знамо, да то нисмо испратили и проценили да ли је реална опасност или не". Он
је тако индиректно признао да је процењено да беспилотне летелице НАТО нису реална
опасност по Србију, што се коси са његовим ранијим изјавама да нико не може да уђе
ненајављено у ваздушни простор Србије, јер би свака летелица била оборена.

  

Вулин у интервјуу за "Политику" 22. априла одлази корак даље када потврђује "да
постоје покушаји угрожавања нашег ваздушног простора и да су они препознати и
спречени": "Ништа не може да уђе у наш простор а да ми то не приметимо и у складу са
процењеним степеном опасности реагујемо", устврдио је тада Вулин, а новинар који је
радио интервју није га питао (или можда јесте, али то није објављено) зашто се онда није
реаговало на беспилотне летелице крајем марта.

  

Да је прича тог листа "спинована", видљиво је зато што се прелети доводе у везу са
хапшењем вршиоца дужности директора Канцеларије Владе Србије за Косово и
Метохију Марка Ђурића 26. марта у Косовској Митровици и наводном спремности војних
и полицијских јединица Србије да крену у заузимање севера Косова. Реч је, дакле, о
покривању класичних шпијунских активности причом за унутрашњу употребу, у
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конкретном случају – о некаквим плановима Србије за акцију на Косову, што домаћа
јавност воли да чује.

  

Међутим, беспилотне летелице су ишле изнад Србије и пре хапшења Ђурића, као и
после, и нису биле упућиване само уз границу са Косовом, него изнад целе земље. У
каквом стању је РВ и ПВО? И да ли би могли оборити те летелице кад би добили
наредбу? Свакако да би могли, мада не тако лако као што политичари и генерали у
изјавама тврде.

  

ВОЈСКА НА ПОШТЕДИ: Један од разлога зашто је то тешко, а показало се на делу у
марту када је у једном дану било чак шест прелета беспилотних летелица, јесте и то што
НАТО има и авионе за ометање радарских система Војске Србије, који су тада
укључивани у акцију, па су радари за откривање нисколетећих циљева били блокирани.
А радари који опслужују велике ракетне системе "Куб" и "Нева" не могу се употребити за
откривање таквих циљева.

  

У јавност је потом пуштена прича како су прелети беспилотних летелица престали кад је
полетао пар авиона "орао" са аеродрома Лађевци код Краљева да их пресретне, па су
оне враћене. Да је то стварно тако било, летелице не би имале шансу да се врате назад
за БиХ, јер им је брзина 200 км/х и не би имале времена да побегну. "Орао" би их, с друге
стране, морао гађати само топом и то само кад има визуелни контакт, пошто се ради о
борбеном авиону који нема радар да их лоцира.

  

Иначе, Министарство одбране и држава Србија о свему ћуте и нису се ни потрудили да
бар Босни и Херцеговини или Румунији упуте протестну ноту због тога што летелице
долећу са њихове територије и шпијунирају Србију. О протесту НАТО да се ни не говори.
Ако ни због чега другог, онда макар због чињенице да те беспилотне летелице могу да
носе ракете и друго наоружање, чиме се може угрозити безбедност грађана, а и
високих војних и државних функционера. Примера ради, скоро сав државни и војни врх
је 29. марта, у време "шпартања" летелица српским небом, био на вежби на
Пасуљанским ливадама…

  

Официри Војске Србије огорчени су због такве немоћи и непоступања по прописима, али
су се помирили са таквим стањем које војску гура све дубље ка дну и због чега не само
војници, него и официри, одлазе све чешће. Томе доприноси и систем напредовања по
"механизму" полтронизма, који је у војсци увек био изражен, али је сад више него раније,
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доведен до савршенства.

  

Министар и сарадници праве представе за јавност, али када се загребе испод површине,
виде се сва Потемкинова села. То је, невољно, морао да призна и председник Србије
Александар Вучић (Вулинов "врховни командант") који по Уставу и законима командује
војском, обелоданивши да је инспекторат одбране у једној бригади Копнене војске
затекао ситуацију да више од половине припадника не може да испуни оне основне,
минимално прописане физичке норме (трчање, савладавање препрека и слично) и да су
због тога били "на поштеди" на дан кад је инспекција долазила. И за то, наравно, нико
није одговоран, иако Вучић најављује смене. Такве приче, по обичају, остају само у
најавама јер се послушници не смењују док се не пронађе неки већи послушник. И не
само да се не смењују, него је један од таквих, који је мобинговао потчињене да држе на
себи гас-маске 90 минута, чак и по канцеларијама, добио годишњу новчану награду као
најбољи официр.

  

( Време )
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