одбрана

За јед нич ко уве жба ва ње Пр ве бри га де и реч не фло ти ле

СадејСтво
на води
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15. мај 2018.

Припадници два састава
копнене војске у Шапцу
извели су недавно на реци
Сави тродневну вежбу
у успостављању и
одржавању скелског
места преласка, те нападу
тактичке групе с насилним
преласком реке

Т

оком увежбавања садејства јединица, којим је руководио
потпуковник Синиша Мариновић, командант Првог понтонирског батаљона Речне флотиле, ангажовано је више
средстава ратне технике обе јединице – тенкови М-84, борбена возила
пешадије М-80А, самоходне хаубице
122 милиметра, самоходни вишецевни лансери ракета „огањ”, извиђачка
оклопна борбена возила БРДМ-2, као
и скеле носивости 40 и 70 тона, реморкери, амфибијски транспортери,
те више од 200 официра, подофицира
и војника.
Професионална лична и колективна оспособљеност, усклађена и
увежбана дејства ангажованих снага
и средстава морнара и понтонира,
тенкиста, артиљераца, пешадије и извиђача, припадника два састава Копнене војске показали су да ни водена
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препрека, као што је река Сава, ширине око 700 метара, не представља
несавладив изазов. Напротив.
– Овакав вид заједничке обуке
веома је важан за обе јединице и
представља изузетну прилику да од
морнара научимо нешто ново, као и
они од нас. Показали смо да заједнички можемо успешно извршити сваки
захтеван задатак – каже поручник Немања Петровић командир стрељачког
одељења.
Командант скелског места преласка капетан Александар Мићановић и
командири скела четрдесет и седамдесет тона носивости потпоручник
Небојша Миловановић и старији водник прве класе Драгослав Марковић,
искусни понтонири, напомињу да је за
безбедно извођење сложене активности на води, поред обучености и
стручности, од изузетне важности и
дисциплина учесника.

Надомак скелског места преласка развијена је и санитетска јединица којом командује потпоручник
др Јелена Исајловић, лекар у шабачкој гарнизонској амбуланти.
– Студије на Војномедицинској
академији завршила сам прошле године и ово ми је прво учешће на увежбавању оваквог обима. Све делује
импресивно. Са својим тимом, десетаром Бојаном Јокић, медицинским
техничарем, и разводником Милошем Јовановићем, возачем санитета,
била сам ту, само ако затреба. На
срећу, све се одвијало како је планирано.
Заједничко увежбавање у савладавању водене препреке пратили су
команданти Прве бригаде и Речне
флотиле бригадни генерал Жељко Петровић и пуковник Андрија Андрић. ƒ
Будимир М. ПОПАДИЋ

