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„ВидРа 2018”
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Више од 250 војника, подофицира и официра Речне флотиле
и Прве бригаде, на 12 бродова, скели носивости 100 тона,
реморкерима, амфибијским транспортерима, извиђачким
оклопним и борбеним возилима пешадије, као и самоходним
вишецевним лансерима ракета још једном потврдили су
да речне правце Србије има ко да чува

1. јун 2018.
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Паљба
Панонских
морнара

одбрана

У

раним јутарњим сатима, пребазирањем бродова Првог и Другог речног
одреда из матичних лука у Новом Саду и Београду у луку Тител, на реци
Тиси, 8. маја почела је шестодневна вежба Речне флотиле „Видра 2018”.
У тачно одређено време и према прецизно добијеном задатку, уз пловна
средства ка Тителу упутиле су се и екипе логистичара и везиста.
На узбурканој води бродови, вођени искусним кормиларима, беспрекорно су заузимали час један, час други борбени распоред, водећи у сваком тренутку рачуна о тактици, маневру и раду посада.
„Видра 2018” била је прилика да се војнички подмладак опроба у припремним
и бојевим гађањима бродским наоружањем, док су искуснији панонски морнари
обнављали градиво. С палуба речних вишенаменских, патролних и десантних бродова гађани су циљеви на води и копну, а погођене мете доказ су да постављени
циљеви нису имали никакве шансе против професионалног нишанџијског ока.
Посаде бродова, нарочито кормилари и нишанџије, имале су прави изазов
– група бродова требало је да изведе заједничка гађања. Заглушујућа грмљавина истовременог дејства четвороцеваца проламала се подно Тителског брега, а
дим је обавио бродске палубе. Све је беспрекорно изведено – и тактички рад и
ватрени задатак.
Током шестодневног боравка на води морнари Флотиле увежбали су радње
и поступке у случају уочавања непријатељских брода. После отварања готово

МОДЕРНИЗАЦИЈА
С обале надомак Зрењанина завршницу вежбе пратили су министар одбране Александар Вулин, командант Копнене војске генерал-потпуковник Милосав
Симовић и командант Речне флотиле капетан бојног брода Андрија Андрић.
– У складу с наређењем врховног команданта Војске Србије Александра Вучића, родови и видови наше војске морају да буду унапређени, осавремењени и у
стању да испуне задатке. Управо због тога је и наша речна флотила у фази модернизације и унапређивања.
Обезбедили смо да се четири миноловца подигну на знатно виши ниво, добију ново наоружање, системе за управљање ватром и радарске системе, односно све оно што их чини савременим – рекао је министар одбране, додавши да
Војска Србије штити сваки део наше територије.

ураганске топовске ватре из свих бродских оруђа и слабљења нападне моћи непријатеља настављено је извођење синхронизованих бродских и противбродских дејстава шест бродова ради неутралисања, сламања и извлачења војних
бродова непријатеља. Вежба је била прилика да и речни рониоци провере вештине, спасавајући рањеног морнара из реке.
Пловећи Тисом од Титела до Тараша, као у реалном ратном стању, на опрезу су били сви – од команданата бродова, кормилара, до нишанџија на противавионској топовској бродској артиљерији, вребајући непријатеља.
Снаге Првог понтонирског батаљона Речне флотиле и припадници Прве
бригаде Копнене војске били су спремни да на знак команданта крену у насилни
прелазак реке речним десантом. Сви као један, били су спремни и за подршку
пешадији у овладавању оностраном обалом.
На вежби „Видра 2018” више од 250 војника, подофицира и официра наше
флотиле и Прве бригаде, на 12 бродова, скели носивости 100 тона, реморкерима, амфибијским транспортерима, извиђачким оклопним и борбеним возилима
пешадије, као и самоходним вишецевним лансерима ракета још једном потврдили су да речне правце Србије има ко да чува. ƒ
Будимир М. ПОПАДИЋ
Снимили Даримир БАНДА и Будимир М. ПОПАДИЋ

