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Здружена тактичка вежба „Бегеј 2019”

СИНХРОНИЗОВАНИ УДАР
Окосницу Здружене тактичке вежбе са бојевим гађањем „Бегеј 2019”,
изведене на привременом полигону „Тител” на рекама Тиси и Бегеју као
нападна операција Копнене војске у садејству са снагама РВ и ПВО, уз
подршку тимова Специјалне бригаде, чинило је дејство Борбене групе
при насилном преласку реке. Ангажовањем ваздухоплова, диверзаната,
оклопа, пешадије, ронилаца, бродова и понтонира, приказан је један од
могућих начина брзог и ефикасног савладавања водене препреке.
Пише Будимир М. ПОПАДИЋ
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П

ривремени полигон „Тител” и реке Тиса и Бегеј
биле су недавно „поприште узаврелих борби”.
Наравно, реч је о здруженој тактичкој вежби
са бојевим гађањем „Бегеј 2019”, у којој су учествовала 933
припадника Војске Србије из састава Прве бригаде и Речне флотиле КоВ,
делова 204. и 98. ваздухопловне бригаде РВ и ПВО и шест тимова Специјалне бригаде. За планирање, организовање и извођење вежбе био је
одговоран командант Копнене војске
генерал-потпуковник Милосав Симовић, руководилац је био заменик
команданта Копнене војске бригадни генерал Владета Балтић, а командант Борбене групе која је изводила
вежбу начелник Штаба Прве бригаде Копнене војске пуковник Драган
Радаковић.
Вежбу „Бегеј 2019” пратили су највиши државни и војни врх, представници дипломатског и војнодипломатског кора, кинеске делегације, коју је
предводио потпредседник Централне
војне комисије генерал Џанг Јоусјaо и
амбасадорка Народне Републике Кине
Чен Бо, те локалне самоуправе.
Према сценарију вежба се одвијала
у две фазе. Отпочела је ефектним приказом убацивања извиђача из ваздуха и са воде у дубину непријатељске
територије ради прикупљања података неопходних за извођење борбених
дејстава. Иза тога, у оквиру противбродске и противминске заштите, ронилачки тим 93. ронилачке чете Речне
флотиле започео је да претражује сонаром дно десантног места преласка.
Откривањем и разминирањем постављених мина створени су услови да
речно-десантне снаге пређу реку уз
минималне губитке.
Са речног вишенаменског брода у
воду је спуштена механичка миноловка како би се разминирао шири рејон десантног места преласка, а речни патролни брод упућен је дуж пловног пута са задатком минирања реке
како би се спречило изненадно дејство непријатеља са воде. Када је уочен непријатељев ратни брод, отворе18 Одбрана Октобар 2019.

ПОСМАТРАЧИ
Уз председника Републике
Србије и врховног команданта
Војске Србије Александра
Вучића, вежби су присуствовали
члан Председништва Босне и
Херцеговине Милорад Додик,
министар одбране Александар
Вулин, начелник Генералштаба
Војске Србије генерал Милан
Мојсиловић, потпредседник
Централне војне комисије генерал
Џанг Јоусјaо, вођа највише
војне делегације Народне
Републике Кине, амбасадорка
Народне Републике Кине
Чен Бо, генерални секретар
председника Републике Србије
Никола Селаковић, председник
Покрајинске владе Игор Мировић,
чланови колегијума МО и НГШ,
представници дипломатског и
војнодипломатског кора, локалне
самоуправе и многобројни гости.
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на је снажна и прецизна артиљеријска ватра из целокупног бродског наоружања и противник је присиљен на
повлачење.
РЕЧНИ ДЕСАНТ
Борбена група је већ током покрета,
пре избијања на обалу, извела припреме за насилан прелаз, а јуришу
првог десантног таласа претходила
је снажна, готово ураганска ватрена
припрема по предњем крају непријатеља на супротној обали. Непрекидно
су одјекивале детонације, обалу Тисе
прекривао је густ дим. Током припреме десантне основице, под ловачком
заштитом авиона МиГ-29 дејствовала
је у непрекидним налетима ловачко-бомбардерска авијација, са копна артиљеријска батерија, а са палуба речних вишенаменских и патролних бродова бродска артиљерија. Том приликом са једног од бродова у таласе Тисе
пао је рањени морнар. Хитно је реаговала Служба борбеног трагања. Повређени је евакуисан чамцем и на обали му је указана прва помоћ.
Први јуришни талас пешадије започео је преношењем ватрене припреме по дубини, уз бродску ватрену
подршку. Војници су укрцани у три
речна десантна брода и десет чамаца. По искрцавању на обалу отпочиње борба за мостобран. Неутралишу
се снаге непријатеља на предњем крају одбране како би се створили услови
за продужење напада. У другом таласу десанта, формираним скелама (носивости 60 и 90 тона) и амфибијским
транспортерима, понтонири убрзано
превозе оклопна возила и друга средства ватрене подршке. Док се десантни таласи смењују, Тиса и Бегеј су буквално узаврели.
Убрзо је успостављено и обезбеђено и мосно место преласка. Формиран је понтонски мост носивости 60
тона, дужине 220 метара и на тај начин омогућен брз прелазак са једне на
другу обалу, најпре оклопних средстава, тенкова и борбених возила пешадије, а потом средстава ватрене подршке Борбене групе, ради одржавања
темпа напада.
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СПОРАЗУМ О ДОНАЦИЈИ
Након вежбе, по повратку брода
„Козара” у привремени полигон
„Тител”, уприличено је потписивање
споразума о примопредаји опреме
коју је Народна Република Кина
донирала Војсци Србије. Споразум
о донацији потписали су начелник
Управе за планирање и развој
Генералштаба бригадни генерал
Милан Поповић и начелник
Канцеларије за међународну војну
сарадњу Централне војне комисије
НР Кине генерал-мајор Ц Гуавеј. На
вежби „Бегеј 2019” ангажован је и део
средстава која је Народна Република
Кина већ донирала Републици Србији
у претходном периоду.
ДИВЕРЗАНТИ
Динамичне су биле и наредне секвенце вежбе у којима су приказана диверзантска дејства Специјалне бригаде
и противдиверзантска дејства Речне
флотиле у дубини распореда непријатеља. Демонстрирано је извођење
напада на командни брод и командно место копнене јединице непријатеља. Из ниско лебдећег хеликоптера у воду су скочила два диверзанта,
док су противдиверзантски рониоци,
у покушавању да спрече њихов напад,
водили борбу испод површине воде
користећи притом подводне аутоматске пушке. И док су два извиђачко-диверзантска тима пристајала чамцима у пуној брзини, отварала ватру
и укрцавала се на прамац и крму непријатељског брода, трећи тим изводи је упад са копна елиминишући на
тај начин посаду.
Упоредо са тим приказан је и напад два тима речних диверзаната на
командно место копнене јединице
непријатеља. Изненадним упадом са
воде, уз употребу бомби и аутоматског оружја, командно место је у веома кратком времену онеспособљено.
Ангажовани тимови су се без губитака, роњењем и пловидбом, извукли из
непријатељевог борбеног распореда.
У наставку вежбе уследила су бојева гађања, али је томе претходио
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приказ противминских дејстава ангажовањем противминских ронилаца, који су разминирањем на дно положених лежећих мина обезбеђивали маневар пловних јединица у зони
борбених дејстава.

У здружено тактичкој вежби са
бојевим гађањем „Бегеј 2019”
учествовала су 933 припадника
Војске Србије и било је ангажовано
217 средстава НВО – 33 борбена
возила, 31 пловни објекат, два
ваздухоплова, 62 неборбена возила
и 89 ижињеријских средстава

ЗАПАЉЕНЕ МЕТЕ
Права атракција била су бојева гађања бродова Речне флотиле из бродских топова, аутоматских бацача граната и бродских митраљеза, која су
изведена са воде на циљеве на води и
копну. Бродови су пловили максималном брзином, а пловну борбену групу чинила су два речна вишенаменска, један речни патролни и четири
речна десантна брода, као и појединачне групе бродова.
Мете запаљене директним погоцима сведочиле су о врхунској обучености нишанџија и целокупних посада и указивале на оправданост досадашњих улагања у модернизацију пловних објеката. Речни вишенаменски бродови модернизовани су
уградњом двоцевних топова 30 mm
на прамцу са ефикасним дометом
од 3.000 m и четвороцевних топова
20 mm на крми, док је модернизација речних патролних бродова обухватила уградњу четвороцевних топова
20 mm на прамцу са ефикасним дометом од 2.000 метара. Поред њих,
на бродовима се и даље налазе троцевни и једноцевни топови. У току су
даљи кораци у модернизацији (уградња савремених навигационо-информационих система на пловне објекте), које заједнички реализују Технички ремонтни завод из Чачка, Војнотехнички институт и Речна флотила.
Након завршене вежбе на тителском кеју, организован је технички
збор на коме су приказане инжињеријске машине и возила посебне намене, које је Народна Република Кина
донирала Војсци Србије. Вредном донацијом, којом су знатно унапређене
способности Војске, обухваћено је 40
различитих средстава – дозери, утоваривачи, багери, грејдери, вучни воз,
ватрогасни и камиони цистерне за гориво и воду и возило хитне помоћи.|
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