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ећ годину дана девојке и
младићи добровољни војни
рок служе по новом моделу,
проводећи додатна три месеца на обуци у јединицама
Војске Србије. У жељи да
сазна како су се на нови начин обучавања прилагодили војници и старешине, екипа магазина „Одбрана” завирила је преко ограде пожаревачке
касарне „Генерал Павле Јуришић
Штурм”. Том приликом уверили смо
се да је радни дан у Центру за обуку
Копнене војске све само не обичан.
Док на полигону у кругу касарне
војници под будним оком инструктора кроз девет радних тачака уче и до
аутоматизма увежбавају радње и поступке с оружјем, пуковник Милован
Васић, командант Центра, каже да су
и те како видљиве благодети новог модела служења војног рока.
– Упућивањем војника у јединице
Војске Србије сви имају користи. Војници пролазе колективну обуку и активно се укључују у живот и рад јединице, а професионални војници растерећују се појединих обавеза, па се
могу квалитетније припремити за извршавање осталих задатака из мисија
Војске Србије – каже први човек пожаревачког Центра за обуку, додајући да војници у последња три месеца
у јединицама најчешће обављају задатке унутрашње, стражарске и пријемне службе.

„Подешавање” обуке
Пуковник Васић, као искусни
старешина школован у бившој Југо15. фебруар 2018.

Упућивање добровољаца
после индивидуалне и
специјалистичке обуке у
јединице Војске Србије
на три месеца растеретило је
професионалне војнике
појединих задатака,
а добровољцима пружило
прилику да осете како
изгледа живот и рад
у јединици

славији, сматра да је садашњи шестомесечни модел обуке бољи од тромесечног, јер ствара добру базу будућих
професионалних војника. Он напомиње да је реч о младићима и девојкама
који су добровољно дошли да служе
војни рок, а уколико се одлуче да буду и кандидати за професионалне војнике, додатно се труде да на обуци
науче и усвоје све неопходне вештине и знања за обављање будућег занимања.
Према његовим речима, колеге
из центара за основну обуку у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу одрадили су
изузетан посао, па су младићи и девојке који су дошли у Центар за обуку
Копнене војске добро оспособљени
за усвајање специјалистичких знања.
– Нису ово прве измене у начину
обуке војника. Наиме, са сваком генерацијом анализирали смо и унапређивали обуку с циљем подизања њеног

квалитета. Тако смо дошли до закључка да је за одређене специјалности
појединих родова ипак кратак период
обуке од три месеца, односно да није
довољно месец и по дана специјалистичке обуке да се добије обучен и
сигуран војник – објашњава пуковник
Васић, напомињући да се стручност
војника тестира већ у јединицама у
које одлазе након специјалистичке
обуке.
Како би осигурали да добију праве мајсторе свог заната, док бораве у
пожаревачком центру војнике обилазе подофицири из бригада у којима ће
бити распоређени и прате њихову
обуку.
Према повратним информацијама из организационих целина у којима су војници већ били на „стажу”, нови модел обуке показао се као сврсисходан, јер с једне стране обезбеђује
попуну јединица, а с друге стране, војници имају прилику да виде и осете
шта ће радити уколико се одлуче да
постану професионални војници.
– Из генерације у генерацију повећава се број кандидата који желе да
после одслуженог војног рока наставе службу као професионални војници. Њима је чак омогућено да и из
центара конкуришу на упражњена
радна формацијска места у бригадама – каже пуковник Васић, додајући
да је најбољи показатељ успешности
новог начина обучавања то што се након неколико месеци службе ти војници враћају у Центар на даља усавршавања.

Без предаха
У Центру за обуку Копнене војске, који постоји још од 2006, раде искусни инструктори који су свој занат
пекли годинама. Свесни да им је поверен озбиљан задатак, јер треба да
створе будуће професионалне војнике и резервисте Војске Србије, улажу
у своје знање како би били кадри да
дају одговор на свако питање.
– Искусни извођачи обуке, командири водова и одељења пробрани
су из свих јединица Команде за обуку
и упућени у Центар да створе врхунске професионалце. Како би дали свој
максимум, младе старешине већ у пр-
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вој години службовања иду на различите курсеве у Центар за обуку и усавршавање подофицира, где усвајају
дидактичко-методичка знања која су
предуслов за обављање овог посла
али и за напредовања у служби – каже командант Центра.
У касарни у срцу Браничевског
округа обука готово да никада и не
стаје. Без војника је само првих 15 дана у години, због новогодишњих и божићних празника. Кроз њу прођу четири партије од више стотина војника на добровољном служењу војног
рока, професионални војници који се
додатно оспособљавају, кадети с Војне академије рода оклопних јединица, слушаоци Курса за резервне официре, полазници основног курса за

подофицире, па чак и лица из резервног састава.
– У овом центру увек има неко ко
је на обучавању. Али гарнизон Пожаревац није сведен само на касарну.
Под нашом ингеренцијом је и полигон „Пескови”, где је урађена изузетна тактичка стаза на којој се обучавају сва стрељачка одељења – напомиње пуковник Васић и истиче да
Центар са сваком партијом војника
на недељу или две дана користи и полигоне „Пасуљанске ливаде” и „Орешац”.
Да су добровољци лакши за рад,
мотивисани и спремни за изазове
сведочи и командант батаљона за
обуку потпуковник Владислав Ђорђевић, који је у тој јединици откако је

Најбољима служба
Током прва три месеца обуке војници примају накнаду од око 10.500
динара, у четвртом око 15.000 динара, у петом око 20.000 и у шестом месецу око 25.000 динара. То значи да војник на добровољном служењу војног рока за пола године прими око 800 евра. Осим тога, најбољи војници
из сваке генерације на добровољном служењу војног рока непосредно се
примају у професионалу војну службу као професионални војници.

ТопоТ-ТреНажер
Специјалистичка обука која
се реализује у Пожаревцу захтева
постојање озбиљних инфраструктурних капацитета. Тако, осим полигона за обуку у Центру, постоје
и специјализовани кабинети и учионице, чиме су створени услови за
свакодневну и разноврсну обуку.
Како би одржали корак са савременим технолошким достигнућима, набављени су тренажери који
дочаравају готово реалне борбене
услове.
– Тренажери нам омогућавају
да проверимо да ли је војник разумео тематику и да ли је усвојио сва
неопходна знања. Управо због свих
могућности које нам пружају, ове
године планирали смо опремање
Центра тренажерима који су у развоју, на првом месту ТОПОТ-тренажера за обуку посаде тенкова –
каже пуковник Васић, истичући да
је обука изазовни процес у коме
никада не можете коначно заокружити причу.

почело добровољно служење војног
рока.
– Старешине много лакше раде
с добровољцима него с људима који
су по сили закона морали да дођу на
одслужење војног рока. Они су ту не
само како би решили материјални
статус, већ и да би наставили традицију служења војног рока која је у нашем народу – каже потпуковник Ђорђевић, додајући да у војсци имају прилику да доживе нова искуства.

врхунски професионалци

Пуковник Милован Васић

Увек на висини
задатка
Пуковник Милован Васић је
старешина кога је каријера водила кроз разне гарнизоне и командне дужности. Радио је на свим нивоима обучавања војника – био је
командант батаљона за обуку у Лесковцу, командант батаљона за
обуку и усавршавање подофицира
у Панчеву, а сада је командант
Центра за обуку у Пожаревцу.

Класичан војнички дан и у Пожаревцу почиње устајањем у шест часова, а завршава се повечерјем у 22
часа. Момци и девојке на обуци проводе осам сати и том приликом савлађују сва неопходна знања за специјалност којој припадају.
– Однедавно смо увели да суботом имамо такмичарски дан, па се
војници тада такмиче у војничким вештинама. На почетку се та надметања организују на нивоу одељења, а
сукцесивно, до краја обуке такмичења се одржавају на нивоу батаљона
– каже потпуковник Ђорђевић, истичући да се наградно одсуство, које
добијају најбољи, показало као одличан фактор мотивације.
Обука свих специјалности Копнене војске траје месец и по дана,
док војници који се оспособљавају за
дужности нишанџије на тенковима и
БВП-има, стрелци на БВП-има, нишанџије на БРД-мовима, извиђачи и
војна полиција, због сложености обуке, остају два и по месеца.
С обзиром на то да је његовом
батаљону поверена обука, потпуковник Ђорђевић истиче да је презадовољан кадром којим командује. Реч
је, како каже, о колективу који је годинама грађен, стручан и потпуно посвећен послу.

стално отворен конкУрс
– Проблем с попуном умногоме је решио стално отворен конкурс, јер заинтересовани сада могу свакодневно да се пријављују на упражњена радна
места. Чак 20 војника који се тренутно налазе на обуци у Центру заинтересовано је да ради овде – истиче Васић и додаје да је тиме омогућен бржи пријем
професионалних војника у службу.

Потпуковник Владислав Ђорђевић

– Главни извођачи обуке су инструктори, односно подофицири, који су задужени за оспособљавање у
свим војничким вештинама и радњама. Командири водова такође су стално на обуци. Они су организатори
обуке и изводе најбитније теме и наставна питања – истиче потпуковник
Ђорђевић и напомиње да су то врхунски професионалци, са правилним
односом према војницима, одличним
стручним знањима и врхунским способностима.
Потпуковник Ђорђевић у батаљону је већ седам година. Памти, каже, када је обука трајала пет месеци
и 20 дана, али и када је скраћена на
три месеца. За све то време обука је
одржала висок ниво, не дозвољавајући да војници одслуже војни рок, а да
не усвоје сва неопходна знања према
високим критеријума који су пред
њих стављени. Нови модел, сматра,
ипак се показао најбољим.
Да Пожаревљани одлично раде
свој посао, најбољи доказ су двојица
водника, Марко Петровић и Стефан
Чупић, који су прошли пут од специјалистичке обуке као добровољци,
преко усавршавања током рада, да
би након лидерског курса и основног
курса за подофицире дошли до првог
старешинског чина и прилике да буду инструктори. ƒ
Мирјана КРСТОВИЋ
Снимио Јово МАМУЛА

