Од свог оснивања, 28. марта 2007,
Друга бригада има значајну улогу у
одбрани земље. Њени задаци се не
мењају, али су снага и способност
за њихово извршавање сваке
године све веће. Унапређују се, како
интензивираним опремањем новим
наоружањем и модернизованим
борбеним средствима и системима,
тако и интензивном обуком различитог
нивоа, прилагођеној специфичностима
јединица које је чине.
Пише Душан ГЛИШИЋ

Дан Друге бригаде КоВ
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НЕМА
НЕМОГУЋЕ
МИСИЈЕ

П

редстављање Друге бригаде Копнене војске, па и
поводом њеног празника, не може да занемари
чињеницу која је разликује од других сличних
јединица, а то је разуђеност и величина зоне одговорности. Бригада у свом
саставу има: Команду, размештену у
Краљеву, командни батаљон, два пешадијска батаљона, самоходни хаубички артиљеријски дивизион, дивизион самоходних вишецевних лансера ракета, артиљеријско-ракетни дивизион за ПВД, два механизована и
један тенковски батаљон, логистички и инжињеријски батаљон, који су
размештени у Пожеги, Новом Пазару,
Ваљеву, Рашки и Краљеву. Већ из тог
податка јасно је колико је командовање том бригадом сложено и колики је
степен одговорности, не само командног кадра, већ и свих њених припадника. Зона одговорности је велика и
протеже се како у подручја где су једи24 Одбрана Август 2022.
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нице размештене, тако и на Копнену
зону безбедности, у којој припадници
Друге бригаде, распоређени у неколико база у Сектору Север, непрекидно
брину о безбедности „свог” дела наше
земље, спречавајући бесправну сечу
шуме и покушаје илегалног преласка
миграната, или другачијег угрожавања централног дела Србије с Косова
и Метохије.
Намењена за извршавање задатака
из све три мисије Војске Србије кроз
развијање и унапређивање оператив-
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них способности за извођење операција и пружање помоћи цивилним
субјектима у случају већих елементарних непогода, техничко-технолошких и других несрећа, Друга бригада, од свог оснивања, 28. марта 2007,
има значајну улогу у одбрани земље.
Њени задаци се не мењају, али су снага и способност за њихово извршавање сваке године све веће. Унапређују се, како интензивираним опремањем новим наоружањем и модернизованим борбеним средствима и систе-

СИСТЕМ
О ОБУЦИ ВОЈНИКА
Поред професионалних војника,
подофицира и официра, у јединицама
Друге бригаде обучавају се и
војници на добровољном служењу
војног рока. Задовољан степеном
њихове обучености у првој фази
оспособљавања, командант пуковник
Синиша Сташевић каже:
– Имамо добре услове за наставак
обуке војника у другој фази обучавања.
Трудимо се да их оспособимо за
ефикасно извршавање задатака у
нашим јединицама, посебно у оквиру
послуга и посада. Поред тога што им
наши инструктори преносе стручна,
специјалистичка знања, трудимо
се и да их мотивишемо да остану у
јединицама Војске Србије, па, што да
не, и у нашој јединици. Неки од војника,
углавном из ових крајева, који изразе
жељу да остану у Војсци и постану
професионални војници, посебно се
труде да остваре добре резултате
и искажу се. Време које проведу у
нашој јединици на обуци видимо као
могућност да им представимо војни
позив и све његове изазове.

Намењена за извршавање
задатака из све три мисије
Војске Србије кроз развијање
и унапређивање оперативних
способности за извођење
операција и пружање помоћи
цивилним субјектима у случају
већих елементарних непогода,
техничко-технолошких и других
несрећа, Друга бригада, од свог
оснивања, 28. марта 2007, има
значајну улогу у одбрани земље
ло њихово ефикасно коришћење свакако је ефикасна и интензивна обука. Као показатељ изузетно успешне
обуке посебно истичем управо окончано учешће пешадијске чете, из са-

става Друге бригаде, у мултинационалној операцији УНИФИЛ у Либану.
Оцене свих релевантних чинилаца,
како Војске Србије, тако и Команде
мисије, а посебно шпанског батаљона, у чијем саставу је био и наш контингент, биле су изразито похвалне,
што је још једном показало да наши
припадници, ма где се нашли, с поносом и чашћу, али и веома професионално, представљају своју земљу
и Војску Србије.
БРОЈНЕ ВЕЖБОВНЕ
АКТИВНОСТИ
У години за нама јединице Друге
бригаде учествовале су у бројним вежбовним активностима и здруженим
тактичким вежбама које су реализо-

мима, тако и интензивном обуком различитог нивоа, прилагођеној специфичностима јединица које је чине. И
мада је обука припадника тих јединица сложена, разликује се од јединице
до јединице, циљ је исти – висок ниво
оспособљености и спремности за извршавање и најсложенијих задатака.
О томе командант Бригаде пуковник
Синиша Сташевић каже:
– Обука појединаца и јединица Друге бригаде прилагођена је наменским задацима које извршавају,
у оквиру све три мисије Војске, а посебно за обезбеђење административне линије према Косову и Метохији и
контролу Копнене зоне безбедности,
учешћу у мултинационалним операцијама и ангажовању јединица у пружању помоћи цивилним властима. У
претходном периоду интензивирано
је опремање новим и модернизованим борбеним средствима и тиме су
унапређене могућности за извршавање задатака, али оно што је омогући25

СИСТЕМ

У наредном периоду, поред
задатака у области обуке,
Бригаду очекују бројни
инфраструктурни радови у
Рашки, Краљеву, али и у другим
местима размештаја јединица,
којима ће, пре свега, побољшати
услове за смештај људства и
новопримљене технике
вале Копнена војска и Војска Србије,
на којима је показан веома висок ниво
обучености и способности за извршавање наменских задатака.
– Треба истаћи да је између два
дана Бригаде планирано и изведено
неколико стотина гађања из личног и
колективног наоружања и наоружања
родова, при чему су постигнути врло
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добри и одлични резултати, што нас
чини изузетно задовољним, јер показује висок ниво обучености у једном
од најважнијих сегмената обуке, а то
је ватрена оспособљеност. Нисмо запоставили ни вежбе у раду с минско-експлозивним средствима, све наше
јединице оспособљене су за руковање
њима. Извршили смо гађања из новопроизведених и модернизованих
средстава којима смо опремљени. Ту
мислим на „огњеве”, „гвоздике”, „лазаре”, „пасарсе” и „корнете”, који су
значајно повећали нашу оперативну
способност. Опремање новим и модернизованим средствима, пре свега домаће производње, очекује нас и
у наредном периоду, што подразумева још ефикаснију и сложенију обуку.

О УЧЕШЋУ У МИСИЈИ
Истичући квалитетну селекцију
кандидата за учешће пешадијске чете
Друге бригаде у Мировној операцији
УНИФИЛ у Либану, њен командир
мајор Добрица Величковић је рекао:
– Све задатке које је пред нас
поставила Команда Мировне
операције и шпанског батаљона,
у чијем је саставу био наш
контингент, извршили смо изузетно
професионално, на време, без
губитака и ефикасно. Такву оцену
изнели су сви наши претпостављени
и колеге с којима смо извршавали
бројне задатке на терену, у додељеној
зони. А задаци су били патролирање
дуж Плаве линије, обезбеђење
објеката и брзо реаговање, у року од
једног до петнаест минута, зависно од
ситуације. Извршили смо укупно 2.219
оперативних задатака, од тога 396 у
непосредној сарадњи са либанским
оружаним снагама.
Прилика за истицање припадника
пешадијске чете Друге бригаде,
током шестомесечног рада у Либану
нису били само оперативни задаци.
Њихово учешће на бројним спортским
такмичењима крунисано је веома
запаженим резултатима, попут првог
места у колективним спортовима,
одбојци, кошарци и фудбалу, а на
такмичењу у шаху припадници Војске
Србије освојили су сва три прва
места.
Све то нам јасно говори да су
представници Друге бригаде часно и
са поносом репрезентовали Копнену
војску, Војску Србије и Републику
Србију далеко ван њених граница.
Искуства показују да и следеће године можемо да очекујемо сличне резултате у обуци и гађањима, рекао је
пуковник Сташевић, додајући да је,
поред индивидуалне обуке, реализовано и више од стотину водних, четних и батаљонских вежби, што је подигло ниво оспособљености јединица
Бригаде, исказан и на примеру 21. пешадијског батаљона из Рашке, чији су
припадници веома успешно учествовали на међународној вежби „Здружени одговор 16” у Републици Немачкој.

СИСТЕМ
О ОБУЦИ ИЗВИЂАЧА
У последњих неколико година,
кад је реч о обуци извиђача и
извиђачких јединица, променило се
доста тога. Јединице су опремљене
савременијим наоружањем,
оптичким средствима, модерном
и ефикасном заштитном опремом.
О побољшању и осавремењавању
обуке извиђача у извиђачкој чети,
за „Одбрану” је говорио заставник
Слободан Зорнић, командир првог
извиђачког одељења:
– Обука у нашој јединици
прилагођена је задацима које
извршавамо, а то су, као што
је познато, сложени задаци у
непријатељском окружењу. Морамо
да будемо оспособљени не само да
боравимо у позадини противника
него и да преживимо како бисмо
све податке до којих смо дошли и
због којих смо и упућени на задатак
доставили јединици. Стога се
обучавамо да извршимо задатке у
свако доба и по свакаквом времену.
Наоружани смо веома ефикасним
личним наоружањем и опремљени
модерном заштитном опремом,
што је, уз интензивну и савремену
обуку, значајно подигло ниво наше
оспособљености и сигурности.
Почетком године реализовали смо
обуку у зимским условима, што је
подразумевало преживљавање
у „негостољубивим” планинским
условима, верање уз планинске
масиве и постављање заседа
на снежним теренима. Наравно,
извиђачи и извиђачке јединице
у Другој бригади обучавају се
непрекидно, упорно и веома
пожртвовано у свим условима,
дању и ноћу, по киши, снегу и
сунцу, по смањеној видљивости...
Свесни смо да нам задаци за које
се оспособљавамо, иначе ризични
сами по себи, не дозвољавају
предах и неаргументовану
самоувереност, па смо, током
обуке, ослоњени једни на друге,
увек спремни да радимо заједно,
трудећи се да нам лични квалитети
и оспособљеност буду на што већем
нивоу – рекао је заставник Зорнић.

БОГАТА ЦИВИЛНО-ВОЈНА
САРАДЊА
У мноштву задатака које су припадници јединица Друге бригаде извршавали у протеклом периоду, своје место заузели су и они проистекли из
цивилно-војне сарадње. Задовољан
сарадњом с цивилним структурама
у свим општинама у којима су размештене јединице којима командује,
али и оним у којима их за сада нема,
пуковник Сташевић каже да су већ
традиционалне акције „Војни лекар
на селу” и „Цивилно-војна патрола”
одавно оправдале своју сврху.
– Наши лекари су недавно били
у општинама Сјеница и Тутин, где
смо наишли на заиста изузетан пријем мештана. Део наше инжињеријске
јединице помагао је манастиру Жича
у уређењу манастирског комплекса.
Ове године смо на подручју Ивањице
помогли у рашчишћавању трасе далековода, а у Сјеници смо учествовали у обезбеђењу општине техничком
водом. Нисмо занемарили ни сарадњу с Црвеним крстом и учешће у хуманитарним акцијама, како на нашем
бригадном нивоу, тако и на нивоу Војске. Снагу колектива чини и спремност људи да помогну колегама у свакој прилици, посебно у невољи, што
не смемо никада да заборавимо – ис-

О ТРАДИЦИЈИ
Друга бригада КоВ свој дан
прославља 12. јула, у сећање на бој
на Карановцу, који се одиграо 1805.
године. Тада је српски народ, под
Карађорђевим вођством, извојевао
одлучујућу победу над Турцима и
ослободио Карановац, односно
данашње Краљево.
Поред историјског значаја, 12. јул за
припаднике Бригаде има и извесну
верску симболику, јер црква тог дана
прославља спомен на Свете апостоле
Петра и Павла, који су заштитници и
духовни покровитељи Друге бригаде.
такао је пуковник Сташевић, додајући
да се оспособљеност јединице огледа
и у односу према колегама.
У наредном периоду, поред задатака у области обуке, Бригаду очекују бројни инфраструктурни радови у
Рашки, Краљеву, али и у другим местима размештаја јединица, којима ће,
пре свега, побољшати услове за смештај људства и новопримљене технике. О томе да их у септембру очекује инспекција, пуковник Сташевић,
уз осмех, каже да се за сваку врсту
контроле у јединицама Друге бригаде спремају целе године. За њих изненађења нема. Као ни неочекиваног,
или немогућег задатка.|
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