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Дан Четврте бригаде КоВ

ВОЈНИЦИ
ЗА СВЕ ТРИ
МИСИЈЕ
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Вежбе, стационарна логоровања, обука, ангажовање у КЗБ, опремање савременим
средствима наоружања и војне опреме, помоћ локалној самоуправи у борби против
Ковида-19, припреме за одлазак пешадијске чете у мултинационалну операцију
UNIFIL у Либан, укратко описују рад припадника Четврте бригаде КоВ у све три
мисије Војске Србије у прошлој години. Посетили смо их поводом Дана јединице, 31.
јануара, да сазнамо какви су им планови и за предстојећу 2021. годину.
Пише Мира ШВЕДИЋ
21

СИСТЕМ

П

рипаднике Четврте бригаде КоВ
обишли смо 3. децембра на ВК
„Пасуљанске ливаде”, где су изводили тактичку вежбу са бојевим гађањем „Заједнички удар
2020”. Вежба се одвијала у оквиру њиховог
десетодневног стационарног логоровања на
том полигону од 25. новембра до 5. децембра. Том приликом делови пешадијских, механизованих, тенковских и артиљеријских
јединица бригаде извели су тактичка увежбавања, тактичке вежбе и тактичке вежбе
са бојевим гађањима. Циљ извођења тих вежби био је унапређење употребне вредности
јединице и подизање оперативне способности бригаде за извршење додељене мисије.
– Имајући у виду отежане временске
услове у којима су реализоване активности и резултате гађања из личног и колективног наоружања, могу рећи да сам веома
задовољан залагањем припадника бригаде
и обученошћу за решавање ватрених и тактичких задатака – истиче командант бригаде пуковник Новица Петровић и наглашава да су биле предузете све мере на очувању живота и здравља људства и мере против ширења вирусне инфекције Ковид-19.
ОБУКА ЈЕ ПРИОРИТЕТ
Сваки излазак јединице на полигон, као
што је и ово стационарно логоровање, за
њене припаднике је изузетно користан јер
се таквим видом планске обуке стичу нова
знања и вештине. Припадници Четврте
бригаде КоВ ове године имали су прилику да своја знања и вештине провере и на
здруженој вежби „Садејство 2020”. Учествовали су са пешадијском четом „лазара-3”.
– Искуства стечена на тој вежби су велика, а старешине и војници наше бригаде показали су висок степен обучености и моралне чврстине за извршавање тактичких и ватрених задатака. Посебно желим да истакнем да су учесници вежбе имали прилику
да сагледају своје место у односу на остале
јединице КоВ и РВ и ПВО и остваре јединствено дејство. Ефекти вежбе били су импресивни и било је право задовољство видети све јединице у покрету и посматрати
како извршавају ватрене задатке – наглашава командант бригаде.
Вежбе су за јединице важне, а за посматраче занимљиве, и то је увек ревијални
приказ постигнутих оперативних способности. Међутим, најважнији задатак Че-

22 Одбрана Јануар 2021.

Сарадња са органима
локалне самоуправе
је на добром нивоу, а
локално становништво
и снаге КФОР-а на
КиМ препознају и цене
професионалан однос
који у извршавању
тих задатака имају
припадници наше
бригаде. Такође, имамо
веома добру сарадњу са
органима МУП-а.

тврте бригаде јесте обезбеђење 117 километара административне линије према Аутономној Покрајини Косово и Метохија и
контрола КЗБ у Сектору „Југ”. Ту су јединице бригаде распоређене у базама и поседнутим објектима. Војници и старешине су
обучени, опремљени и високо мотивисани
за извршење тог задатака, који се у КЗБ пре
свега огледа у спречавању илегалних прелазака административне линије, шверца робе
и стоке, те спречавању илегалне сече шума
у захвату административне линије. Њихов
приоритет је безбедност грађана на југу Србије, без обзира на верску, националну и политичку припадност.
– Сарадња са органима локалне самоуправе је на добром нивоу, а локално становништво и снаге КФОР-а на КиМ препознају
и цене професионалан однос који у извршавању тих задатака имају припадници наше
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бригаде. Такође, имамо веома добру сарадњу са органима МУП-а. Редовно размењујемо информације, нарочито о КЗБ, и координишемо заједничке активности.
Војнике и старешине бригаде и осталих
јединица КоВ током ангажовања у КЗБ скоро свакодневно обилази командни састав
бригаде.
– Приликом обиласка разговарамо са
људима. Иако највећи део припадника бригаде има велико искуство у извршавању задатака на обезбеђењу административне линије и одлично познају Копнену зону безбедности, увек их подсећам на поштовање
процедура у КЗБ и на мере за рад на безбедан начин, посебно у руковању са личним
и колективним наоружањем, а све како би
се сачували животи људи и извршили постављени задаци – објашњава командант.

Бригада је опремљена
беспилотним
ваздухопловима
Air Robot AR-100C
– дроном и извиђачким
мултисензорким
комплетом – КИМ-1,
захваљујући којима је
побољшана могућност
извиђања и прикупљања
информација у зони
обавештајне одговорности
бригаде

Значај се придаје и одржавању, унапређењу стања и побољшању услова живота и
рада у КЗБ.
– Сви објекти су функционално исправни и пружају потребне услове за живот и
рад. Наравно, увек има простора за унапређење и ми у наредном периоду очекујемо
да се још више побољша стање објеката за
смештај војника и технике – каже пуковник Петровић.
НАСТАВЉА СЕ ОПРЕМАЊЕ
ЈЕДИНИЦЕ
За несметано функционисање јединице веома је битно опремање. Кажу нам да имају веома позитивна искуства у коришћењу
оклопног борбеног возила „лазар-3”, којима је јединица опремљена. Пешадијске јединице добиле су поуздано модерно борбено возило, захваљујући коме су по речима нашег саговорника унапређене мобилне
способности и размештај у зони операције,
побољшане маневарске могућности јединице, као и ватрена моћ и заштита људства.
– Тренд опремања јединице савременим
средствима НВО настављен је и у 2020. години. Бригада је опремљена беспилотним ваздухопловима Air Robot AR-100C – дроном
и извиђачким мултисензорким комплетом
– КИМ-1, захваљујући којима је побољшана могућност извиђања и прикупљања информација у зони обавештајне одговорности бригаде. Део јединица добио је и нова
теренска возила УАЗ. Такође, инжињеријске
јединице су добиле модерне инжињеријске
машине, а логистичке јединице нова санитетска, транспортна и специјална возилима.
У наредној години очекујемо наставак опремања новим средствима НВО, превасходно заштитном-балистичком опремом КЗБО
Т-19, новим модуларним аутоматским пушкама 6,5/7,62 mm М-19, модернизованим
артиљеријским оруђима, новим средствима телекомуникације, теренским возилима
и друго – истиче командант бригаде.
КОВИД ЈЕ ОБЕЛЕЖИО
И ЊИХОВ РАД
Рад и ове јединице у 2020. обележила је епидемија заразне болести Ковид-19. У тим
околностима јединица се понашала пожртвовано и одговорно.
– Током ванредног стања Четврта бригада КоВ добила је задатак да пружи помоћ
цивилним властима у спречавању ширења
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЈЕДИНИЦЕ
Дан јединице – 31. јануар и слава бригаде – Свети Атанасије Велики (био је
слава пука чије традиције бригада наставља) ове године биће обележени
скромно, уз поштовање мера које је препоручила Владе Републике Србије за
спречавање ширења вирусне инфекције Ковида-19.

вируса корона у Врању и Пчињском округу, као и МУП-у Републике Србије у обезбеђивању граничних прелаза и прихватних
центара за мигранте. Сви добијени задаци
су извршени правовремено и професионално. Приликом извршавања задатака предузимане су све неопходне мере заштите људства и мере на спречавању ширења вирусне
инфекције Ковид-19 – каже пуковник Петровић и додаје да су били ангажовани и на
обезбеђењу објеката за смештај оболелих у
Врању. Локалним самоуправама уступили
су шаторе, кревете, јастуке и ћебад како би
олакшали збрињавање оболелих.
Наравно, утицај пандемије испољио се
на јединицу само у смислу предузимања појачаних мера заштите људства, али не и на
одустајање или отказивање задатака и активности. То су и доказали извршењем задатака у КЗБ-у и извођењем поменутих стационарних логоровања у новембру и децембру.
ГРАД ВОЈНИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ
Гарнизон Врање има дугу војничку традицију. То се види и по одзиву младих за пријем у службу у својству професионалног војника, али и за војне школе.
– Конкурс за професионалне војнике је
отворен, тако да сви који желе да заснују
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Конкурс за професионалне
војнике је отворен, тако да
сви који желе да заснују
радни однос у јединицама
бригаде могу да се
јаве и уђу у селекцију.
Највећи део војника на
добровољном служењу
војног рока из Пчињског
округа се и пријављује
за службу у јединицама
бригаде.

ДРУГА МИСИЈА ВОЈСКЕ
У оквиру реализације
задатака из домена друге
мисије војске, у септембру
2020. године, Четврта
бригада КоВ је по четврти пут
упутила пешадијску чету у
мултинационалну операцију
UNIFIL у Републику Либан.

радни однос у јединицама бригаде могу да
се јаве и уђу у селекцију. Највећи део војника на добровољном служењу војног рока
из Пчињског округа се и пријављује за службу у јединицама бригаде – истиче наш саговорник.
За успешан рад јединице важна је и подршка и помоћ органа локалне самоуправе – начелника Пчињског управног округа, народних посланика који су из тог рејона, свих председника општина, градоначелника, културних институција, школа,
здравственог центра. Командант Четврте
бригаде увек може да рачуна на све те институције и на њихову помоћ и да зна да
ће моћи да реши било који проблем из њихове надлежности. Наравно, и бригада је у
служби Пчинског округа и свих институција које су ту – од Трговишта, преко Бујановца, Врања, Владичиног Хана, Сурдулице. Њени припадници учествују на многим локалним манифестацијама. Нарочито
на обележавању значајних датума из наше
историје.
Посебно је добра сарадња са Српском
православном црквом и Врањском епархијом.
– Војска и црква су две институције
које код становништва уживају веома велико поверење. Овде на југу Србије Четврта бригада Копнене војске и Епархија врањска упућени су једни на друге. Међусобна
сарадња огледа се пре свега кроз учешће
у бројним активностима које организују
епархија или бригада. Као врхунац те сарадње истакао бих и заједничко ангажовање на
уређењу и опремању богослужбеног простора у Касарни „1. пешадијски пук књаза
Милоша Великог”, тј. капели Светог Атанасија Великог – истиче командант бригаде.
ЧЕТВРТИ ПО РЕДУ
За добар глас те бригаде заслужни су и њени
команданти. Они су у њој исписивали свој
пут, али и пут јединице, градећи њено место у Војсци и друштву. Наш саговорник,
пуковник Новица Петровић, који је на дужност команданта Четврте бригаде КоВ постављен 15. августа, четврти је командант
тог састава – после генерал-потпуковника
Милосава Симовића и бригадних генерала Зорана Лубуре и Слободана Стопе. Долазак у Врање био је у ствари његов повратак у тај град после 33 године, јер је у Касарни „1. пешадијски пук књаза Милоша Ве-
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ликог” био 1987. као кадет прве године Војне академије. Ту је провео првих 40 дана на
основној обуци, научио основне војничке
дужности и извршио прво гађање из пешадијског оружја на стрелишту „Вртогош”, те
положио војничку заклетву. Врање је, како
каже, на неки начин симбол и персонификација југа Србије, град са дугом војничком
традицијом, где се војник гледа, цени и доживљава као свој.
Пуковник Петровић је артиљерац.
Више од 20 година је обављао командирске и командантске дужности најпре у
152.мабр у Ћуприји, па у 203. мабр у Алексинцу и у Мешовитој артиљеријској бригади у Нишу. Искуство је стекао радећи и у
Команди Копнене војске, где је провео пет
година на одговорним дужностима. Био је
на командно-штабном и на генералштабном усавршавању (2002. и 2012), а прошле
године завршио је Високе студије безбедности и одбране.
– У артиљерији сам научио да поштујем
сваког војника до последњег, „трећег додавача”, јер само тако смо сви тим и једино тако можемо да опстанемо и да будемо

Пуковник
Новица Петровић

Настојао сам да увек
радим поштено и војнички,
да предузимам све што
могу да сачувамо људе и
јединицу и да извршавам
задатке, да се владам
људски и војнички, јер
знам да сви заједно
радимо часну и праведну
ствар за своју земљу и
своју државу

у стању да извршимо сваки задатак. Увек
сам ослушкивао глас трупе и осећао дух јединице. Сва искуства која сам стекао у мом
радном веку помажу ми да и ову дужност
обавим онако како се то и очекује, успешно. Наравно, дужност команданта Четврте бригаде КоВ је захтевнија од свих претходних и ја сам тога потпуно свестан, али
уз подршку припадника јединице и претпостављене команде верујем да ћу успети
да одговорим свим захтевима – истиче пуковник Петровић.
У наредном периоду ће, како каже, инсистирати на реализацији обуке јединица,
како би биле у стању да одговоре постављеним задацима, а на крају разговора, открива свој мото:
– Настојао сам да увек радим поштено
и војнички, да предузимам све што могу да
сачувамо људе и јединицу и да извршавам
задатке, да се владам људски и војнички, јер
знам да сви заједно радимо часну и праведну ствар за своју земљу и своју државу и верујем да ће Бог увек бити на нашој страни,
па да онда ни војничка срећа неће изостати.|
Фото: Јово Мамула и Андрија Гавриловић
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