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Ватрена обука војника децембарске класе

ПРОВЕРА ПРЕД ОДЛАЗАК  У ЈЕДИНИЦЕ
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На теренима Војног комплек-
са „Пескови” код Пожарев-
ца почетком и средином 
фебруара било је живо као 
у кошници. Војници који су 

на добровољно служење војног рока 
дошли у децембру прошле године, по-
сле шестонедељног оспособљавања у 
основним центрима за обуку, дошли 
су у пожаревачки Центар за обуку 
Копнене војске, где су од првог дана 
на озбиљној провери наученог. 

Изазови митраљеза М84
Тек што су се после прекоманде сви-
кли на нове услове живота и рада, 
пристигли су на стрелиште оближњег 
полигона где су најпре митраљесци, а 
затим и послуге аутоматских бацача 
граната савлађивали основне тактич-
ке радње и ватрену обуку. Командант 
батаљона за обуку у Центру за обуку 
војника Копнене војске мајор Алек-
сандар Варга рекао нам је да су поса-
де митраљеза М84 изузетно мотиви-
сане за постизање добрих резултата 
на стрелишту, што је било видљиво 
на сваком кораку обуке. Иначе, током 
оспособљавања у пожаревачком цен-
тру војници специјалности рода пе-
шадије обучавају се за борбену упо-
требу свих врста пешадијског и про-
тивпешадијског личног и колектив-
ног наоружања, а на полигону „Пе-
скови” увежбавају и тактичке радње 
у нападу и одбрани, кретање у борби, 
израду заклона, маскирање у дневним 
и ноћним условима. 

– Велико нам је задовољство што 
се већи број војника који су на добро-
вољно служење војног рока дошли у 
децембру прошле године већ изја-
снио да остане у редовима Војске. То 
све наше напоре чини сврсисходни-
јим, а и њихова мотивација и ентузи-
јазам су знатно изнад просечних. Јед-
на од најважнијих одлика обуке сва-
како је унапређење ватрене обучено-
сти – каже мајор Варга и додаје да се 
после неколико припремних гађања и 
бојевог гађања из аутоматске пушке, 
митраљеске послуге, односно нишан-
џије, доносиоци муниције и послужи-
оци на полигону „Пескови” обучавају 
за борбену употребу митраљеза који 
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ПРОВЕРА ПРЕД ОДЛАЗАК  У ЈЕДИНИЦЕ

Врхунац ватрене оспособљености сваког војника 
јесте гађање из оружја које дужи, поред пушке 
наравно. На полигону „Пескови” пратили смо 
проверу ватрене оспособљености митраљезаца 
и послужилаца на аутоматском бацачу граната.  

Пише Душан ГЛИШИЋ
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по свим својим особинама заслужује 
велику пажњу и љубав послуге.

 – То је веома моћно оружје, го-
тово да нема застоја у раду, а што га 
боље познајете, ефикасније га кори-
стите. Кад добро упознате митраљез 
и савладате га у потпуности, не пада 
вам тешко ни то што га носите заједно 
с пуном борбеном опремом. Чак тре-
ћина митраљеских послуга овог пута 
је женског рода, што довољно говори 
да ни митраљез више није тежак као 
у време Николетине Бурсаћа.  Поред 
ватрене оспособљености и ефикасне 
употребе митраљеза на борбеном по-
ложају, за успешно извршење задат-
ка потребно је савладати и основне 
тактичке вештине у кретању на боји-
шту, маскирању и формирању закло-
на. Све то чини успешног стрелца за 
митраљезом и све се то оцењује током 
обуке. А девојке ни у ком погледу не 
заостају за својим снажнијим колега-
ма, посебно оне које су се определиле 
за позив професионалног војника, а 
касније и подофицира. Зато очекује-
мо добре резултате на овом јединач-
ном бојном гађању, круни њихове ва-
трене обучености – каже мајор Варга.

Нешто више о митраљезу и обуци 
митраљеских послуга говорио нам је 
заставник Драган Продановић, ин-
структор у воду за обуку митраље-
заца.

– Добар послужилац на митраљезу 
треба да познаје то оружје до најсит-
нијих детаља. То подразумева савла-
ђивање седам вежби из ватрене обу-
ке и две теме с пет вежби из тактичке 
обуке. Наравно, важно је и да поседу-
је одређене физичке способности, јер 
митраљез с постољем тежи 15 кило-
грама. То оружје опслужују три вој-
ника који треба да раде као један. Зато 
сви они пролазе кроз улогу нишанџи-
је, помоћника и доносиоца, како на 
ватреној обуци, тако и током тактич-
ких радњи. После маскирања и заузи-
мања положаја за дејство послужиоци 
митраљеза отварају ватру према за-
датим циљевима и неутралишу мете. 
Успех који су ти младићи и девојке 
показали на гађању најбоље доказу-
је да су савладали све претходне тео-
ријске и практичне вештине. Научи-
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војника, а касније и подофицира.Мајор  
Александар Варга

Заставник  
Драган Продановић

Капетан  
Марина Ђорђевић

Старији водник  
прве класе  

Далибор Ранисављевић
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ли су рад с постољем, што је врло би-
тан део митраљеза, савладали поме-
рање оружја у зависности од крета-
ња циља, сагледали значај тог оружја 
у сређеној ватри, у одељењу или воду. 
Митраљез М84 је изузетно квалитет-
но оружје, без застоја, ефикасно и по-
уздано у свим условима експлоатаци-
је и кад научите да га употребљавате 
схватите колико је моћан – рекао је 
заставник Продановић.  

Капетан Марина Ђорђевић, по-
моћник руководиоца гађања, каже да 
је гађање протекло у најбољем реду, да 
су испоштоване све безбедносне мере 
и да су резултати били очекивани, с 
обзиром на висок ниво мотивације 
војника. Међу онима који, кад је реч 
о митраљезу М84, немају баш преви-

ПОЛИГОН ЗА ПРОВЕРУ ПЕШАДИЈЕ
Заставник Мирољуб Вељковић је 
већ четири године први човек Војног 
комплекса „Пескови”, односно 
полигона намењеног за реализацију 
програмских гађања пешадијским 
наоружањем, вежби с бојним 
минско-експлозовним средствима 
и тактичких вежби и увежбавања с 
бојним гађањима одељењем и до 
нивоа чете. Стрелиште се користи и за 
реализацију дела опитних, показних и 
методско показних гађања и гађања за 
испитивање прецизности пешадијског 
наоружања. Полигон опслужује 
укупно седам људи, од којих су два 
подофицира, а остало професионални 
војници. Током 2020. године 
реализована су 272 гађања, с више од 
6.000 извршилаца. 
– Ради се сваког дана. Војни 
комплекс „Пескови” је у близини 
Пожаревца и највише га користе 
припадници тамошњег центра за обуку 
специјалности Копнене војске, али не 
само они. То је квалитетан полигон, са 
свим потребним карактеристикама за 
ефикасно гађање и проверу ватрене 
обучености из пешадијског наоружања. 
Потребно је, додуше, извесно улагање 
у инфраструктуру, посебно када је 
реч о смештајним капацитетима, али, 
иначе, сви услови за реализацију 
вишедневног логоровања су испуњени. 
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ше посла је старији водник прве кла-
се Далибор Ранисављевић, механичар 
за пешадијско наоружање или ору-
жар, задужен за отклањање застоја и 
мањих кварова на пушкама, миноба-
цачима, снајперима. Он је ту за сваки 
случај, али посла, осим наоружавања 
пуњења, нема.

Прецизност аутоматског  
бацача граната
И док су се митраљесци после днев-
но-ноћне провере ватрене обучености 
враћали у Пожаревац, од управника 
Војног комплекса заставника Миро-
љуба Вељковића сазнали смо да већ за 
неколико дана долазе на гађање дру-
ги војници. Овог пута то су послужи-
оци аутоматског бацача граната, који 

ће реализовати јединачно бојно га-
ђање својим оружјем. И за њих ће то 
бити круна ватрене оспособљености, 
баш као и за послужиоце на митраље-
зу. Извођењу гађања, коме смо тако-
ђе присуствовали, претходила је ин-
тензивна обука у извођењу одређених 
тактичких радњи у одбрани и напа-
ду у реалним условима и реализација 
бројних припремних гађања на којима 
су послужиоци тестирали прецизност 
оружја. Уз поштовање свих безбедно-
сних мера, баш као и седам дана рани-
је, кад су гађали митраљесци, војници 
су постигли одличне резултате пока-
завши да су спремни за одлазак у је-
динице Војске Србије. Њихова обука у 
центрима за обуку приведена је крају.|
Фото: Горан Станковић

БАЛЕРИНА С МИТРАЉЕЗОМ
Милица Прокић је из Београда, 
завршила је Средњу балетску школу 
и краће време играла на позоришним 
даскама. А онда је лагане сатенске 
балетанке и лепршаве хаљине заменила 
тешким војничким чизмама и маскирном 
униформом да би уместо пируета 
заплесала с митраљезом у рукама. И 
да видите, трансформација је, према 
речима њених командира у Пожаревцу, 
изузетно успела. На обуци је међу 
најмарљивијим војницима, на гађању 
међу најуспешнијима. Насмејана, каже 
да јој годе похвале командира, али 
сама мисли да би требало још боље. 
Одустајања нема. 
– Обука је тешка, не мени, зато што 
сам женско, већ зато што треба да 
буде тешка и напорна, ако желимо да 
нешто савладамо. Волим да пуцам, није 
ми тежак митраљез. Желим да научим 
што више о том моћном оружју. А овде 
имамо од кога да научимо, наши су 
инструктори изузетно професионални, 
видљива је њихова жеља да нам 
пренесу што више знања из наставе 
гађања. А овде на полигону је најлепше. 
Ту се заправо види шта нам је посао и 
шта ћемо да радимо ако нас задрже у 
војсци. Није ми тешко да потрчим, да се 
маскирам, да залегнем с митраљезом у 
рукама... Ја сам показала да желим да 
останем у војсци као професионални 
војник, а касније и да завршим курсеве 
за подофицира. Иако сам балерина. 
Била – с осмехом нам каже Милица.
На питање шта је научила о митраљезу, 
као из топа изговара све техничке 
карактеристике. 
– Најефикаснији је кад дејствује 
изненадном ватром на даљини око 600 
метара, а сасређеном паљбом и до 1.500 
метара. Може да се користи и с оптичким 
нишаном, што повећава прецизност, а 
и иначе су резултати гађања, које смо 
овде имали, врло добри и одлични  
– каже војник Милица Прокић. 
И док балерини није тежак митраљез од 
15 килограма с постољем, неким њеним 
вршњацима није мио ни разговор о 
активизацији војног рока. Надамо се да 
су у огромној мањини, а што се Милице 
тиче, заслужује да видимо где ће бити за 
годину дана.  




