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У Монографији Друге бри-
гаде Копнене војске, бога-
тој не само многобројним 
чињеницама и фотогра-
фијама о њеној прошло-

сти и садашњости већ и непроцењи-
вим сведочанствима о ратним дани-
ма и херојству њених припадника, по-
себну пажњу привлаче наслови пет-
наестак поглавља те драгоцене књи-
ге. У њима се поручује да је „непобе-
дивост у нама, а слабост у противни-
ку”, да „побеђују они који знају, могу и 
смеју”, да је, поред оружја и знања, за 
победу и опстанак, потребно и срце, 
да је „отаџбина светиња” и да увек 
може „више, јаче, брже и боље”. А да 

је то заиста тако и да за припадни-
ке Друге бригаде ништа од тога није 
фраза, већ истина на којој заснива-
ју своју снагу, уверили смо се недав-
но, приликом посете команди и не-
ким од њених батаљона и дивизио-
на, само дан по проглашењу ванред-
ног стања у земљи. 

СВЕ ТРИ МИСИЈЕ ВОЈСКЕ
Упркос небројеним обавезама и за-
дацима јединице, чија територијална 
надлежност обухвата подручје југоза-
падне Србије, до границе с Црном Го-
ром, Босном и Херцеговином и адми-
нистративне линије с Косовом и Ме-

Пише Душан ГЛИШИЋ

Херојство јединица од 
којих је настала и чијом 
се традицијом с правом 
поноси, обавезује и снажи 
све припаднике Друге 
бригаде. С обзиром на 
достигнут ниво обучености 
и ефикасност њених 
састава у извршавању свих 
постављених задатака, 
биће тако, несумњиво, и у 
наредним генерацијама.

НЕПОКОЛЕБЉИВА 
СНАГА ТРАДИЦИЈЕ 

Друга бригада Копнене војске
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тохијом, међу којима су и они про-
узроковани пандемијом короне, ко-
мандант бригадни генерал Жељко 
Кузмановић одвојио је времена и за 
причу о јединици којом командује већ 
четврту годину. У трци с временом 
сваки дан му је кратак, каже, али, за-
хваљујући квалитетном планирању 
и ефикасној организацији, у изврша-
вању нагомиланих задатака и обаве-
за бригаде нема застоја ни проблема.     

– У нашој зони одговорности на-
лазе се два гарнизона, Краљево и Ра-
шка, са два гарнизона места и више од 
1.000 насеља југозападне Србије. Јед-
на наша јединица, дивизион самоход-
них вишецевних лансера ракета, раз-
мештена је и ван тог подручја, у Ваље-
ву. Друга бригада, коју чинe осам ба-
таљона и три дивизиона, намењена је 
за извршавање задатака у све три ми-
сије Војске Србије, што значи да смо 
опремљени и оспособљени за одбрану 
земље и извођење борбених задатака 
у зони операција, учешће у мировним 
мисијама и пружање помоћи локал-
ној самоуправи у случају елементар-
них непогода или катастрофа. Нарав-
но, најважнији задатак у миру је обу-
ка припадника јединице, која својим 
квалитетом, непрекидном реализа-
цијом и интензитетом, обезбеђује до-
стизање потребног нивоа спретности, 
знања, вештина, одлучности и воље, 
довољног за ефикасну одбрану земље 
и цивилизацијских тековина нашег 
друштва – каже бригадни генерал Ку-
змановић.

Кад је реч о обуци у Другој бри-
гади, тежиште је на оспособљавању 
професионалног састава за обавља-
ње функционалних дужности, поди-
зању индивидуалне тактичке, ватре-
не и физичке оспособљености, плани-
рању, организацији и реализацији ин-
тензивног обучавања, обуци резерв-
ног састава и унапређењу захтеваног 
нивоа исправности средстава и тех-
нике. Развијена међународна војна са-
радња остварује се учешћем на број-
ним вежбама и такмичењима, посеб-
но на Међународним војним играма 
у Руској Федерацији.  

У оквиру реализације задатака из 
Друге мисије Војске Србије, припад-

ници Друге бригаде учествовали су у 
неколико ротација у мировним опе-
рацијама на Кипру и у Либану, где су, 
по речима команданта бригаде, висо-
ко професионално извршили све по-
стављене задатке, достојно репрезен-
тујући своју бригаду, Копнену војску, 
Војску Србије и своју земљу и народ. 

– Чак 85 одсто састава наших једи-
ница у мировним операцијама чини-
ли су подофицири и професионални 
војници, што веома похвалну оцену 
о њиховом раду и односу према оба-
везама чини још значајнијом – каже 
генерал Кузмановић. 

Другу бригаду КоВ, поред Коман-
де и командног батаљона, чине по два 
пешадијска и механизована батаљо-
на и по један тенковски, инжињериј-
ски и логистички батаљон. Осим њих, 
ту су поменути СВЛР у Ваљеву, само-
ходни хаубичко-артиљеријски и арти-
љеријско-ракетни дивизион за ПВД. 
Фомирана 2007. године углавном од 
људства и технике прослављених бри-
гада 252. оклопне, 37. моторизоване, 
305. инжињеријске 20. моторизоване 
и 401. ариљеријско-ракетне, ова бри-
гада је, осим разноврсним пешадиј-
ским наоружањем, опремљена и тен-
ковима М-84, борбеним возилима пе-
шадије БВП М-80, самоходним хауби-
цама 122 милиметра, СВЛР 128 ми-
лиметара „огањ”, противавионским 
топовима 40 милиметара „бофорс”, 
оклопним транспортерима, окло-

пљеним извиђачким аутомобилима... 
Ускоро, можда већ за који дан, у једи-
нице Друге бригаде стиже и мулти-
функционално оклопно возило „ла-
зар” који ће сасвим сигурно модерни-
зовати обуку и знатно оснажити опе-
ративне способности јединице. 

Моћно и модерно наоружање омо-
гућава извршавање и најсложенијих 
борбених задатака, који се, с обзиром 
на зону одговорности јединице, могу 
не само наслућивати већ и с пуно ару-
мената и претпостављати. Обезбеђе-
ње административне линије према 
Косову и Метохији је тек један од за-
датака које припадници Друге бри-
гаде с пуно одговорности извршава-
ју у неколико база у Копненој зони бе-
збедности. Истичући да је сарадња с 
припадницима КФОР-а веома добра, 
генерал Кузмановић напомиње да је 
ризик свакодневни пратилац дејства 
њихових заједничких патрола, посеб-
но због честих сукоба с нелегалним 
дрвосечама, које по правилу прате на-
оружани косовски Албанци. 

НА ПОСЕБНО ОСЕТЉИВИМ 
ПОДРУЧЈИМА
Специфичну тежину задатака које из-
вршавају припадници јединица Дру-
ге бригаде свакако повећава близина 
границе с Црном Гором и Босном и 
Херцеговином, напомиње генерал Ку-
змановић и додаје да је, поред вели-
ке зоне одговорности, која се проте-
же од Ваљева до Новог Пазара, и ме-
шовити национални састав једна од 
околности о којима командант једи-
нице мора да води рачуна.

– Колики је значај војске на посеб-
но осетљивим подручјима, какво је 
ово у нашој зони одговорности, види 
се у реализацији задатака треће ми-
сије, када наше јединице несебично 
помажу грађанима у отклањању по-
следица елементарних непогода, тех-
ничко-технолошких и других несре-
ћа. Последњих неколико година, па 
могу рећи и од формирања бригаде 
2007. године, сплетом неповољних 
околности, наш крај задесиле су ра-
зличите природне непогоде, међу ко-
јима су земљотрес, поплаве, пожари. 

СА ТРАДИЦИЈОМ И ИСКУСТВОМ 
252. ОКЛОПНЕ БРИГАДЕ
„Наша јединица је својеврстан спој 
искуства и младости, тако да нам ратни 
пут 252. оклопне бригаде није тек 
легенда, већ реалност коју нам готово 
свакодневно предочавају наши старији 
командири тенкова. Њихово ратно 
искуство, стечено у одбрани од НАТО 
агресије, али и у ратовима почетком 
деведесетих година, и жеља млађих 
тенкиста да се непоколебљиво доказују 
у мирнодопским условима, ову јединицу 
чине снажном и веома мотивисаном 
за извршавање свих задатака” – 
каже мајор Предраг Драгутиновић, 
командант 26. тенковског батаљона.
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На све те изазове припадници Дру-
ге бригаде одговорили су спремно, 
пожртвовано и посвећено, дајући и 
више од максимума. Због тога су врло 
брзо постајали веома поштовани, го-
тово миљеници свих мештана, неза-
висно од националне припадности. То 
се види и сада, кад смо, по проглаше-
њу ванредног стања у земљи, поново 
на улицама наших градова, у изврша-
вању задатака из треће мисије. Овда-
шњи народ је врло брзо схватио не-
опходност присуства војске изван ка-
сарни, како у самом Краљеву, тако и у 
Рашкој, Пожеги, Новом Пазару... Сва-
како, и у таквим условима, већи део 
јединица је на извршавању редовних 
задатака у Копненој зони безбедно-
сти и у касарнама на обуци. Јер то су 
наши првенствени задаци – истиче 
генерал Кузмановић. 

Да је то заиста тако, уверили смо 
се у касарни „Јован Курсула”, у Јарчуј-
ку, у којој је, поред других, стациони-
ран и 26. тенковски батаљон, којим ко-
мандује мајор Предраг Драгутиновић. 
Настављајући традицију чувене 252. 
оклопне бригаде, припадници тог ба-
таљона имају чиме да се поносе – ре-
зултатима које су сами постигли. По-
знаваоци тенковских јединица Војске 
Србије знају да су управо и припадни-
ци 26. тенковског батаљона у саставу 
екипе Војске Србије на тенковском би-
атлону у Руској Федерацији 2015. го-
дине освојили треће место. Они се и 
данас веома приљежно припремају за 
овогодишње такмичење, надајући се 
да неће бити одложено. 

– Ових дана наши тежишни зада-
ци су одржање и унапређење опера-
тивних способности снага које се ан-
гажују на мерама приправности, део 
људства нам је ангажован у Копненој 
зони безбедности, а неколико посада 
припремамо и за такмичење у Руси-
ји. Наша јединица је својеврстан спој 
искуства и младости, тако да нам рат-
ни пут 252. оклопне бригаде није тек 
легенда, већ реалност коју нам готово 
свакодневно предочавају наши стари-
ји командири тенкова. Њихово ратно 
искуство, стечено у одбрани од НАТО 
агресије, али и у ратовима почетком 
деведесетих година, и жеља млађих 

тенкиста да се непоколебљиво дока-
зују у мирнодопским условима, ову је-
диницу чине снажном и веома моти-
висаном за извршавање свих задата-
ка – каже мајор Драгутиновић. 

После веома богатог такмичар-
ског искуства, стеченог на шест тен-
ковских биатлона, поручник Владица 
Тасић је ове године у саставу руковод-
ства за припрему учешћа наших тен-
киста на такмичењу у Русији. Истичу-
ћи да су наши тенкисти у Руској Фе-
дерацији увек примани с много по-
штовања и симпатија, поручник Та-
сић каже да је успех постигнут 2015. 
године, када су тенкисти Војске Срби-
је, у беспоштедној конкуренцији ви-
шеструко бројнијих, богатијих, сна-
жнијих и опремљенијих армија, пред-
вођени садашњим командантом бри-
гаде, тада пуковником Кузмановићем, 
освојили треће место, готово непоно-
вљив. Тада се у улози возача тенка по-
себно истакао и десетар Александар 
Радовановић. 

 У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
„Током последњих неколико година, 
па могу рећи и од формирања бригаде 
2007. године, сплетом неповољних 
околности, наш крај задесиле су 
различите природне непогоде, 
међу којима су земљотрес, поплаве, 
пожари. На све те изазове припадници 
Друге бригаде одговорили су 
спремно, пожртвовано и посвећено, 
дајући и више од максимума. Због 
тога су врло брзо постајали веома 
поштовани, готово миљеници свих 
мештана, независно од националне 
припадности. То се види и сада, кад 
смо, по проглашењу ванредног стања 
у земљи, поново на улицама наших 
градова, у извршавању задатака из 
треће мисије. Овдашњи народ је врло 
брзо схватио неопходност присуства 
војске изван касарни, како у самом 
Краљеву, тако и у Рашкој, Пожеги, 
Новом Пазару...” – каже бригадни 
гернерал Жељко Кузмановић, 
командант Друге бригаде КоВ.
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– Многе армије су од тада изгра-
диле тенковске полигоне идентичне 
или веома сличне оном у Руској Фе-
дерацији, тако да имају знатно боље 
услове за увежбавање. Ми такве усло-
ве немамо, али се сналазимо, упор-
но вежбамо и срчано се боримо. При-
премамо се у нади да ће се такмиче-
ње одржати упркос пандемији короне  
– рекао је поручник Тасић.    

Мајор Милан Ерић командант 
25. артиљеријско-ракетног дивизио-
на за ПВД истиче да је задатак њего-
ве јединице, опремљене „бофорсима”, 
заштита команде и јединица брига-
де од дејства из ваздушног простора 
с малих висина. Редовни задатак им 
је, као и другим јединицама бригаде, 
интензивна обука припадника једи-
нице за ефикасно извршавање свих 
наменских задатака, међу којима је 
и обезбеђење Копнене зоне безбед-
ности у делу базе Источни Мојстир. 
Оно чиме се садашњи припадници 
јединице с правом поносе свакако је 
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жован на одржању захтеваног нивоа 
исправности технике и одржању ви-
соке физичке способности. Спортски 
дан је за припаднике дивизиона сваки 
дан, ако успеју да од многобројних оба-
веза уграбе мало слободног времена. 

– Могу да се похвалим да су све ха-
убице исправне, што није занемарљи-
во ако се зна да су то средства с кра-
ја осамдесетих година прошлог века. 
Наша јединица извршава и касарнске 

обавезе, односно носилац је обезбеђе-
ња касарне „Јован Курсула”, што нам 
је додатно оптерећење – истиче мајор 
Маринковић и додаје да су све доса-
дашње оцене обучености и оператив-
не способности јединице биле веома 
добре. Сва предвиђена гађања из пе-
шадијског и артиљеријског наоружа-
ња реализована на полигонима „Пасу-
љанске ливаде” и „Орешац”, као и све 
друге планиране активности из обуке, 
реализовани су у предвиђеном року, с 
добрим и врлодобрим резултатом. То 
није неочекивано ако узмемо у обзир 
да све радње, осим гађања, увежбава-
мо на оближњем полигону „Карапан-
џа” и у касарни. Ту вежбамо тактику 
артиљерије, односно припрему оруђа, 
нишањење, посредно гађање, поступ-
ке по командовању... Најмање једном 
годишње реализујемо бојно гађање из 
артиљеријског наоружања, а поред ак-
тивног састава, наших официра, под-
официра и професионалних војника, 
обучавамо и резервне припаднике је-
динице, који се, посебно ако су војни 
рок одслужили у артиљеријским једи-
ницама, врло брзо, већ после два до 
три дана, снађу и уклопе у наш састав 
– истиче мајор Маринковић.

Слично је и у јединици којом ко-
мандује мајор Бојан Петровић, од-

ОГРОМНА РАЗЛИКА
Артиљеријске јединице Копнене војске, 
па тако и Друге бригаде изводиле 
су до 2017. године батеријска и 
дивизиона артиљеријска гађања са 
свега 12, односно 36 пројектила. То 
су предвиђала упутства за извршење 
артиљеријских гађања, којима је 
био дозвољен утрошак (свега) два! 
пројектила по оруђу. 
Наређењем команданта Копнене 
војске генерал-потпуковника 
Милосава Симовића од 4. новембра 
2017. регулисано је да на здруженој 
тактичкој вежби Прве бригаде КоВ на 
Интервидовском полигону „Пасуљанске 
ливаде”, где је, поред пешадијских, 
тенковских и механизованих, 
учествовала и артиљеријска ракетна 
батерија 13. дивизиона Прве бригаде 
КоВ СВЛР с три пуна ласера, од 32 
ракете, буде испаљено 96 пројектила. 
На вежби „Век победника” у новембру 
2018. године ракетне батерије 
изводиле су тактичке борбене радње 
и извршиле бојева гађања на две 
локације. На Интервидовском полигону 
„Пасуљанске ливаде” ракетна батерија 
мешовитог ракетног артиљеријског 
дивизиона мешовите артиљеријске 
бригаде ЛРСВ 128 милиметара 
„пламен-С”, са четири оруђа, на дан 
вежбе дејствовала је са 256 ракета, 
а на генералној проби дан раније, са 
128 ракета. Носилац извођења вежбе 
на Привременом полигону „Пештер” 
била је Друга бригада Копнене војске 
и дејствовала је ракетна батерија 
24. дивизиона СВЛР 128 милиметара 
„огањ” из шест оруђа, са 192 ракете, а 
на генералној проби са 96 ракета.
Било је то непроцењиво искуство за 
сваког артиљерца Војске Србије. 

Мајор 
Бојан Маринковић

Заставник прве класе 
Предраг Чеперковић

Најмање једном годишње 
реализујемо бојно гађање из 
артиљеријског наоружања, 
а поред активног састава, 

наших официра, подофицира 
и професионалних војника, 

обучавамо и резервне припаднике 
јединице, који се, посебно 

ако су војни рок одслужили у 
артиљеријским јединицама, врло 
брзо, већ после два до три дана, 

снађу и уклопе у наш састав.

Знање, вештине и навике које 
су стекли у процесу обучавања 

за подофицире, успешно 
примењују у пракси у јединицама 
у којима су распоређени, чиме су 
свакако повећали ниво њихових 

оперативних способности, 
баш као и педесетак њихових 

старијих колега, подофицира који 
су се у међувремену усавршавали 

на подофицирским курсевима 
различитог нивоа.

успех на Међународним војним игра-
ма у Русији 2016. године, када су, с ма-
јором Ерићем на челу, први пут после 
11 година лансирали ракету „шило”. 

– Добри резултати тада постиг-
нути сведоче о квалитетној обуци и 
успешним тренажним и контролно-
-тренажним гађањима реализованим 
на симулатору за увежбавање нишан-
џије и оператора на „стрели” и „шилу”. 
Сваке друге године на полигону „Па-
суљанске ливаде”, у сарадњи са пило-
тима РВ и ПВО који авионима вуку 
мете „рукавац”, реализује се и бојево 
гађање циљева на земљи и у вазду-
шном простору из топова „бофорс”, 
тако да су услови за реализацију обуке 
и кондиционирање нишанџија и опе-
ратора у нашој јединици на релатив-
но високом нивоу – каже мајор Ерић.

СВЕ ХАУБИЦЕ ИСПРАВНЕ
Командант самоходног хаубичко-ар-
тиљеријског дивизиона мајор Бојан 
Маринковић истиче да је основни за-
датак јединице реализација обуке и 
унапређење нивоа оперативних спо-
собности. Део јединице ангажује се у 
Копненој зони безбедности, на зада-
цима обезбеђења административне 
линије, док је преостали састав анга-
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носно у 27. механизованом батаљо-
ну, чији су припадници недавно успе-
шно реализовали припремна и школ-
ска гађања из наоружања рода оклоп-
них јединица. Део људства ангажован 
је у Копненој зони безбедности, а део 
се интензивно оспособљава за извр-
шавање наменских задатака.

РАД И ОБУКА ПОДОФИЦИРА
О статусу и обуци подофицира и про-
фесионалних војника посебно бри-
не и главни подофицир Друге брига-
де заставник прве класе Предраг Че-
перковић, који истиче да је после ква-
литетне селекције 125 професионал-
них војника завршило Лидерски курс. 
Од њих је, после завршеног Основног 
курса за подофицире, у прве подофи-
цирске чинове унапређено 76 војни-
ка, који су постављени на одговарају-
ћа формацијска места. 

– Знање, вештине и навике које су 
стекли у процесу обучавања за подо-
фицире, успешно примењују у прак-
си у јединицама у којима су распоре-
ђени, чиме су свакако повећали ниво 
њихових оперативних способности, 
баш као и педесетак њихових стари-
јих колега, подофицира који су се у 
међувремену, од 2008. године до да-
нас, усавршавали на подофицирским 
курсевима различитог нивоа – рекао 
је заставник Чеперковић и додао да 

хтева континуирани процес обучава-
ња, па је обука активног и резервног 
састава један од тежишних задатака 
батаљона. Почетком априла обука ће 
бити знатно богатија и квалитетни-
ја, с обзиром на то да у јединицу сти-
же шест оклопних борбених возила 
точкаша „лазар”, што ће у одређеној 
мери повећати и ниво њене оператив-
не способности. И ова јединица се ан-
гажује на обезбеђењу административ-
не линије у Копненој зони безбедно-
сти, а с обзиром на средства и оружје 
којим располаже, јасно је колику си-
гурност пружа – не само мештанима 
тог краја већ и свима другима. Једини-
це батаљона опремљене су противо-
клопним наоружањем, минобацачи-
ма 60, 82 и 120 милиметара, бацачем 
граната, снајперским пушкама и дру-
гим, класичним пешадијским наору-
жањем. Припадници 21. пешадијског 
батаљона учествовали су у мировним 
операцијама на Кипру и у Либану, а 
истакли су се и на мултинационалним 
вежбама у Немачкој, Бугарској, Укра-
јини и Македонији.

РАТНИ ПУТ 
Посебан део приче о Другој бригади 
Копнене војске односи се на ратни 
пут њених састава, односно једини-
ца чију традицију од формирања 2007. 
године поносно настављају. У спомен-
-соби бригаде, коју током „Отворених 
дана” масовно посећују не само уче-
ници основних и средњих школа већ 
и старији Краљевчани и њихови го-
сти из околних места, могуће је сазна-
ти како су и где све отаџбину брани-
ле најпре 252. оклопна и 37. моторизо-
вана бригада, али и све друге једини-
це од којих је настала данашња Друга 
бригада. Виде се ту бројна одликова-
ња којима су одликоване претходне и 
данашње јединице Друге бригаде, па 
и Орден народног хероја, којим је 37. 
моторизована бригада одликована 16. 
јуна 1999. за испољену храброст и па-
триотизам у одбрани земље од НАТО 
агресије, када је изгубила 60 бораца, 
док је 190 било рањено.|
Фото: Фото: Горан Станковић  
и фото-документација  Друге бригаде КоВ

Друга бригада, коју чинe осам 
батаљона и три дивизиона, 
намењена је за извршавање 
задатака у све три мисије 

Војске Србије, што значи да смо 
опремљени и оспособљени за 

одбрану земље и извођење борбених 
задатака у зони операција, учешће 

у мировним мисијама и пружање 
помоћи локалној самоуправи у 
случају елементарних непогода 

или катастрофа.

главни и први подофицири у коман-
ди бригаде и потчињеним јединица-
ма, у складу с надлежностима, пружа-
ју ефикасну подршку командовању у 
погледу организације и реализације 
обуке, усавршавања и развоја подо-
фицира, у чему им свесрдно помаже 
и главни подофицир Копнене војске 
заставник прве класе Ненад Стевић. 

„ЛАЗАРИ” СТИЖУ У  
21. ПЕШАДИЈСКИ БАТАЉОН
Реализацијом организацијско-фор-
мацијских промена Војске Србије, 
крајем марта 2007. године форми-
ран је 21. пешадијски батаљон, ста-
циониран у Рашкој, у касарни „Сте-
фан Немања”. Командант потпуков-
ник Живан Икраш истиче да непре-
кидно одржавање и унапређење опе-
ративних способности јединице за-

Бригадни генерал Жељко Кузмановић




