СИСТЕМ

126. бригада ВОЈИН у години јубилеја

ОКРЕНУТИ БУДУЋНОСТИ
НЕ ЗАБОРАВЉАМО ПРОШЛОСТ
Припадници јединице која је за изузетан допринос у одбрани земље 1999. године одликована
Орденом народног хероја низом активности обележавају три деценије од формирања бригаде,
настављајући јединствени систем дежурства и будности на радарским положајима са којих су
„војиновци” непрекидно загледани у небо над Србијом, због мирног сна њених грађана. Тако ће
и остати, каже командант бригаде пуковник Александар Дучић, јер јединицу која велике наде
полаже у своје младе припаднике чека даља модернизација и набавка нове опреме, као одговор
на савремене изазове и претње.
Пише Владимир ВЈЕШТИЋ

Н

а свечаности поводом Дана службе ваздушног осматрања и јављања и 126. бригаде ВОЈИН, одржаној 17. јуна у Касарни
„Бањица”, командант јединице пуковник
Александар Дучић потврдио је да тај састав Војске Србије непрекидно унапређује способност, а да учешћа на вежбама и
провере од претпостављене команде потврђују високу обученост и оспособљеност.
– Јединице бригаде реализовале су све предвиђене задатке у саставу снага за контролу и заштиту суверенитета ваздушног простора Републике Србије. Били смо веома посвећени обуци и одржавању средстава, јер то су темељи на којима градимо способност бригаде, уз огроман
уложен рад и труд да се услови живота и рада побољшају – каже пуковник Дучић, који, у осврту на славну прошлост 126. бригаде ВОЈИН, подсећа да она баштини традицију и наследница је јединица које су постојале од формирања службе ВОЈ, па јој је, поред Дана јединице, припала част да обележава и Дан службе.
Почеци ваздушног осматрања и јављања (ВОЈ) на нашим просторима везани су за 18. јун 1915, када је Врховна команда српске војске формирала сталне сигналне станице, чији је задатак био праћење и обележавање праваца налета аустроугарских авиона, који су бомбардовали
српске положаје и градове.
– На тај начин савезничким авионима француске аеропланске ескадриле омогућено је проналажење и обарање
непријатељевих авиона над територијом Србије. Сталне сигналне станице развијане су у Дринској, Тимочкој и
Комбинованој дивизији – подсећа пуковник Дучић и додаје, враћајући се у ближу прошлост, да јединица као бри12 Одбрана Јул 2022.

гада постоји од 1992. године, те да са својим људством и
средствима који су распоређени на целој територији државе чини окосницу службе ВОЈ Војске Србије.
ХЕРОЈИ ОДБРАНЕ СРБИЈЕ
Реализујући за систем одбране јединствен и комплексан
задатак контроле ваздушног простора, бригада је у не тако
давној прошлости успешно положила испит способности
и то онај најтежи – у одбрани отаџбине од НАТО агресије

СИСТЕМ
Као и свих претходних година,
на планини Маљен 6. априла
организовали смо годишњи помен
погинулим припадницима бригаде, а
сада је поред спомен-цркве постављена и нова
спомен-плоча, као још један доказ
привржености јединице поштовању
својих припадника и њиховог јуначког
дела – каже командант јединице

НИКАДА ИХ НЕЋЕМО ЗАБОРАВИТИ
Поручник Жељко Савичић у тренутку
погибије имао је непуне 24 године, а
поручник Синиша Радић ни 23. Обојица су
завршили Војну академију, смер Ваздушно
осматрање и јављање. Постхумно су
унапређени у чин поручника и додељен
им је Орден за заслуге, док их је ваљевска
епархија Српске православне цркве
одликовала Орденом владике Николаја.
На месту погибије два млада официра на
планини Маљен припадници 126.бригаде
ВОЈИН, уз благослов и покровитељство
Ваљевске епархије, подигли су спомен-цркву посвећену Светом великомученику
Георгију Победоносцу.
1999. године. Били су међу првима на удару, а бомбардовање њихових радарских положаја није престајало 78 дана. Ипак, ниједан налет НАТО авијације није прошао
незапажено.
– На радарским положајима, по дефиницији, нема ефикасне одбране, јер свако радарско зрачење представља циљ за непријатељске бомбардере. Јединица се чувала
сталним маневрима, довитљивошћу и домишљатошћу која краси наше људе – каже
командант 126. бригаде ВОЈИН и подсећа
да су од 24. марта до 9. јуна 1999. регистровали 26.000 летова НАТО авијације, од ко-

Пуковник
Александар Дучић

Јединице бригаде
реализовале су све
предвиђене задатке
у саставу снага за
контролу и заштиту
суверенитета
ваздушног простора
Републике Србије.
Били смо веома
посвећени обуци и
одржавању средстава,
јер то су темељи
на којима градимо
способност бригаде,
уз огроман уложен
рад и труд да се
услови живота и рада
побољшају.

јих су више од 18.000 извели борбени ваздухоплови.
Непријатељ је јединицу нападао непрекидно, директно је гађајући укупно 98 пута.
На њих је бачено 99 авио-бомби, лансирано
15 крстарећих ракета, уз 29 противрадарских и 13 ракета ваздух–земља.
– Оно чиме се и данас поносимо јесте
чињеница да смо од првог до последњег
дана агресије били ефикасни, а да су подаци о ситуацији у ваздушном простору крајњим корисницима били доступни свих 78
дана, што представља преседан у историји модерног ратовања, ако имамо у виду то
колико се пажње поклања уништењу радарских средстава браниоца – истиче командант. Као разлог таквог успеха наводи
упорно премештање јединица ВОЈИН, које
су током 170 маневара прешле око 300.000
километара и запоселе више од 160 радарских положаја.
Због изузетног доприноса одбрани земље јединица је одликована Орденом народног хероја. Ипак, упркос незаборавној
епопеји, „војиновци” се тих дана сећају с тугом због губитка два млада живота. Потпоручници Синиша Радић и Жељко Савичић,
официри за навођење, страдали су на Маљену 6. априла 1999, на борбеном задатку у
кабини радара погођеног авио-бомбом, док
је поручник Жељко Мићић тешко рањен на
радарском положају код Врања.
Дивни млади људи који су своје животе
положили на олтар отаџбине никада неће
бити заборављени, каже пуковник Дучић.
– На дан њихове погибије 6. априла ове
године на Маљен смо одвели њихове вршњаке, најмлађу класу официра, подофицира и војника наше јединице, који су имали прилику да одају почаст припадницима
своје генерације и да тим симболичним гестом погледају на своје године из неке друге перспективе. Јер, у њиховим годинама
Жељко и Синиша су постали бесмртни хе13

СИСТЕМ
Потпоручник
Младен Живковић
НИ ЗИДОВИ
НИСУ ПРЕПРЕКА
Један од младих официра
који се, према речима
команданта, већ истакао и
на коме почива будућност
јединице је потпоручник
Младен Живковић. Пре непуне две године, као први
у рангу у службама Војске Србије, дипломирао је на
Војној академији, на смеру Ваздушно осматрање и
јављање. „Војиновац” је од 14. септембра 2020, прво
као командир одељења, а сада је већ командир вода.
– Веома сам задовољан, превасходно јер је реч о
добром војном колективу. Одлично функционишемо
као тим и веома сам срећан због прилике која ми је дата
да реализујем своје замисли и да се усавршавам – каже
потпоручник који ни кад је реч о образовању не губи
време, па је већ на првој години докторских студија на
Електротехничком факултету, где је у року завршио и
мастер студије на тему микроталасне технике.
– Докторска теза ми је, лаички речено, о коришћењу
електромагнетних таласа за „гледање кроз зид”.
То је нешто што савремене оружане силе уводе
у свој систем и примењиво је, између осталог, у
противтерористичкој борби, јер уз помоћ мини радара
можете да одредите позиције људе у просторији од
које вас дели зид. Технологија је применљива и у
мирнодопским условима. Примера ради, она омогућава
да након земљотреса уз помоћ радара откријете у
којим деловима срушене зграде се налазе људи.
Имплементација такве могућности била би нова код
нас и волео бих да дам допринос да том технологијом,
која је уско везана за радарску технику, овлада Војска
Србије – објашњава млади официр, коме се испунио и
сан да се бави професуром на Војној академији.
Од септембра прошле године почео је као сарадник у
настави, да би убрзо постао и асистент. Радује се јер би
од октобра требало да предаје неколико предмета на
Катедри противваздухопловне одбране.
– Волим рад у својој јединици, али радујем се
и академској каријери на еминентној војној
високошколској установи – каже Живковић, који на
питање остаје ли му због мноштва обавеза времена за
приватан живот и спорт, одговара потврдно.
– Рекреативно играм фудбал, а иду ми и војне
дисциплине у којима се тражи издржљивост, као што су
трчање и прелажење пешадијских препрека. Посебно
сам срећан јер сам на првој Меморијалној атлетској
трци „Хероји 126. бр ВОЈИН”, 4. јуна на Маљену, на
10 km освојио друго место – каже млади официр
посебног кова, један од оних на којима почива
будућност Војске која га, знајући то, шаље на обуку за
нове радарске системе.
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роји – каже командант јединице чија будућност, како истиче, почива управо на моралним квалитетима, знањима и енергији које поседују млади официри, подофицири и војници.
ГОДИНА ЈУБИЛЕЈА
Тридесетогодишњицу формирања 126. бригада ВОЈИН
обележиће 12. октобра, али цела година пролази у знаку
тог важног јубилеја кога прати низ активности, објашњава
заменик команданта јединице пуковник Јовица Кепчија.
– Као и свих претходних година, на планини Маљен
6. априла организовали смо годишњи помен погинулим
припадницима бригаде, а сада је поред спомен-цркве по-

На прошлогодишњем сајму „Партнер” представљен
је нови систем аутоматизације у бригади ВОЈИН

СИСТЕМ
ПОСВЕЋЕНОСТ И СТРУЧНОСТ
На свечаности поводом Дана службе
ваздушног осматрања и јављања и
126. бригаде ВОЈИН, одржаној 17. јуна у Касарни
„Бањица”, у осврту на постигнуте резултате
у периоду између два празника, истакнути су
професионализам, посвећеност и стручност
припадника службе ВОЈ и 126. бригаде
ВОЈИН у реализацији свих задатака, као и
њихов допринос успешном функционисању
система контроле и заштите ваздушног
простора Републике Србије. Свечаности су
присуствовали командант РВ и ПВО генерал-потпуковник Душко Жарковић, представници
јединица Војске Србије, Српске православне
цркве, органа локалне самоуправе и
институција са којима бригада сарађује.
нички”, песму ће извести оперски певач Војислав Спасић.

стављена и нова спомен-плоча, као још један доказ привржености јединице поштовању својих припадника и њиховог јуначког дела. Традиционално, годишњем помену присуствовали су најмлађи припадници јединице који су у току претходне године стали у строј бригаде – каже пуковник
Кепчија и као још једну новину која прати
обележавање три деценије од формирања
бригаде помиње прву Меморијалну атлетску трку „Хероји 126. бр ВОЈИН”, одржану
на Маљену 4. јуна.
– Ове године учествовали су само припадници Министарства одбране и Војске
Србије. Трка је реализована уз помоћ органа локалне самоуправе Општине Мионица
и града Ваљева, на врло захтевној брдској
стази у дужини од пет и десет километара,
у мушкој и женској конкуренцији. Најбољима су додељени пехари, а свим учесницима који су успешно савладали врло тешку стазу и пригодне медаље – каже заменик команданта бригаде.
Пуковник Кепчија најављује да је на централној свечаности обележавања 30 година
од формирања бригаде планирано премијерно извођење композиције „Песма херојима”, која је посвећена погинулим припадницима бригаде. Реч је о ауторском делу композитора Новице Неговановића. У пратњи
Уметничког ансамбла МО „Станислав Би-

Пуковник
Јовица Кепчија

Трка „Хероји 126.бр
ВОЈИН” реализована
је уз помоћ органа
локалне самоуправе
Општине Мионица
и града Ваљева,
на врло захтевној
брдској стази у
дужини од пет и
десет километара,
у мушкој и женској
конкуренцији.
Најбољима су
додељени пехари, а
свим учесницима који
су успешно савладали
врло тешку стазу
и пригодне медаље
– каже заменик
команданта бригаде.

СТАЛНО УНАПРЕЂЕЊЕ
СПОСОБНОСТИ
И БРИГА ЗА ЉУДЕ
Најављујући планове за време које долази,
командант 126. бригаде ВОЈИН пуковник
Александар Дучић каже да за ту јединицу
нема предаха јер је чека велики број обавеза и изазова.
– Наставићемо са унапређењем способности. Циљ је да одржимо висок проценат
исправности средстава и квалитет рада у
стално задејствованим снагама, али и да
водимо непрестану борбу и бригу за сваког човека, тако што ћемо чинити све да им
унапредимо животне и радне услове. Никада нећемо престати да се сећамо и да реализујемо активности које ће спречити да
жртва наших младих колега падне у заборав, али ћемо се и материјално и кадровски припремати за будућност – за прихват
нове савремене технике. Осим што смо веома задовољни због модернизације, што се
могло видети и на сајму „Партнер”, где смо
представили нови систем аутоматизације у
бригади ВОЈИН, радујемо се и прилици да
с новом опремом унапредимо обученост и
способност, и још једном покажемо посвећеност послу који волимо – истиче пуковник Дучић, промовишући пригодни слоган
тренутка јединице којом командује:
Окренути будућности не заборављамо
прошлост.|
Фото-репортери Медија центра „Одбрана”
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