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УСПЕХ 
Изузетни услови за реализацију основне индивидуалне 
војничке обуке у Касарни „Аеродром”, богата сарадња са 
локалним органима власти у Апатину и Сомбору и ентузијазам 
и самопрегор свих припадника Првог центра за обуку 
исходују јединим могућим резултатом – високим нивоом 
обучености војника на добровољном служењу војног рока 

Пише Душан ГЛИШИЋ
Фото: Андрија ГАВРИЛОВИЋ  
и документација Команде за обуку
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УСПЕХ У СКЛАДУ СА 
УСЛОВИМА
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Д
евојке и младићи који последњих 
година добровољно служе војни 
рок у Сомбору, у Првом центру 
за обуку, не могу ни да наслу-
те да се у тој огромној Касарни 
„Аеродром”, која се налази из-
међу Сомбора и Апатина, некада 
обучавало готово пет хиљада 
војника. Највећи град у Западној 

Бачкој и други по величини у северној српској 
покрајини одувек је био „војнички” град, а љубав 
и поштовање Сомбораца према војнику и војнич-
ком позиву и данас су приметни на готово сваком 
кораку. О томе сведочи и командант Првог центра 
за обуку пуковник Лазар Остојић, који је на тој 
дужности, с кратком двогодишњом паузом, од 
2009. године. Под његовом командом обучено је 
више од 13.000 војника, који су часно одслужили 
дуг отаџбини. Некада знатно дужи, данас је бо-
равак војника на добровољном служењу војног 
рока у Сомбору скраћен на педесетак дана, током 
којих се реализује основна, индивидуална војнич-
ка обука, а затим војници одлазе у друге центре 
и јединице на специјалистичко оспособљавање и 
колективну обуку.

Истичући да Први центар за обуку, који у свом 
саставу, поред команде и командне чете, има ба-
таљон за обуку и логистичку чету, располаже изу-
зетним капацитетима за оспособљавање војника у 
првој фази првог периода обуке, пуковник Остојић 
каже да у Касарни „Аеродром” имају све што им је 
потребно за реализацију реалне, безбедне и добро 
структуиране, ефектне, ефикасне и економичне 
обуке. 

– Кад кажем да располажемо са чак 17 полигона 
и вежбалишта, да у кругу касарне, можда и највеће 
у Србији, реализујемо сва програмска гађања, па и 
покретно логоровање, да наши војници имају изу-
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зетне услове за смештај и исхрану, као и за бављење 
спортом, онда је јасно какав је драгоцени бисер 
овај простор. Са веома малим, готово минималним 
улагањем у три или четири објекта за становање, 
за кратко време можемо повећати капацитете за 
смештај и до пет пута више војника – напомиње 
пуковник Остојић.

Вишеструко значајни задаци
У Првом центру за обуку, поред индивидуалног 

оспособљавања војника на добровољном служењу 
војног рока, организују се и реализују бројни кур-
севи за усавршавање професионалних припадника 
Војске Србије и њеног резервног састава и обука ка-
дета Војне академије. С обзиром на то да му је један 
од задатака унапређење услова за раст и развијање 
оперативних способности ратних јединица Бачке 
бригаде, јасно је да се и оспособљавању резервних 
старешина и припадника ратних јединица поклања 
посебна пажња. 

– Примарна обавеза нашег центра јесте ње-
гова оперативна и функционална способност да 
одговори свим изазовима и претњама, односно да 
професионално и успешно изврши све задатке из 
додељених мисија. То значи да у сваком тренутку 
морамо бити спремни и способни да реализујемо 
обуку војника и кадета и сертификацију њихове 
обучености, али и да обезбедимо снаге за пружање 
помоћи цивилним властима у случају природних 
непогода и техничко-технолошких акцидената. 

То се најбоље показало 2014. године, када су овај 
крај задесиле изузетно велике поплаве – истакао је 
пуковник Остојић.

У Првом центру за обуку добро знају да по-
стављене задатке из све три мисије Војске Србије 
успешно могу да реализују само ако имају врхунски 
оспособљене, изузетно мотивисане и самопоуздане 
старешине и професионалне војнике и снажне је-
динице, прожете високим моралом, другарством и 
жељом за победом и успехом. 

– Зато војници на добровољном служењу 
војног рока, поред војничких знања и вештина, 
овде стичу и друштвено корисне способности, 
попут ефикасног гашења пожара, указивања прве 
помоћи у различитим ситуацијама или снала-
жења у акцидентима већих размера. Учимо их 
човекољубљу, љубави према отаџбини и слобо-
дољубљу, да разумеју друге и средину у којој се 
налазе, учимо их ефикасној организацији живота 
и рада, значају колектива и вере у сопствене сна-
ге. Све су то веома пожељне војничке вредности, 
али је за њихово јачање потребно дуже време од 

С И С Т Е М

ЦИВИЛНО-ВОЈНА САРАДЊА
Од референта за цивилно-војну сарадњу мајора Небојше 
Мијаиловића сазнали смо да је сарадња са локалном самоу-
правом традиционална за припаднике сомборског гарнизона, 
односно Центра за обуку. Најбоља сарадња је, како истиче, са 
Организацијом резервних војних старешина, војним пензионери-
ма и Црвеним крстом, али ни Јавно комунално предузеће, Српска 
православна црква и Католичка црква не заостају ни за корак. 
– Цивилно-војна сарадња је двосмерна активност. Чиниоци 
цивилног окружења по потреби пружају помоћ јединици у реа-
лизацији планираних задатака, али и наш центар, када год је у 
могућности, узвраћа чиниоцима локалне самоуправе. До сада 
смо реализовали бројне пројекте, од Отвореног дана, који, због 
специфичних услова, реализујемо и у граду, а не само у касарни, 
вежби противпожарне заштите, пружања прве помоћи... У про-
теклих 11 година, колико сам на овој дужности, реализовано је 
више од сто планираних и више стотина ванпланских активности 
у домену цивилно-војне сарадње – рекао је мајор Мијаиловић.
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оног којe сада имамо за обуку војника – рекао је 
пуковник Остојић.

Висок квалитет обуке
О квалитету обуке војника на добровољном 

служењу војног рока и њеној реализацији у Првом 
центру за обуку нешто више рекао нам је коман-
дир чете капетан прве класе Борислав Јегарчев, 
који је истакао да полигони и вежбалишта Касарне 
„Аеродром” пружају изузетне услове за квалитетно, 
организовано и пре свега безбедно извођење обуке 
са војницима, кандидатима за професионалне вој-
нике и кадетима Војне академије, као и за организа-
цију и реализацију спортских првенстава. 

– Током обуке овде, у кругу касарне, војници све 
потребне вештине стичу на уређеним вежбалишти-
ма прилагођеним сваком сегменту оспособљавања, 
па тако, поред бројних спортских терена и полигона 
са специфичним пешадијским препрекама (пентат-
лон), имамо посебна вежбалишта и полигоне за ба-
цање школске и бојеве ручне одбрамбене бомбе, ре-
ализацију практичне наставе из хемијско-биолошке 

одбране, обуку страже, постављање противпеша-
дијских и противтенковских мина, за утврђивање, 
оријентацију, сертификацију обуке... Ту су и стре-
лишта за гађање из ваздушне пушке, пиштоља, 
ручног ракетног бацача, кабинети за ватрену обуку, 

телекомуникације 
и информатику, 
АБХО, инжињеријс-
ку и санитетску обу-
ку. Изузетни услови 
за реализацију обуке 
свакако обавезују и 
инструкторе обуке, 
а и војнике које 
оспособљавамо за 
стицање основних 
војничких вештина, 
па су резултати које 
постижемо и који су 
сертификовани то-
ком евалуације обу-
чености увек веома 

Циљ обуке је да се појединци 
оспособе за специјалност у 
оквиру свог рода – службе, 

односно да се оспособе 
за обављање конкретних 
дужности у јединицама 

Војске Србије. Резултат обуке 
треба да буде врхунски 
обучено, самопоуздано 
и мотивисано људство 

оспособљено за обављање 
свих тих задатака и 

дужности.   
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добри. Према информацијама 
које добијамо из центара у 
којима настављају обуку и је-
диница у којима наши војници 
завршавају војни рок, ниво 
њихове обучености омогућава 
извршавање свих војничких 
задатака који их тамо очекују 
– каже капетан прве класе 
Борислав Јегарчев. 

Напомињући да се обука 
реализује поступно, од прос-
тијих ка сложенијим вештина-
ма и да се, након индивидуал-
не обуке појединца, наставља 
оспособљавањем послуге, 
посаде и тима и завршава ко-
лективном обуком јединица и 
команди, потпоручник Ђорђе 
Димитријевић подсетио је да 
се тиме остварују захтеви да 
оспособљавање буде прогре-
сивно и изазовно. 

– Циљ обуке је да се поје-
динци оспособе за специјалност 
у оквиру свог рода – службе, 
односно да се оспособе за 
обављање конкретних дужнос-
ти у јединицама 
Војске Србије. 
Резултат обуке 
треба да буде 
врхунски 
обучено, 

самопоуздано и мотивисано људ-
ство оспособљено за обављање 
свих задатака и дужности у ок-
виру рода – службе. С временом 
се велики део наученог или увежбаног 
заборавља, односно раније стечена знања и вештине се 
губе уколико се стално не обнављају и не примењују у 
пракси, те је зато у обуци нужно обезбедити и трајност 
знања, вештина и навика. У нашем центру обезбедили 
смо да обука буде реална, безбедна, правилна, добро 
структурирана, ефикасна и ефективна, а пошто имамо 
све услове, и економична, јер сву планирану обуку, 
као и гађања, реализујемо на полигонима, вежба-
лиштима и стрелиштима који се налазе у оквиру 
саме касарне.

Посебну оцену достигнутог нивоа обуче-
ности војника на добровољном служењу вој-
ног рока и квалитета обуке у Првом центру 
за обуку дао је и инструктор водник 
прве класе Никола Тркуља, одго-
воран за достизање стандарда 

Капетан прве 
класе Борислав 

Јегарчев

Пуковник  
Лазар Остојић

ЦРВЕНИ КРСТ – СИГУРНИЈЕ ЈЕ  
С ВОЈСКОМ
И секретар сомборског Црвеног крста Биљана Клипа говори 
о сарадњи Првог центра за обуку с цивилним структурама у 
Сомбору и Апатину и истиче да је она активнија од 2012. године. 
– Почели смо тада с једном јако лепом вежбом где смо 
имали прилику да се упознамо с радом Првог центра за 
обуку. Од тада четири пута годишње за сваку класу војника 
организујемо вежбе прве помоћи, предавања о Црвеном 
крсту, о међународном хуманитарном праву. Заједно учест-
вујемо у разним вежбама са локалном самоуправом, односно 
Сектором за ванредне ситуације и цивилном заштитом. 
Током поплава 2014. године припадници Центра су нам пуно 
помогли да благовремено реализујемо све наше задатке. 
Сваке године заједно организујемо вежбу пружања прве 
помоћи у насељеним местима, где мештане информишемо 
о активностима у случају масовнијег акцидента у граду 
или приградским насељима, селима. Ту смо укључили и 
Добровољно ватрогасно друштво, месне заједнице, цивилну 
заштиту, фирме које запошљавају највише радника на тим 
подручјима... Значај тих вежби је изузетан, баш као и са-
радња с Првим центром. Ту је и акција „Војни лекар на селу”, 
приметили смо да локално, сеоско становништво веома 
воли да користи услуге војних лекара и ветеринара, који 
том приликом, заједно са нама обиђу сеоска домаћинства, 
посаветују мештане, помогну ако је потребно најугроженијим 
домаћинствима... Значај припадника Војске у свим нашим 
акцијама је велики, јер нам помажу у ефикасној организацији 
и комуникацији с мештанима, ипак је све много ефикасније 
кад у вежбама учествују и људи у војним униформама – 
закључила је Биљана Клипа. 
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у обуци. Истичући да обуку 
реализују квалификовани, 
искусни и професионални из-
вођачи обуке (инструктори) у 
складу са програмима обуке, 
он је подсетио да се знања и 
вештине за извођење обуке 
захтевају од свих старешина, 
али да они који обављају те 
дужности у Центру за обу-
ку поседују највиши ниво 
стручних знања, способности 
и искуства за реализацију 
обуке. 

– Показало се да извођачи 
обуке треба да буду комуни-
кативни, иновативни, убедљи-
ви и посвећени свом послу. 
Поносан сам на чињеницу да 
након завршене индивидуалне 
обуке од преплашених мла-
дића и девојака добијамо јаке, 
одлучне, самоуверене и само-
дисциплиноване обучене вој-
нике и људе спремне да одго-
воре на све постављене изазо-
ве, ризике и претње. Промене 
које примећујемо после само 
месец и по дана обуке заиста 
фасцинирају све нас – јасан је 
водник Тркуља. 

РЕЗЕРВНЕ ВОЈНЕ 
СТАРЕШИНЕ
Логично је што су међу најактивнијим и најма-
совнијим сарадницима Првог центра за обуку и 
резервне старешине. Председник Савеза орга-
низације резервних војних старешина Војводине 
пуковник Жељко Обрадовић, некада командант 
Првог центра за обуку, истиче да је готово свака 
активност организације којој је на челу на простору Сомбора или 
Апатина везана за Први центар за обуку. 
– Овде у Касарни „Аеродром” реализовали смо бројне вежбе и 
предавања, промоције књига... Поводом војних празника представ-
ници СВРВС су неизоставни гости у Првом центру за обуку, где смо 
реализовали и обуку дела резервних војних старешина с подручја 
Западнобачког округа на тему „Рад команде на доношењу одлуке по 
Упутству за оперативно планирање”, представили смо књиге наших 
војних аутора, неколико пута смо за наше чланове овде 
организовали приказ стрељачког наоружања 
и војне опреме, учествовали у акцији 
„Отворени дан” јединице, 
присуствовали тактичко-тех-
ничким зборовима... 
Једном речју, сарадња 
Првог центра за обуку 
и наше организације 
традиционално је 
веома развије-
на – закључио је 
пуковник у пензији 
Жељко Обрадовић. 
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