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СПОРАЗУМ О СТАБИЛИЗАЦИЈИ
И ПРИДРУЖИВАЊУ

србија је 7. новембра 2007. године па
рафирала,а 29. априла2008. годинеи

потписалаСпоразумо стабилизацијии придру
живању са европскимзаједницамаи њенимдр
жавамачланицама.Овајспоразумпредставља
квалитативно нови ниво у односима Србије и
Европскеуније, будућида њимеСрбијаи ЕУ по
први пут улазе у фазу односа уређенихједним

Мр Владимир Међак

н чланку су анализирани најважнији делови Споразума о
стабилизацији и придруж.ивању (ССП)1Ј који је Србија за
кључила са европским заједницама и њиховим државама

чланицама, тј. поглавља која се тичу либерализације трговине из
међу Србије и ЕУ и области усклађивања законодавства. У увод
ном делу аутор даје опште смернице о уговорној способности
европских заједница, а затим анализира опште циљеве и елемен
те споразума о придруживању. У средишњем делу чланка анали
зиране су одредбе ССП-а, које се односе на Наслов IV, слободно
кретање робе, као најбитнијег дела ССП-а. Посебно је анализиран
део који се односи на индустријске, а посебно на пољопривредне
производе, са објашњењем листа производа, тј. анекса и протоко
ла уз ССП, којима се дефинише темпо либерализације трговине.
На крају следи анализа Наслова VI ССП, који се односи на усклађи
вање законодавства Србије са правним тековинама Европске уни
је, са тежиштем на области конкуренције и контроле државне по
моћи и стандардизације и усклађивања техничког законодавства.

*Аутор ради у Канцеларији за европске интеграције, Влада Србије

свеобухватнимуговором. Споразумомсе регу
лишу скоро сви аспекти међусобниходноса ЕУ
и Србије, а пре свега међусобниекономскиод-

11 Споразумје објављен у Службеном гласнику РС, број
83/08 и можесе наћи на сајту Народнескупштине,www.par
lament.gov.rsи Канцеларијеза европскеинтеграцијеwww.se
io.gov.rs



носи. Досадашњи односи Србије и ЕУ заснова
ни су на једностраним изјавама двеју страна.
Сврха овог споразума јесте да се држави која
га потписује, тј. Србији, гарантује перспектива
чланства у Европској унији, што је и основна
разлика између споразума о придруживању и
свих других споразума које европске заједнице
закључују са трећим државама. Овим споразу
мом Србија постаје држава придружена ЕУ, са
јасном перспективом чланства у ЕУ.

Суштински елемент споразума јесте ства
рање зоне слободне трговине између Европ
ске уније и Србије и обавезивање Србије да
усклађује своје законодавство са правним те
ковинама ЕУ (acqиis соттипаиtаirе). Та зона
ће бити створена у прелазном периоду од шест
година од дана ступања на снагу споразума, а
усклађивање од момента потписивања ССП
надаље. Овим споразумом се роби пореклом
из Србије обезбеђује слободан приступ тржи
шту Европске уније, што ће неминовно дове
сти до промене у начину пословања и позици
онирања домаћих предузећа на тржишту ЕУ.

Циљеви споразума о придруживању

Европска унија као међународнаорганиза
ција нема правни субјективитет,» није правно
лице и као таква не може склапати међународ
не споразуме, већ у њено име то чине европске
заједнице, у домену који је у њиховим надле
жностима и државе чланице у свим осталим
доменима обухваћеним споразумом. Због то
га, Споразум о стабилизацији и придруживању
потписују европске заједнице и све државе
чланице ЕУ са државом која се придружује. У
складу са уговорним капацитетом европских
заједница, у области економије, постоје три вр
сте споразума које трећа држава може потпи
сати са европским заједницама, са или без др
жава чланица.

Споразум о трговини, који потписује са
мо ЕЗ, а дефинише искључиво трговинску раз
мену (царине, квоте, итд.), и који као такав не
води ка чланству у ЕУ. Овакав споразум пот
писала је СФРЈ 1970. и 1973. године.

Споразум о сарадњи и трговини, који пот
писују ЕЗ и државе чланице и који, поред де
финисања трговинских односа, уређује и дру
ге облике сарадње (економија, индустрија,
техничка и научна сарадња, транспорт, итд.).
Овакве споразуме са ЕУ имају државе Меди
терана (Алжир, Мароко, Тунис, Израел, Јор-

21 Ратификацијом и ступањем на снагу Лисабонског спора
зума (Реформски уговор) ЕУ би постала правно лице.

31 "Придруживање Европској унији", Тања Мишчевић,
ЕСПИ институт, Београд, 2005, стр. 46-57.
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дан...), све државе бившег СССР-а (укључују
ћи Белорусију) и Монголију,а 1980. године пот
писала га је и СФРЈ. Међутим, ови споразуми
такође не воде ка чланству. У ову групу спора
зума спада и Споразум о стратешкој сарадњи
који је Русија закључила са Европском унијом
1997. године, у трајању од 1О година. Прегово
ри о новом споразуму требало би да започну
током 2009. године. Имајући у виду развије
ност односа ЕУ са трећим државама, до потпи
сивања ССП, априла 2008. године, само Репу
блика Србија и Босна и Херцеговина нису
имале стратешки споразум са ЕУ у региону
Европе, Медитерана и централне Азије.

Споразум о придруживању, закључен на
основу члана 31О. Уговора о стварању ЕЗ,јесте
споразум који се склапа са европским заједни
цама и њиховимдржавама чланицама, којимсе
успостављају чврсте везе између уговорних
страна, како економске тако и политичке. Тиме
се међу уговорним партнеримауспоставља од
нос придруживања, најповлашћенији однос ко
ји према ЕУ може имати држава која није њена
чланица. У правном смислу овим споразумом
се држави која га потписује не гарантује члан
ство у ЕУ (са изузетком Турске која је овај спо
разум потписала 1963. године), али је у поли
тичком смислу овај споразумпрва степеница ка
чланству у ЕУ.Мора се нагласити да не посто
је рокови за ступање у чланство и да статус
придруженедржаве можеостати за дуги низ го
дина, што пример Турске најбоље осликава.
Брзина приступања ЕУ зависи искључиво од
брзине и ефикасности реформи које спроводи
држава која жели да постане чланица ЕУ.Спо
разум о придруживању су до сада са ЕУ потпи
сале: Грчка 1961,Турска 1963, Малта 1970, Ки
пар 1972, све државе источне и централне
Европе које су постале чланице ЕУ 2004. и
2007. године (њиховиспоразумио придружива
њу звали су се "Европски споразуми") и све др
жаве западног Балкана.ч

Циљеви споразума о придруживању јесу,
пре свега, постепено развијање зоне слободне
трговине између страна, унапређивање еко
номскиходносадве стране, развијањеполитич
ког дијалога између ЕУ и државе потписнице
споразума и почетак постепеног усклађивања
домаћег законодавства државе потписнице са
прописима ЕУ. Будући да је економски однос
између ЕУ и државе која га потписује увек на
страни ЕУ, као једне од најјачих економских
групација на глобалном нивоу,овакав приступ
постепеног укључивања у економске токове
ЕУ има благотворно дејство на привреду тре
ће државе, омогућавајући јој прилагођавање
економским токовима у окружењу. Поред на
ведених циљева, који су својствени свим спо
разумима о придруживању,сеп има још једну
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битну улогу, а то је стабилизација региона за
падног Балкана као постконфликтног подручја
и јачање регионалне сарадње.

Елементи Споразума
о стабилизацији и придруживању

Најбитнији политички елемент ССП-а је
сте што њиме Србија добија статус државе
придружене ЕУ и по први пут, као независна
држава, улази у један свеобухватан уговорни
однос са ЕУ,у којем су обавезе двостране и ја
сно дефинисане. Статус придружене државе
је статус најближих веза са ЕУ који држава
нечланица може имати. Добијање таквог ста
туса значи стабилизацију прилика у држави и
јасно дефинисање правца у којем ће се држа
ва кретати. Таква јасна оријентација се, пре
свега, осликава на стабилизацију привредних
кретања у држави. Мора се јасно истаћи да во
ђење економске, фискалне и монетарне поли
тике остаје у рукама Владе и Народне банке
Србије, али се овим споразумом јасно утврђу-

ју стратешки правци кретања привреде Срби
је. Србија добија потврду успешности својих
реформи и стабилности, што је најбитнији
услов за прилив инвестиција, дугорочна улага
ња и отварање нових радних места.

Будући да ССП у име Европске уније пот
писују европске заједнице и све државе чла
нице, процедура ратификације и ступања на
снагу ССП-а је врло компликована и дуго тра
је. Ово је последица чињенице да све потпи
снице морају да га ратификују (европске зајед
нице, 27 држава чланица ЕУ и Србија), што
понекад траје и по три гоцине.ч

Да би се превазишла овако сложена и ду
готрајна процедура, из ССП-а се на основу
члана 139. "узимају" делови који су у надле
жности Европске заједнице (цео Наслов 4,
слободан проток робе, са одговарајућим про
токолима и анексима, и део Наслова 6, ускла
ђивање законодавства, одредбе о конкуренци
ји и државној помоћи (чланови 73 и 74) и

41 У случају Хрватске ратификација је трајала 39 месеци, а
у случају Македоније 35 месеци.





заштити права интелектуалне својине (члан
75) са одговарајућим протоколима и анексима)
и од њих се формира тзв. Прелазни споразум,
(lnterim Agreement) за чије ступање на снагу
није потребна ратификација држава чланица,
већ само Европске заједнице и Србије. Овај
споразум је потписан истог дана када и ССП.
Њиме ступају на снагу најбитније, економске,
одредбе ССП-а.

Прелазни споразум важи до момента сту
пања на снагу ССП-а, када његово важење
престаје, а даље важи сеп са свим обавеза
ма и правима које из њега произлазе, а закљу
чује се на неодређено време.

Основни економски елемент споразумаје
сте стварање зоне слободне трговине између
Србије и ЕУ.То практично значи да Србија сво
јој привредиобезбеђујетржиште од пола мили
јарде потрошача,будућида моментом ступања
на снагу Прелазногспоразумауз ССП ЕУ укида
царине и квотеза робу из Србије, са мањим из
узецима. Србија већ сада има могућност бес
царинског извоза скоро свих производа на
тржиште ЕУ, али на основу једностране изјаве
воље саме ЕУ,а која се можеједнострано и ме
њати, усвајањем аутономнихтрговинских мера
(АТМ)2000. године. Ове мере се усвајају на пе
риодод 5 година,а садашњи режим важидо 31.
децембра 2010. године, када ће ЕУ размотрити
потребу за његовим продужењем Са друге

стране, Србија ће фазно, а најкасније у прела
зном периоду од шест година од дана ступања
на снагу Прелазног споразума уз ССП, укинути
царине на индустријску робу и царине за око
75% пољопривредних производа пореклом из
ЕУ. Прелазни период од шест година значи да
ће шесте годинеод дана ступања на снагу Пре
лазног споразума царина бити потпуно укину
та. Будући да је Србија почела са применом
Прелазног споразума 1. јануара 2009. године,
најкасније 1.јануара 2014. годинецаринеће би
ти укинуте. Србија може извршитилиберализа
цију и у краћем року ако процени да је то
сврсисходно. При одређивању прелазног пери
ода за либерализацију водило се рачуна и о
временској димензији процеса приступања Ср
бије Европској унији. Стратешки циљ Србије је
да буде спремна за чланство у ЕУ крајем 2012.
године, што значи да у том тренутку (2012) Ср
бија треба да закључи преговоре о чланству
или да преговоре приводи крају. То практично
значи да ће Србија преговарати о чланству у
Европској унији, а да сви прелазни периоди за
либерализацију из ССП-а нису окончани и да
зона слободнетрговине није у потпуностиуспо
стављена.

Како би омогућила функционисање зоне
слободне трговине Србија се обавезала да ће
са своје стране усклађивати своје законодав
ство са прописима ЕУ.Та обавеза је детаљно



разрађена за најбитнија поглавља правних те
ковина ЕУ (acquis communautaire) која су од
пресудне важности за слободну трговину, а то
су: конкуренција и државна помоћ, заштита по
трошача, питање стандардизације и техничких
прописа, заштита права интелектуалне своји
не и приступа јавним набавкама.

Споразум о стабилизацији и придружива
њу представља један од три стратешка стуба
политике спољне трговине Републике Србије.
Србија је 2006. године постала чланица Цен
тралноевропске зоне слободне трговине (ЦЕФ
ТА), чиме је замењен систем дотадашњих би
латералних уговора о слободној трговини које
је Србија имала са државама региона. Овим
споразумом Србија је утврдила своју позицију
на тржишту региона. ПотписивањемССП-а она
за своју привреду обезбеђује тржиште ЕУ (тј.
континента),а крајем2009. године може се оче
киватида постане чланица Светске трговинске
организације (СТО),чиме ће дефинисати одно
се и на светском нивоу. У троуглу регион
континент-свет Србија даље разрађује односе
на билатералнојоснови са државама које пред
стављају атрактивне партнере попут Русије и
Белорусије (са којима већ има споразумео сло
бодној трговини) или са државама са којима су
преговори у току или се предвиђају (Турска,
Иран...), Ипак, ССП представља кључни део
ове стратегије,будућида око 85% извоза из Ср
бије одлази у земље ЕУ и ЦЕФТЕ (тј. у државе
које ће пре или касније постати чланице ЕУ).

Следећи корак након потписивања ССП-а
јесте подношење захтева за пријем у чланство
ЕУ и добијање статуса кандидата за чланство
у ЕУ. Међутим, имајући у виду да је, на инси
стирање Холандије, примена Прелазног спо
разума замрзнута на страни ЕУ, Србија није у
могућности да тај корак учини док Прелазни
споразум не буде одблокиран. Будући да је за
добијање статуса кандидата потребно доказа
ти да је држава која се пријављује за чланство
способна да испуњава обавезе преузете ССП
ом и да за то треба око годинудана, Влада Ср
бије је, у намери да скрати време између од
блокирања Прелазног споразума и добијања
статуса кандидата, одлучила да Србија почне
са применом Прелазног споразума од 1. јану
ара 2009. године, као да није дошло до њего
вог замрзавања. У том смислу, Влада Србије
донела је одлуку о почетку либерализације тр
говине, тј. постепеног смањивања царина на
робу из ЕУ према динамици предвиђеној у
ССП-у, изједначавању путарина за домаћа и
страна возила, а утврђени су и предлози зако
на о заштити конкуренције и закона о контро
ли државне помоћи и упућени Народној скуп
штини на усвајање, као обавезе које проистичу
из Прелазног споразума. Први подаци о почет-
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ку либерализације увоза (фебруар-март 2009)
говоре да ће губитак буџета Републике Срби
је, услед смањења наплате царине, бити ма
њи од 60 милиона евра у току 2009. године.

Наслов IV - Слободан проток робе

Преговори за закључивање ССП-а у одно
су на слободно кретање роба вођени су одво
јено, посебно о индустријским и посебно о по
љопривредним производима. Имајући у виду
да је Србија чланица ЦЕФТА споразума, чиме
је наша привреда већ добрим делом отворена
за конкуренцију из иностранства, као и да је
просечна царинска заштита за индустријску
робу већ пре почетка преговора била релатив
но ниска, динамику преговора и дужину прела
зног рока за стварање зоне слободне трговине
са ЕУ диктирала је, с обзиром на осетљивост
и стратешки значај за Србију, могућност пољо
привредног сектора да изврши либерализаци
ју. Преговори о закључењу ССП-а су и заврше
ни затварањем поглавља о пољопривреди,
септембра 2007. године, имајући у виду да су
остали делови споразума били скоро закљу
чени и пре замрзавања преговора, маја 2006.
године. Посебна пажња била је посвећена за
штитним мерама и процедурама намењеним
решавању спорова насталих у примени сеп
а, као и одговарајућимвременскимоквирима за
примену заштитних мера, док је посебно тежи
ште стављено на одредбе везане за правила о
пореклу робе (увођење и примена дијагоналне
кумулације порекла робе). Овај споразум у од
носу на слободно кретање роба успоставља
зону слободне трговине са Европском унијом у
прелазном периоду од шест година од дана
ступања на снагу Прелазног споразума, тј. пр
вог дана шесте године примене трговина свим
индустријским производима између Републи
ке Србије и Европске заједнице одвијаће се
без царина. Наслов IV - Слободан проток ро
бе обухвата чланове 18. до 48, као и анексе 1
до V и протоколе 1, 2. и 3.

Индустрија

Одредбе о слободном кретању индустриј
ске робе односе се на производе пореклом из
Европске заједнице или из Србије. Споразум
о стабилизацији и придруживању је асиметри
чан споразум у корист Србије, према којем
Европска заједница одмах по ступању на сна
гу Прелазног споразума укида све царине на
увоз индустријских производа пореклом из Ср
бије, као и дажбине које имају исто дејство и
сва количинска ограничења и мере које имају
исто дејство на увоз индустријских производа
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пореклом из Србије., Са друге стране, Србија
укида све царине на увоз индустријских произ
вода пореклом из Европске заједнице у Срби
ју даном ступања на снагу Прелазног споразу
ма, осим оних наведених у Анексу 1ССП-а, као
и дажбине које имају исто дејство. Царине на
увоз индустријских производа пореклом из
Европске заједнице у Србију, наведене у Анек
су 1,постепено ће се смањивати и укидати у
складу са временским распоредом наведеним
у том анексу. Србија, такође, даном ступања
на снагу Прелазног споразума, укида сва ко
личинска ограничења и мере које имају исто
дејство на увоз индустријских производа у Ср
бију пореклом из Европске заједнице. Ради ис
правног тумачења потребно је истаћи да се
под царинама и дажбинама које имају исто деј
ство подразумевају и друге таксе и дажбине на
увоз или извоз, али не и дажбине у унутра
шњем опорезивању, као ни антидампиншке
или компензаторне дажбине.

Имајући у виду праксу ЕУ да тражи бржу
либерализацију у првим годинама, што може
представrъати проблем по буџетске приходе
услед смањења наплатецарине,али и проблем
у мање конкурентним индустријама, одлучено
је да се одмах либерализујуони производи који
имају царинскузаштиту до 5%, што су произво
ди који се у Србији не производе и чија царина
има искrъучивофискални ефекат.Тимеје отво
рен маневарскипросторза заштиту битних про
извода, тј. производа којима Србија може бити
конкурентна на средњи и дужи рок. Зато су де
финисане и три листе производаса различитом
динамиком либерализације.

Производи који се не налазе на овим ли
стама сматрају се неосетљивим и либерали
зују се даном ступања на снагу Прелазног
споразума. Ови производи (3,832 тарифних
линија) чине 46,25% увоза из ЕУ.

Осетљиви производи са Листе А либера
лизују се након две године од почетка приме-



не Прелазног споразума. У првој години при
мене наплаћује се 70% од базне царине, у дру
гој години 40% од базне царине, а у трећој до
лази до пуне либерализације, тј. примењена
царина је 0%. Ови производи (755 тарифних
линија) чине 13,93% увоза из ЕУ.

Веома осетљиви производи са Листе Б
либерализују се након четири године од почет
ка примене Прелазног споразума. У првој го
дини примене наплаћује се 80% од базне
царине за одређени производ, у другој години
60%, у трећој 40%, у четвртој години 20%, а у
петој долази до пуне либерализације, тј. при
мењена царина је 0%. Ови производи (1,361
тарифних линија) чине 27,95% увоза из ЕУ.

Најосетљивији производи са Листе В ли
берализују се након пет година од почетка при
мене Прелазног споразума. У првој години
примене наплаћује се 85% од базне царине за
одређени производ, у другој години 70%, у тре
ћој 55%, у четвртој 40% од базне царине, у пе
тој 20% од базне царине, а у шестој години
долази до пуне либерализације, тј. примењена
царина је 0%. Ови производи (614 тарифних
линија) чине 11,86% увоза из ЕУ.

у досадашњој пракси преговора о сеп
обично би постојаледве листе производа (осе
тљиви и веома осетљиви) где је период либе
рализације био 3, односно 6 година, или 5,

51 Закон о ратификацији Споразума о трговини текстилним
производима између Републике Србије и Европске заједни
це ("Службени гласник РС", број 45/05).

односно 1О година. Увођење треће листе (Ли
сте А), што је оригинална идеја српског прего
варачког тима, омогућило је смањење удара
на буџет Србије у првим годинама примене
ССП-а услед смањења прихода од царине, бу
дући да су на Листи А производи чија царина
има искључиво фискални, а не заштитни ефе
кат. Тиме је, такође, омогућено продужење
прелазног периода за Листу Б, са три на пет
година, будући да је постојањем Листе А која
обухвата 11,51% свих индустријских произво
да и чињеница да је 58,4% свих индустријских
производа проглашено за неосетљиво (зајед
но скоро 70% свих индустријских производа)
испоштован захтев ЕУ за брзу либерализаци
ју увоза у Србију. На листи веома осетљивих и
најосетљивијих производа (листе Б и В) нашле
су се индустрије које су у фази реструктурира
ња и опоравка и којима је потребно још неко
време за прилагођавање условима отворене
конкуренције, попут индустрије аутомобила,
хемијских производа, намештаја, играчака, ке
рамике, итд. Овај модел су у каснијим прего
ворима за закључење ССП-а преузеле Црна
Гора и БиХ.

Трговинатекстилом и текстилним произво
дима, иначе уобичајени део споразума о при
друживању, није укључена у ССП Србије и ЕУ,
будући да је ова материја већ регулисана Спо
разумом између Републике Србије и Европске
заједнице о трговини текстилним производима,
потписаним31. марта 2005. године.» Споразум
је ступио на снагу 1.јула 2005. године, чиме су



укинута сва количинска ограничења (квоте) за
извоз нашег текстила у ЕУ. Са друге стране,
Република Србија се обавезала да ће постепе
но, до 1. јануара 2008. године, укинути царине
на увоз текстилних производа из ЕУ. С обзиром
на то да Србија још увек није постала чланица
Светске трговинске организације (СТО), овај
споразум је од великог значаја за текстилну ин
дустрију Србије (од 1. јануара 2005. године све
земље чланице СТО међусобно су укинуле кво
те за текстил), а Србија је задржала заштиту
према ЕУ до 1. јануара 2008. године.

Поглавље IV обухвата одређена питања
општег карактера која се односе на трговину
индустријским и пољопривредним производи
ма. Највећи део одредби које регулишу тргови
ну између ЕЗ и Србије представља, у ствари,
правила трговине која важе у оквиру СТО. Спо
разум о стабилизацији и придруживању пред
виђа забрану фискалне дискриминације (члан
37), што подразумева да ће се обе уговорне
стране уздржавати од увођења свих мера или
праксе унутрашње фискалне природе, којом се
производи једне стране, непосредно или по
средно, дискриминишу у односу на сличне про
изводе који потичу са територије друге стране.
Истовремено, све такве постојеће мере укину
ће се ступањем на снагу Прелазног споразума.
Ради поштовања ове одредбе Србија је од 1.
јануара 2008. године укинула разлику - дискри
минацију између висине акциза на домаће и
стране цигарете.

Споразумом се не искључује задржавање
постојећих и успостављање нових царинских

унија, зона слободне трговине или споразума
о прекограничном промету (члан 39), у мери у
којој се не мењају трговински договори пред
виђени овим споразумом. То значи да сви спо
разуми о слободној трговини која Србија има
или ће склопити у будућности (нпр. споразум
са Русијом, Белорусијом и ЦЕФТА споразум)
остају на снази до момента ступања Србије у
чланство Европске уније, када ће бити раски
нути и Србија улази у општи спољнотрговин
ски режим који важи за целу ЕУ, тј. почињу да
се примењују споразуми које ЕУ има са овим
државама.

Србија ће постепено прилагодити све др
жавне монополе комерцијалног карактера
(члан 43) како би обезбедила да, до истека
треће године од ступања ССП/Прелазног спо
разума на снагу, више не постоји дискримина
ција између држављана држава чланица ЕУ и
Србије у погледу услова под којима монополи
набављају и продају робу. Овде је реч о прела
зном периоду до успостављања система без
државних монопола према систему важећем у
ЕУ и према принципима Светске трговинске
организације (СТО). Практично, ова одредба
се односи на тржишни положај Нафтне инду
стрије Србије (НИС), која према важећим про
писима има монопол у увозу нафтних дерива
та. Споразумом је омогућен прелазни рок од
три године (1. јануар 2012) за прилагођавање
НИС-а условима тржишне утакмице.

Пољопривреда

За разлику од индустријске производње
која је већ у тренутку преговора била отворена
за конкуренцију, пољопривреда се налази под
солидним режимом заштите (21% у просеку).

Због осетљивости и стратешког значаја
пољопривреде преговори о овом делу ССП-а
трајали су најдуже. Битно је напоменути да за
разлику од преговора о либерализацији инду
стријских производа, где се на крају прелазних
периода очекује пуна либерализација тргови
не, у пољопривреди је могуће задржавање од-



ређеног нивоа заштите и након истека прела
зног периода. Србија је у преговорима успела
да договори да око 23,5% пољопривредних
производа задржи одређени степен заштите и
након протока прелазног периода.ч

У делу пољопривреде сви производи су
подељени на: примарне пољопривредне произ
воде, прерађене пољопривредне производе,
рибу и рибље производе и вина и алкохолна пи
ћа. Трговина пољопривредним производима
регулисана је члановима 24. до 33. ССП-а.
Сви чланови представљају стандардне одред
бе којима се регулише трговина пољопривред
ним производима и упућују на анексе и
протоколе којима се детаљно регулише дина
мика либерализације.

Члан 26. "Концесије Заједнице на увоз по
љопривредних производа пореклом из Срби
је" садржи концесије које ЕУ одобрава Србији
и обавезује се на укидање царина, квантита
тивних ограничења и других дажбина с једна
ким дејством од стране ЕУ за све примарне
пољопривредне производе, са изузетком јуне
тине и шећера којима се Србији додељује го
дишња квота за јунетину од 8,700 тона и
преференцијална царина од 20% од примење
не у ЕУ, као и за шећер, за које се утврђује ре
жим бесцаринске квоте на нивоу од 180.000
тона. Овај члан потврђује позицију коју Срби
ја има у складу са системом АТМ.

Новина у односу на раније споразуме је
сте члан 33. којим се Србија обавезује да обез
беди заштиту ознака географског порекла ко
је су регистроване у Европској заједници на
основу Уредбе ЕЗ 510/2006 о заштити гео
графских индикација и ознака порекла за по
љопривредне и прехрамбене производе.ч Ср
бија се обавезује да на својој територији
забрани неовлашћену употребу имена зашти
ћених комунитарном ознаком географског по
рекла за упоредиве пољопривредне произво
де који нису у складу са спецификацијом
географске ознаке. Заштита ознаке мора се
односити на обележавање одређених произ
вода и у односу на њих важи њено искључиво
дејство, као и у односу на сличне, упоредиве
производе, односно производе који могу бити
заменљиви на тржишту (нпр. сиреви и неки
други млечни производ). Последица ове од
редбе ССП-а јесте да ће у Србији постепено
из промета бити уклањани производи чији на
зиви су "одомаћени", односно који се редовно
поистовећују са комунитарном ознаком гео
графског порекла. То би се могло односити на

61 Друге државе које су потписале ССП нису прешле 20%
производа са обезбеђеном заштитом.

71 Council Regulation (ЕС) No 510/2006 of 20 Магсh 2006 оп
the protection of geographical indications and designations of
origin fог agricultural products and foodstuffs.

домаће производе који користе назив "фета"
(одређена врста сира), а представља ориги
нални назив за грчки традиционални прехрам
бени производ.

Трговинапољопривредними рибљим про
изводима у ССП-у обухваћена је садржајем
четири анекса и два протокола.

Анекс 11дефинише производе од јунетине
("ЬаЬуbeef'}, тј. утврђује квоту од 8700 тона го
дишње.

Анекс IV и V садрже међусобне концесије
за рибу и прерађевине од рибе, тј. утврђује
квоту за извоз из Србије од 60 тона за шарана
и 15тона за пастрмку и динамику либерализа
ције увоза у Србију из ЕУ до нивоа од 70% ца
рине истеком 5. године.

Анекс 111садржи царинске концесијеза по
љопривредне производе, које Србија даје за
увоз из Европске заједнице, односно динами
ку снижавања царина Србије на увоз из Европ
ске заједнице. Ове концесије су у Споразуму
садржане у четири листе, и то: Анекс lll(a),
Анекс lll(б), Анекс lll(в) и Анекс lll(г).

Анекс 111 не садржи листу производа за ко
је се царине не снижавају ни у току ни након
транзиционог периода, јер Србија за те произ-



воде није дала ЕУ концесије. То су: јестиво
уље од сунцокрета; шећер и гликозни сируп,
фруктоза и фруктозни сируп, шећер и дуван. У
ову групу производа спадају и производи из
Протокола 1 - цигарете и дуван за пушење и
остали прерађени дувани.

Анекс 11/(а) - Потпуна либерализација да
ном ступања на снагу трговинског дела сеп -
без царине за неограничене количине од дана
ступања на снагу Споразума за увоз из Европ
ске уније.

Анекс 111(6) - За производе наведене у
овом анексу царине ће бити смањене и укину
те у току транзиционог периода по договоре
ној динамици.

Анекс 11/(в) - Царине (ad valoreт и/или
специфичне царине) за производе наведене у
овом анексу биће смањене у складу са дого
вореном динамиком уз задржавање сезонских
царина (20%), које ће се примењивати у току и
након транзиционог периода.

Задржавање заштите за одређене произ
воде путем сезонских царина за одређени број
производа није садржао ни један до сада пот
писани ССП којије ЕУ потписаласа другим др
жавама западног Балкана.

Анекс 11/(г) - Снижавање царина по дого
вореној динамици до одређеног нивоа на ко
јем се задржавају и по истеку транзиционог
периода.

Протокол 1о трговини прерађеним пољо
привредним производимапотврђује бесцарин
ски увоз робе из Србије са изузетком робе која
је на посебном режиму (прерађевина од рибе
и вина и сви прехрамбени производи, пића и
дуван) и утврђује динамику либерализације
увоза у Србију.

Протокол 2 о винима и жестоким алко
холним пићима. Анексом 1овог протокола Ср
бији је омогућен бесцарински извоз 63.000
хектолитара годишње на тржиште Европске
уније и то 53.000 хектолитара за вина пуњена
у оригинално паковање и 1О.ОООхектолитара
за вина у ринфузи. Србија је обезбедила оп
цију прилагођавања квоте, тј. да може количи
не одређене за вина пуњена у оригинално
паковање мењати за количине количине вина
у ринфузи, у зависности од тренда извоза и
интереса Републике Србије, уз услов да укуп
на квота остане непромењена. Анекс 11овог
протокола регулише узајамно признавање, за
штиту и контролу имена вина, алкохолних пи
ћа и ароматизованих вина која су произведена
у странама уговорницама. Да би се сматрало
да је вино произведено у страни уговорници,
производни процес у целини мора бити на ње
ној територији и грожђе коришћено у произ
водном процесу искључиво убрано на њеној
територији. За алкохолна пића и ароматизова
на вина једино производни процес мора бити
на територији стране уговорнице.

Ступањем на снагу Прелазног споразума,
Заједница се обавезује да ефективно штити
географске ознаке из Србије, таксативно на
бројане на Листи Б, Прилог 1, и спречава њи
хово коришћење за вина, алкохолна пића и
ароматизована вина која нису обухваћена ре
левантном ознаком. Географске ознаке са по
менуте листе искључиво су резервисане за
производе са територије Србије и могу се ко
ристити само под условима које постављају
закони и други прописи Србије. При томе је
остављена могућност каснијег проширивања
листе заштићених пића под условом да су за
штићениу самој Србији. На листи називаалко
холних пића из Србије који ће бити признати у
земљама ЕУ налази се: српска шљивовица,
лозовача из Поморавља, вршачка лозовача,
тимочка лозовача, смедеревска лозовача, вр
шачка комовица, жупска комовица, јастребач
ка комовица, шумадијски чај, линцура из
Шумадије, пиротскалинцура, траварица са Хо
моља, траварица из Топлице и клековача из
Бајине Баште.



Усклађивање законодавства

Други суштински елемент Споразума о
стабилизацији и придруживању, поред ствара
ња зоне слободне трговине, јесте чињеница
да Србија преузима обавезу да своје законо
давство усклади са правним тековинама
Европске уније (acquis communautaire). Ова
обавеза је предмет регулисања Наслова 11
ССП-а (чланови 72-79).

Усклађивање законодавства са прописима
ЕУ је неопходно како би се омогућило исправ
но функционисање зоне слободне трговине из
међу Србије и ЕУ.Практично би било немогуће
стварањефункционалнезоне слободнетргови
не, ако би два правна система, српски и систем
ЕУ,функционисалина различитимпринципима.
Ради тога су Споразумом јасно дефинисане
обавезе Србије у погледу рокова и области
правних тековина ЕУ са којима ће ускладити
своје законодавство. Те области су одређене
имајући у виду да представљају срж функцио
нисања јединственог тржишта саме Европске
уније, а то су правила о: заштити конкуренције
и контроли државне помоћи (чланови 73. и 74),
заштити права интелектуалне својине (члан
75), додели јавних набавки (члан 76), стандар
дизацији и усклађености техничких прописа
(члан 77) и заштити потрошача (члан 78).8Ј)

Свака од ових области представља једну
од 35 поглавља правних тековина Европске
уније. Да би једна држава постала чланица
Европске уније мора ускладити своје законо
давство са свих 35 поглавља правних текови
на. У осталим поглављима правних тековина
Европске уније, а која нису поменута у Насло
ву VI, Србија преузима обавезу да ће радити
на постепеном усклађивању, али без поста
вљања рокова у којима ће се усклађивање
обавити. У тим поглављима правних тековина
Европске уније Србија ће сарађивати са
Европском унијом на начин који је дефинисан
Насловом Vlll ССП-а "Политике сарадње"
(чланови 88-114).

Иначе, модалитет усклађивања, времен
ски оквир у којем ће се усклађивање обавити и
евентуални изузеци, тј. прелазни рокови, од
обавезе усклађивања у преосталим области
ма правних тековина ЕУ,јесте предмет прего
вора о чланству у Европској унији, које ће Ср-

81 Две економски најбитније области усклађивања законо
давства су област конкуренције и контроле државне помоћи
и област стандардизације.

91 "Свако поступање супротно овом члану оцењиваће се на
основу критеријума који проистичу из примене правила кон
куренције која се примењују у Заједници, нарочито из члано
ва 81, 82, 86. и 87. Уговора о ЕЗ и инструмената тумачења
које су усвојиле институције Заједнице." - члан 73. став 2.
ССП-а.

бија у последњој фази приступања Европској
унији водити. Битноје напоменути да се ускла
ђивањем не сматра само законодавна актив
ност,тј, доношење закона и подзаконских ака
та, него и ефикасна примена тих аката, која
захтева претходну изградњу административ
них и судских капацитета за њихову примену.
Да би се сматрало да је држава усклађена са
прописима ЕУ,мора имати и праксу (управну и
судску) која доказује да се усклађени прописи
ефективно и примењују.

Једна од најбитнијих последица ССП-а по
правни систем Србије јесте омогућавање ди
ректне примене комунитарних правних прави
ла од стране органа Републике Србије. Ова
могућност се предвиђа чланом 73. став 2,9) ко
јим се регулише питање заштите конкуренције
и контроледоделе државне помоћи. У случаје
вима у којима се крше правила о конкуренцији,
наведена у члану 73. став 1, а који имају ути
цаја на трговину између уговорних страна мо
гу се директно применити одговарајући члано
ви Уговора о стварању ЕЗ (81, 82, 86. и 87) и
инструменти за њихово тумачење (секундар
но законодавство ЕЗ и принципи дефинисани
у пресудама Европског суда праве). Иначе,
имајући у виду величину српске економије, те
шко се може десити да неки случај буде зани
мљив са становишта конкуренције, а да не
утиче на трговину између Србије и ЕУ. Ова,
иначе стандардна клаузула у споразумима о
придруживању, омогућава да комунитарно
право постане директно примењиво у Србији и
пре момента уласка Србије у чланство ЕУ.

Заштита конкуренције

Правила о заштити конкуренције и о кон
троли државне помоћи представљају најбит
нија правила за стварање јединственог тржи
шта Европске уније. Имајући у виду њихов
значај та правила су нашла своје место у осни
вачком уговору Европске заједнице из 1957.
године. Данас је ова област регулисана члано
вима 81. до 93. Уговора о стварању Европске
заједнице, и секундарним актима које доносе
органи Европске уније. О значају ове области
за функционисање Европске уније говори и чи
њеница да су овлашћења Европске комисије,
као извршног органа ЕУ,у ове две области нај
јача, а у области контроле доделе државне по
моћи су чак и искључива.

Чланом 73. Споразума регулисано је да
споразуми између предузећа, одлуке удруже
ња предузећа и усаглашена пракса између
предузећа, чији је циљ или последица спреча
вање, ограничавање или нарушавање конку
ренције,злоупотребадоминантног положајаод
стране једног или више предузећа на терито-



ријама Заједнице или Србије, у целини или на
њиховом значајном делу, нису у складу са пра
вилним функционисањем Споразума у мери у
којој може утицати на трговину између Зајед
нице и Србије. Овим чланом се у спровођење
Споразума директно уводи забрана склапања
рестриктивних споразума из члана 81. Уговора
о стварању ЕЗ и забрана злоупотребе доми
нантног положаја из члана 82 Уговора о ства
рању ЕЗ. Листа споразума и активности које
представљају кршење ових правила је врло ду
гачка, али међу њима се најчешће јављају сле
деће активности: договарање о висини цена, тј.
фиксирање цена; подела тржишта; огранича
вање производње и/или продаје; размена
информација о кретању цена, фиксирање ми
нималне продајне цене; наметање извозне за
бране (апсолутна територијална забрана).

Ова проблематика је у Србији регулисана
Законом о заштити конкуренције (,,Службени
гласник РС" 79/200510Ј) на исти начин као у
правном систему ЕУ Битноје напоменутида је
доношењем Закона о заштити конкуренције
оваква пракса по први пут у Србији забрање
на, и да Србија има веома кратку историју ин-

ституционализоване борбе против монопола,
а да су наведене активности биле, а и даље
јесу, честа појава на српском тржишту.Чланом
73 се регулише да ће овакво понашање бити
забрањено ако утиче на трговину између За
једнице и Србије. Имајући у виду величину
српске економије, може се очекиватида ће сви
рестриктивни споразуми који долазе под удар
домаћег законодавства и сваки случај злоупо
требе доминантног положаја имати такав пре
когранични ефекат и самим тим ће долазити
под удар забране из овог члана. То практично
значи да борба против монополског понаша
ња у Србији више није само обавеза државе
према грађанима него и њена међународна
обавеза.

Чланом 73. став 3. Србијаје преузелаоба
везу да формира оперативно независно тело
које ће имати овлашћења за ефективну зашти
ту конкуренције на тржишту Србије. Такво те
ло, тј. Комисија за заштиту конкуренције, осно-

101 Влада Србије је марта 2009. године утврдила предлог
новог Закона о заштити конкуренције, који обезбеђује ефеки
санију примену ССП-а и даље усклађивање са правним те
ковинама ЕУ и упутила га Народној скупштини на усвајање.



вано је Законом о заштите конкуренције, апри
ла 2006. године. Комисија за заштиту конкурен
ције има овлашћења да покреће и спроводи ис
трагу у питањима нарушавања конкуренције на
тржишту Србије. Новим Законом о заштити
конкуренције, које је Влада усвојила у марту
2009. године, предвиђено је да Комисија може
и да изриче казне за кршење овог Закона у ви
сини до 10% годишњег промета предузећа ко
је је прекршило Закон. Ступањем на снагу овог
споразума, Комисија за заштиту конкуренције
имаће могућност и да у случајевима који могу
утицати на слободну трговину са ЕУ, што зна
чи у скоро свим случајевима, директно приме
њује и све инструменте тумачења правила о
заштити конкуренције која постоје у ЕУ, дово
дећи до даљег усклађивања домаће праксе са
праксом у ЕУ.

Члан 74. Споразума налаже да се, након
истека прелазног периода од три године од да
на ступања на снагу Прелазног споразума,
правила конкуренције примењују и на јавна
предузећа и предузећа са посебним правима у
складу са правилима Европске заједнице на
девеним у члану 86. Уговора о стварању ЕЗ.
То практично значи да ће се након истека ро
ка, правила конкуренције примењивати и на
јавна предузећа, али у мери у којој примена
ових правила не би угрозила мисију која је тим
предузећима поверена.

У материјално-правном смислу, ова два
члана не доносе Србији никакву нову обавезу у
погледу заштите конкуренције, будући да су
иста решења већ садржана у Закону о заштити
конкуренције.:ч Оно што доноси овај споразум,
будући да је примена правила о конкуренцији
од ступања на снагу Споразума међународна
обавеза Србије, јесте чињеница да ће примену
ових правила од сада надзирати и Европска
комисија у оквиру надзора над правилном при
меном целог ССП-а и да ће примена ових пра
вила бити предмет разматрања Одбора за
стабилизацију и придруживање.

Контрола доделе државне помоћи

За разлику од правила о заштити конку
ренције која су већ регулисана Законом о за
штити конкуренције, правила о контроли
државне помоћи у Србији нису регулисана си
стемским законом, 12) што је новина у српском
правом систему, као директна последица Спо
разума о стабилизацији и придруживању и це
лог процеса европске интеграције Србије.

111 Чланови 4, 7. и 9. Закона о заштити конкуренције ("Слу
жбени гласник РС", 79/2005).

121 Закон о контроли доделе државне помоћи Влада је
утврдила децембра 2008. године и упутила Народној скуп
штини на усвајање.

Члан 73.1.iii. предвиђа да свака државна
помоћ која нарушава или прети да наруши
конкуренцију давањем предности одређеним
предузећима или производима, није у складу
са правилним функционисањем Споразума, у
мери у којој може утицати на трговину између
Заједнице и Србије. Овим чланом се у спрово
ђење Споразума директно уводи члан 86. Уго
вора о стварању ЕЗ којим се регулише питање
контроле државне помоћи на тржишту ЕУ.
Предвиђено је да Србија, у року од годину да
на од ступања на снагу ССП-а, формира опе
ративно независно тело (Комисију за контролу
доделе државне помоћи) које би вршило над
зор над доделом државне помоћи и које би
имало овлашћења да нареди повраћај против
законито додељене државне помоћи. Ова Ко
мисија би, дакле, вршила претходну и
накнадну контролу доделе државне помоћи.
Усвајање овог закона не значи да ће Србија
престати да даје субвенције привреди, него да
ће се те субвенције додељивати недискрими
наторно и на системски уређен начин.

Стандардизација

Споразум о стабилизацији и придружива
њу за српске индустријске производе трајно
уклања царинске баријере и одређене форме
"традиционалних" ванцаринских баријера за
извоз на унутрашње тржиште ЕУ. Уклањањем
ових препрека, међутим, не престаје дејство
унутрашњих правила ЕУ која регулишу услове
стављања у промет на унутрашњем тржишту
одређених производа, према њиховим технич
ким карактеристикама и особинама. Овде се
говори о ефектима секундарног законодавства
ЕУ (уредбе, упутства, одлуке), унутрашњим је
динственим и/или хармонизованим правилима
ЕЗ који регулишу једнаке услове учешћа на тр
жишту за све "играче" и њихових производа без
дискриминације на основу седишта и порекла.
Поменуте норме са становишта спољне трго
вине могу имати дејство техничких, нецарин
ских баријера трговини.

Циљ ССП-а је успостављање зоне сло
бодне трговине (члан 18. ССП-а), а не зајед
ничког тржишта са ЕУ. Отуда, ССП не уводи
претпоставку узајамног признавања техничких
прописа страна уговорница, дакле не подразу
мева претпоставку усаглашености српских
производа са прописима ЕУ и обратно. Дакле,
није довољно да домаћа роба испуњава важе
ће домаће техничке прописе и стандарде и да
је праћена домаћим сертификатима који то по
тврђују да би јој био отворен пут на тржиште ЕУ.

Претпоставка усаглашености на једин
ственом тржишту важи за конкретан српски
производ тек од тренутка када је легално ста-





вљен први пут у промет у некој од држава чла
ница ЕУ. Том чину претходи провера његове
усаглашености са техничким прописима ЕУ,
односно са техничким прописима конкретне
државе пре његовог стављања у промет. Тек
после проласка успешне провере усаглашено
сти, за тај српски производ више не постоје до
датне техничке баријере слободном кретању
на целокупном простору тржишта ЕУ.

Члан 77. ССП-а, иако не предвиђа претпо
ставку усаглашености, оставља за собом путо
каз како ту претпоставку "освојити" за конкретне
категорије производа и пре ступања у чланство
ЕУ. Према ставу 2(г) стране уговорнице се
обавезују да ће настојати да закључе Спора
зум о оцени усаглашености и прихватању ин
дустријских производа "оног тренутка када су
законски оквир и поступци у Србији довољно
усклађени са прописима Заједнице и тамо где
је на располагању одговарајућа стручност за
њихово спровођење".

За то је потребно претходно ускладити тех
ничке прописе и стандарде за индустријске
производе са прописима ЕУ у одређеном сек
тору и успоставити компатибилну "инфраструк
туру" квалитета кроз усклађивање прописа о
процедурама оцене усаглашености индустриј
ских производа, што подразумева развијену
мрежу оспособљених, компетентних, незави
сних и непристрасних тела која ће те процеду
ре спроводити. Битно је нагласити да усагла
шавање домаћих прописа са прописима ЕУ у
овој области води ка томе да произвођачи ко
ји не могу да задовоље стандард ЕУ или тех
нички пропис, не само да неће моћи да извозе
у ЕУ него неће моћи да изађу ни на домаће,
српско тржиште, будући да је домаћи пропис
усаглашен са прописом ЕУ. То неминовно води
ка повећању квалитета и конкурентности до
маће робе и елиминацији неконкурентних про
извођача са тржишта.

Закључак

Иако је Србија већ применом АТМ добила
бесцаринскиприступтржишту ЕУ од краја2000.
године, закључењем ССП-а учинила је битан
формални корак за институционализацију од
носа са ЕУ.Слободан извоз на тржиште ЕУ ви
ше неће бити последица једностране изјаве
воље чланица ЕУ, већ уговорна обавеза са
јасним правима и обавезама обе стране. Спо
разум о стабилизацији и придруживању пред
ставља најбитнији споразум који ће Србија
закључити са Европском унијом до момента
приступања овој организацији. Овим споразу
мом се на најсвеобухватнији начин регулишу
сви аспекти односа Србије и Европске уније и

Србији гарантује будуће чланство у Европској
унији. Добијањем статуса државе придружене
Европскојунији и правилнимспровођењемовог
споразума Србија ће на најбољи начин обезбе
дити раст и развој своје привреде и друштва у
целини, обезбеђујући сигурност пласмана до
маће робе на тржиште од 500 милиона потро
шача са високом куповном моћи. Потписивање
Споразума неминовнодоводи до пораста инве
стиција, економске размене са ЕУ,што доводи
до стварања нових радних места и, у крајњој
линији, до пораста стандарда грађана Србије.
Светска економска криза ће, наравно, умањи
ти позитивне ефекте ССП-а, али ће на средњи
и дужи рок они бити јасно видљиви.

Са друге стране, усклађивање домаћег за
конодавства са правним тековинама ЕУ води
уређивању правног система Србије на нивоу
који квалитативноодговараједној развијенојтр
жишној привреди са ефикасним институцијама,
високим степеном правне сигурности и зашти
те за мала и средња предузећа и потрошаче.
За неке сегменте нашег права то ће, за поче
так, значити достизање нивоа који је у држави
постојаодо краја осамдесетих година, највише
у области стандардизације и заштите потроша
ча, док ће за неке области то значити уређива
ње по први пут,попут контроледоделе државне
помоћи. Међутим, у свим областима усклађи
вање ће неминовно значити достизање квали
тативно вишег нивоа уређености и стварање
уређеног окружења у којем се тачно знају пра
ва и обавезесваког,како појединацаи привред
них друштава, тако и државе.
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ПЛАНИРАЊЕ ПРИПРЕМА
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ОДБРАНУ

Пуковник Милорад Ђукић

планиl?ање је стваралачки процес чији је с~исао избор ци
ља, ТЈ. скуп послова органа управљања којима се изнала
зи најбољи начин, решење и програм за извршење по-

стављеног задатка. Планирање је непрекидан процес сваке
организације којим се одређују циљеви, снаге и средства: ко, шта,
када, како и којим методама и радњама треба нешто у конкретном
задатку да уради, тј. како ће се унапред постављени циљ, односно
план остварити.

*Аутор ради у Управи за обавезе одбране МО

припрема за одбрану је право и ду
жност субјекатасистемаодбране»да

планирају своје припреме за извршавањеза
датакаодбранеи предузимајумереи радњеза
рад и за употребуВојскеСрбије и других снага
одбранеу ратноми ванредномстању.Припре
ме за одбранупредстављајускуп нормативно
правних,организацијско-планских,кадровских,
материјалних,производнихи других мера и ак
тивности које предузимајусубјектипланирања
у миру,како би се постигаои одржаоодговара-

јући степен припремљеностиснага сдбрвнег:
за рад у условима ванредног и ратног стања.
Остварују се ради функционисања извршне

11 Субјекти система одбране јесу: грађани, државни органи,
привредна друштва, друга правна лица, предузетници и Вој
ска Србије (Закон о одбрани, члан 2, став 5).

21 Снаге одбране у ширем смислу су људски и материјал
ни потенцијали Републике Србије, а у ужем смислу снаге од
бране на основу закона чине организоване структуре
субјеката система одбране (Закон о одбрани, члан 4, став
1, подтачка 2).



власти у условима ратног и ванредног стања
са становишта интереса који се односе на: од
брану земље; обезбеђење потпуног извршења
мобилизације људских и материјалних ресур
са; предузимање мера за заштиту и спасава
ње становништва, материјалних и културних
добара; обезбеђење вршења производње и
пружања услуга за потребе Војске Србије и
друге снаге одбране и потреба које су у вези са
животом и радом становништва.

Припреме за одбрану» планирају се, орга
низују и спроводе у складу са Планом одбране
Републике Србије (у даљем тексту: План од
бране), прописима и одлукама надлежних др
жавних органа ради извршавања задатака и
ефикасног и јединственог деловања снага од
бране. Планирањем припрема обезбеђују се
неопходне претпоставке за непрекидно и ефи
касно функционисање правне државе на целој
територији и у најтежим условима.

3' Припреме за одбрану обухватају активности снага од
бране које се заснивају на утврђеној стратегији одбране, а
спроводе се у складу с плановима одбране ( Закон о одбра
ни, члан 4, став 1, подтачка 8).

4' Војна одбрана је део одбране Републике Србије који об
ухвата институције и активности на припреми и одбрани од
војних изазова, ризика и претњи безбедности ( Закон о од
брани, члан 4, став 1, подтачка 3).

5) Цивилна одбрана је део одбране Републt Србије који
обухвата институције и активности на припр и и одбрани
од невојних изазова, ризика и претњи безбед ости (Закон о
одбрани, члан 4, став 1, подтачка 4).

Врсте припрема за одбрану

Имајући у виду да се систем одбране Ре
публике Србије састоји од војнеч и цивилне од
бране,» разликују се војне и невојне припреме.

Војска Србије је носилац војне одбране и,
у складу с тим, брани земљу од оружаног угро
жавања споља и извршава и друге мисије и
задатке, у складу са Уставом, законом и прин
ципима међународног права који регулишу
употребу силе. Планирање је процесна функ
ција руковођења и командовања у Војсци Ср
бије којом се изналазе оптимална решења за
реализацију њених мисија и задатака. Плани
рање припрема за одбрану Војске Србије по
себно је подручје и сегмент свеукупног проце
са одбрамбеног планирања.

Цивилна одбрана је део јединственог си
стема одбране. Организује се на нивоу Репу
блике Србије, аутономних покрајина и једи
ница локалне самоуправе. Мисије цивилне
одбране су обезбеђивање претпоставки за
функционисање система одбране и заштита и
спасавање. Обезбеђивање претпоставки за
функционисање система одбране реализује
се путем: припреме државних органа, органа
ауто~Оf'АНИХпокрајина, органа јединица локал
не самоуправе, привредних друштава и других
правних лица за функционисање у миру и у
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ратном и ванредном стању; обезбеђивања
услова за живот и рад грађана у миру и у рат
ном и ванредном стању; образовања и од
брамбеног оспособљавања грађана и коорди
нације активности са осталим институцијама
значајним за одбрану. Заштита и спасавање
реализује се: осматрањем и обавештавањем;
заштитом и спасавањем људи; заштитом и
склањањем материјалних добара; очувањем
животне средине. Носиоци реализације зада
така заштите и спасавања су снаге цивилне
заштите. У активностима заштите и спасава
ња ангажују се и јединице Војске Србије под
условима прописаним законом.

Цивилна одбрана реализује и друге задат
ке на основу одлука законодавних и извршних
органа власти Републике Србије, аутономних
пoкditfe· и јединица локалне самоуправе.

Претпоставке успешног
планирања припрема за одбрану

Да би процес планирања припрема био
успешан, неопходне су следеће претпоставке:

- нормативно-правна уређеност области
одбране;

- израда процене војних и невојних изазо
ва, ризика и претњи по безбедност земље (у
даљем тексту: Процена);

- организовање и припремање државних
органа и правнихлица за извршавање задата
ка у ванредном и ратном стању;

- утврђивање ратних организација и си
стематизација;

- предузимање мера и радњи за обезбе
ђење неопходних услова за употребу Војске
Србије и других снага одбране;

- прикупљање укупних потреба сf\аЩ:.о~
бране за израду биланса потреба и м.11FVЬно
сти система одбране;



- одређивање правних лица који су знача
јни за одбрану;

- израда биланса потреба и могућности;
- предузимање мера и активности на за-

штити и спасавању људи, материјалних добара
и животне средине у ратном и ванредном стању.

Нормативно-правна уређеност области
одбране подразумева да су усвојени сви стра
тегијско-доктринарни документи, плански доку-

менти у области одбране, закони, други подза
конски прописи и општи акти на основу којих се
планирају, организују и спроводе припреме за
одбрану. Усвојени су стратегијско доктринарни
документи: Стратегија националне безбедно
сти Републике Србије, Стратегија одбране Ре
публике Србије и Доктрина Војске Србије. Од
планских докумената у области одбране усво
јен је Стратегијски преглед одбране Републике
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Србије. У припреми је Дугорочни план развоја
система одбране Републике Србије, а није се
отпочело са израдом Плана одбране.

Усвојени закони и подзаконски прописи:
- Закон о одбрани (,,Службенигласник Ре

публике Србије", бр.116/2007);
- Уредба о начину и поступку извршава

ња обавезе планирања припрема за одбрану
(,,Службени гласник Републике Србије", бр.
24/2009);

- Уредба о мерама приправности држав
них органа, органа аутономних покрајина, орга
на јединица локалне самоуправе и привредних
друштава и других правних лица и предузетни
ка у ратном и ванредномстању (,,Службенигла
сник РепубликеСрбије", бр. 24/2009);

- Одлука о одређивању правних лица од
значаја за одбрану РепубликеСрбије ("Службе
ни гласник РепубликеСрбије", бр. 52/2008);

-Одлука о одређивању производа и услу
га од посебног значаја за одбрану Републике
Србије (,,Службенигласник РепубликеСрбије",
бр. 58/2008);

- Одлука о објектима од посебног значаја
за одбрану (,,Службенигласник Републике Ср
бије", бр. 112/2008);

- Одлука о одређивању великих технич
ких система од значаја за одбрану, (,,Службени
гласник Републике Србије", бр. 15/2009).

Други закони и подзаконски прописи неоп
ходни за рад налазе се у процедури усвајања
или припреми за усвајање: из надлежности
Народне Скупштине Републике Србије - За
кон о војној, радној и материјалној обавези и
Закон о цивилној заштити; из надлежности
Владе Републике Србије - Уредба о организа
цији рада органа државне управе у ратном
стању; Уредба о критеријумима за распоређи
вање грађана и материјалних средстава за по
требе одбране и попуну Војске Србије; Уредба
о начину и поступку извршавања војне, радне
и материјалне обавезе у ратном и ванредном
стању; упутство о методологији за израду пла
нова одбране; Одлука о степенима и мерама
приправности; Одлука о шумама с посебном
наменом за потребе одбране; решење о одре
ђивању привредних друштава и других прав
них лица који производе предмете и врше
услуге од значаја за одбрану Републике Срби
је; из надлежности министра одбране -упут
ство о спровођењу Одлуке о степенима и
мерама приправности; решење о објектима од
посебног значаја за одбрану; инструкција о из
бору и уређењу ратних локација.

Проценом се планирају задаци и мере,
употреба снага и средстава, производња и пру
жање услуга у ратном и ванредном стању.У из
ради Процене учествују сви субјекти планира
ња са свог аспекта надлежности, и за делове

процене које припремају и израђују закључке,
који треба да обухвате: врсте, циљеве, снаге и
облике угрожавања земље; могуће последице
и губитке; могућностиорганизације и рада и вр
шења производње и услуга; сопствене снаге и
средства за деловање у ратном и ванредном
стању, као и услове и могућности који могу по
зитивно или негативно утицати на припрему и
планирање одбране. Министарство одбране
израђује изводе из Процене и доставља их су
бјектима планирања.

Државни органи и правна лица дужни су
да израде своју организацију рада и функцио
нисања за време ратног и ванредног стања са
потребним бројем извршилаца.

Влада Републике Србије (у даљем тексту:
Влада) утврђује организацију и рад органа др
жавне управе за рад у ратном стању.

Актом о ратној организацији и системати
зацији радних места, унутрашње уређење ми
нистарстава и посебних организација прилаго
ђава се ратном стању, групишу се истоврсни,
сродни и међусобно повезани послови у од
говарајућеунутрашњејединице и смањује број
унутрашњих јединица и систематизованих
радних места. Влада утврђује која су то мини
старства и посебне организације које у рату
настављају са радом, и њихов делокруг, одно
сно министарства и посебне организације које
престају са радом. На основу овог прописа ми
нистарства одређена за рад у ратном стању
израђују правилнике о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места. Министар
ство одбране са свог, а Министарство финан
сија, Министарство за државну управу и ло
калну самоуправу и Служба за управљање
кадровима са свог аспекта надлежности дају
сагласност на правилнике, чиме се успоста
вља ратна организација и систематизација ор
гана извршне власти и неопходан услов за ор
ганизовање планирања припрема.

Пропис којим се успоставља ратна орга
низација и систематизација органа извршне
власти не објављује се до проглашења стања
за које се доноси, а поступак у вези са преду
зимањем мера и радњи у спровођењу овог
прописа од дана утврђивања Предлога пропи
са од стране Владе и у том смислу обавешта
вања надлежних руководилаца. Руководиоци
других државних органа и директори као прав
на лица утврђују ратне организације и систе
матизације на основу претходно добијене
сагласности Министарства одбране.

Прикупљање укупних потреба за обезбе
ђење производа и вршење услуга у условима
ратног и ванредног стања Војске Србије и дру
гих снага одбране реализује Министарство од
бране у сарадњи са Генералштабом Војске
Србије и надлежним органима државне упра-



ве. На основу прикупљених потреба и реалних
могућности за њихово обезбеђење врши се из
бор и одређивање правних лица (Влада доно
си решење) која могу да реализују укупне
потребе снага одбране и закључује се Уговор
у складу са преузетим обавезама. Израду би
ланса потреба и могућности система одбране
припрема Министарство одбране.

Мере и активности на заштити и спа
савањуљуди, материјалних добара и живот
не средине у ратном и ванредном стању
предузимајусе ради заштите и спасавања љу
ди, материјалних, културних и других добара
од ратних разарања, елементарних и других
већих непогода у мири и рату, а обухватају:
склањање људи, материјалних и културнихдо
бара; евакуацију; замрачивање и маскирање;
збрињавање угрожених и настрадалих; радио
лошко-хемијско-биолошку заштиту; заштиту
од рушења и спасавања из рушевина; зашти
ту и спасавање од поплава и на води; заштиту
и спасавање од пожара и експлозија; прву ме
дицинску помоћ; заштиту и спасавање живо
тиња и асанацију.

Субјекти планирања
припрема друштва за одбрану

Субјекти планирања припрема за одбра
ну су:

- органи државне управе (министарства,
органи управе у саставу министарстава, и по
себне организације);

- други државни органи (судови, тужила
штва);

- органи аутономних покрајина;
- органи јединица локалне самоуправе

(општина, град Београд и градови);
- привредна друштва, друга правна лица

и предузетници;
-удружења грађана (друштвене организа

ције и савези).
Великиброј субјекатапланирањаприпрема

за одбрану, тј. целокупна друштвена организа
ција,структуиранаје од бројнихорганизационих
јединица које представљајупосебнудруштвену
целину.Они су носиоционихдруштвенихпосло
ва који су њиховом организацијом стављени у
њиховделокруг - одређену надлежност.У већој
или мањој мери делокругом њиховогделовања
обухваћени су и пословиодбране.

Положај наведенихносилаца послова пла
нирања припрема за одбрану друштва, као но
силацаодређенихпословау оквирујединствено
организованог система одбране и конститутив
них елеменататог система, правноје уређен у
односу на одбрануземље (праваи обавезе).
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Уставом, Законом о одбрани и другим
подзаконским прописима утврђена је структу
ра послова одбране који се обављају у оквиру
наведених субјеката, опредељен садржај тих
послова и успостављен однос између носила
ца припрема - субјеката планирања.

Постоје послови одбране који спадају у
делокруг свих субјеката планирања (нпр. ци
вилна заштита), али и они који су у надлежно
сти само неких од наведених субјеката дру
штва (послови проглашавања ратног стања,
одлучивања о рату и миру), који су у надле
жности Републике Србије - Народне Скупшти
не Републике Србије.

У обављању послова планирања припре
ме друштва постоји заједничка надлежност -
сви носиоци обављају исту врсту послова од
бране и подељенанадлежност- одговарајући
део посла додељује се одређеним носиоцима
(МСП и др.).

Субјекти планирања истог реда, као што
су аутономне покрајине, јединице локалне са
моуправе, град Београд и градови, имају исту
надлежност у обављању одређене врсте по
слова одбране. Али, једнак правни положај но
силаца не одражава и њихово једнако (исто)
фактичко ангажовање у обављању послова
одбране (нпр. у погледу организације ЦЗ и др.
на то утичу демографски, географски, економ
ски и други фактори).

Правни прописи имају одлучујући и најве
ћи значај у опредељивању улоге носилаца
припрема одбране друштва, јер се прописима
опредељује надлежност тих субјеката и детер
минишу њихова права, обавезе и одговорно
сти, међусобни односи и др. Али, у пракси то
није случај, тако да Закон о државној управи и
локалној самоуправи у Републици Србији уоп
ште не третира питања одбране.

Одговорност субјеката планирања
за организовање и спровођење
планирање припрема

Новим законским решењима планирање
припрема за одбрану пренето је у надлежност
органадржавнеуправе,другихдржавнихоргана,
органа аутономних покрајина, органа јединица
локалне самоуправе, града Београда, градова,
привреднихдруштава и других правних лица и
предузетника, у складу са одредбама чланова
25. до 29, 62. до 76. и 81.до 85. Законао одбра
ни (,,СлужбенигласникРС",бр.116/2007).

Новим законским решењима, која су су
штински измењена, послови и одговорност за
планирање припрема и реализацију задатака
и обавеза који проистичу из Плана одбране у
надлежности су:
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МИНИСТАРСТВО
ОДБРАНЕ

достављање полазних докумената за планирање, захтева и др.

комуникација у складу са
директивом Секретаријата МО,
на основу функционалне
надлежности

1
1
1
11---------------------+1
1
1
1
1
1____________ Ј

Органи АП, органи јединица ~ 1 УПРАВА МИНИСТАРСТВА
локалне самоуправе, град ------ ОДБРАНЕ НАДЛЕЖНА ЗА

Београд, градови ..., ПЧАНИРАЊЕ ОДБРАНЕ

1 савети, помоћ, контрола, координација
1 1 ! 1 достављање почазних докумената за
1 пчанирање, захтева и др.

1
. 1
1 1
1 1г--1---------------------~ Регионални центар МО
1 1
1 1

1 ВЕЛИКИ ТЕХНИЧКИ s===t--1
СИСТЕМИ 1 1

МИНИСТАРСТВА
и посебне организације

(органи државне управе)

Други државни органи
(судови, тужилаштва идр.)

1
1
1
1
1
1
1________Ј

Привредна друштва,
друга правна лица и

предузетници

Шема 1

-у државном органу- руководиоцакоји ру
ководи тим органом или лицу које он овласти;

- у органима управе - руководиоца тог ор
гана или лица које он овласти;

- у правном лицу - директора или лица
које он овласти;

- код предузетника - одговорног лица.»
Овим законским решењима планирање

припрема за одбрану садаје посебно сложено,
јер државни органи и правна лица добијају са
мосталност и веома значајну и деликатну уло
гу у функционисању припрема за одбрану и
остваривању виталних одбрамбених интереса
у условима ратног и ванредногстања. (Шема 1)
Припреме су утолико сложеније ако се има у
виду да су неки од државних органа и правних
лица сада први пут образовани и да немају ни
шта од планских докумената за одбрану, а и
они који су раније постојали сада су другачије
организовани и имају битно промењено место,
улогу и задатке, па и документи са којима рас
полажу вероватно више нису употребљиви.
Отуда се овим припремама мора приступити
плански, организовано и веома одговорно.

Новим материјалним решењима у закону
о одбрани и другим подзаконским прописима
обавеза планирања припрема је децентрали
зована и субјекти планирања добијају само
сталност, али организацијске и кадровске
проблеме, у организовању и спровођењу пла
нирања припрема.

Посматрано хронолошки организацијски и
кадровски проблеми почињу распадом СФРЈ и
система ОНО и ДСЗ. Наиме,до тада, а и нешто

Центар МО за локалну
самоуправу

г--------------------------------,
1 савет, помоћ, контрола, сарадња, ------ 1
1 1
1 координација 1

1 надлежност, ток информација, --- 1

1 комуникација 11

1 ---1 субординација 1
L------------------------------------------------_.

касније, послове планирања обављале су
стручне службе за пословеодбране. Временом
је дошло до занемаривања послова одбране и
стварања мишљења да су стручне службе за
питања одбране сувишне и да оптерећују по
стојеће организације државних органа и прав
них лица. Једино су велики технички системи,
значајни за одбрану,задржали ове службе и ка
дрове у својим организацијама, а у другим су
бјектима планирањаобавезурада на питањима
планирања припремаза одбранудобијају запо
слени поред своје редовнедужности.

У вези са овим проблемима у новим под
законским прописима, који се односе на пла
нирање припрема за одбрану, прописано је да
послове планирања у државним органима и
правним лицима обављају њихове стручне
службе за послове одбране у складу са актима
којима је уређена њихова организација, или се
одређују одлукама надлежних органа у складу
са законом и њиховим статутима.ч

Органи државне управе
- министарства

У оквиру свог делокруга министарства из
вршавају законе из области одбране, прописе

61 Уколико неки предузетник буде проглашен значајним за
одбрану имаће обавезу да планира мере за рад у ванред
ном и ратном стању, у складу са преузетим обавезама из
Плана одбране.

71 Упутство о методологији за израду планова одбране.



за рад у ратном и ванредном стању, општа ак
та Народне скупштине и Владе, задатке утвр
ђене Планом одбране Републике Србије и
одговарају за поступање правних лица која су
у њиховој надпежности.»

Као носиоци извршне власти у Републици
Србији министарства су дужна да:

- израде своју организацију рада и функ
ционисања за време ратног и ванредног ста
ња са потребним бројем извршилаца;

- израде сопствени план одбране, и
- донесу методолошка, стручна и технич-

ка упутства организовања припрема за одбра
ну правних лица из своје надпежности,»

Поред тога, министарства су у обавези да:
- прате стање припрема за одбрану из де

локруга својих надлежности и одговарају за
њихово спровођење;

- предлажу Влади утврђивање обавеза
привредних друштава, других правних лица и
предузетника који су значајни за одбрану из
делокруга својих надлежности;

81 Закон о одбрани, члан 24, став 1 и 2.
91 Уредба о начину и поступку извршавања обавезе плани

рања припрема за одбрану, члан 7, став 1 ("Службени гла
сник РС", бр. 24/2009).

- планирају и спроводе мере цивилне за
штите и спасавања, одређене законом и про
писима о цивилној заштити;

- оспособљавају запослене и предузима
ју мере неопходне за успешно функционисање
привредних и других делатности у ратном и
ванредном стању;

- спроводе мере приправности, и
- друге мере неопходне за прелаз на рат-

ну организацију.

Министарство унутрашњих послова

Министарство унутрашњих послова има
посебна права и дужности у планирању при
према за одбрану која се односе на организо
вање, припремање и планирање употребе по
лиције у ратном и ванредном стању и за
подршку Војсци Србије у одбрани Републике
Србије. У складу с тим, Министарство унутра
шњих послова, у сарадњи са надлежним орга
нима Министарства одбране, планира употре
бу Полиције у ратном и ванредном стању за
подршку Војсци Србије у одбрани од војних и
невојних изазова и претњи, утврђује бројни са
став и организацију рада Полиције, припрема



мере безбедности и заштите лица и објеката
од посебног значаја за одбрану, осим војних
објеката и планира послове који се односе на
обезбеђење државне границе.

Министарство унутрашњих послова изра
ђује и доставља Министарству одбране при
логе који се односе на План одбране. Прилози
из планова МУП-а су саставни део Плана од
бране.:»

Цивилна заштита

Цивилна заштита има посебна права и ду
жности у планирању припрема за одбрану, а у
ратном и ванредном стању организује се и
функционише као део система одбране.

Други органи државне,управе
- посебне организацще

Посебне организације образују се у скла
ду са Законом о министарствима, а могу се
образовати и њихов делокруг може се утврди
ти и посебним эаконом.!ч Одговорни су за ста
ње припрема и функционисање одбране у
областима за које су образовани и за изврша
вање задатака одбране по налогу надлежних
органа.э»У процесу утврђивања организације
рада органа државне управе у ванредном и
ратном стању Влада рационализујемирнодоп
ску организацију,тако штоједан број посебних
организација престаје са радом и улази у са
став новоформираних министарстава.

Посебне организације, поред питања из
свог делокруга, обављају стручне, админи
стративно-техничке и техничке послове за по
требе Владе и министарстава.

Др~ги државни органи
(судови, тужилаштва и др.)

Остали државни органи (судови, тужила
штва и други) сарађују са надлежним мини
старствима у припреми и изради елемената
Плана одбране из делокруга својих надлежно
сти, планирају и обезбеђују средства и опре
му за рад у ратном и ванредном стању и
припремају, израђују и ажурирају своје плано
ве преко надлежних министарстава.

Органи аутономних покрајина
и јединица локалне самоуправе

Органи аутономних покрајина и јединица
локалне самоуправе, у оквиру свог делокруга,
одговорни су за стање припрема за одбрану,
као и за стање припрема привредних друшта
ва, других правних лица и предузетника, пре-

ко којих грађани непосредно задовољавају
своје потребе или се реализују задаци из Пла
на одбране Републике Србије.

Привредна друштва, друга правна
лица и предузетници у планирању
припрема за одбрану

Привредна друштва, друга правна лица и
предузетници (у даљем тексту: правна лица) у
обављању својих делатности дужни су да вр
ше и послове везане за одбрану земље, који
се односе на планирање, организовање, при
премање и оспособљавање за рад у случају
ратног и ванредног стања и одговорни су за
обезбеђивање обима производње и вршење
услуга у делатностима за које су регистрова
ни, на нивоу утврђеном плановима одбране и
одлукама надлежних органа.

Правна лица која се прогласе значајним
за одбрану Републике Србије планирање при
према за одбрану остварују припремањем и
достављањем неопходних података надле
жном министарству и Министарству одбране
за израду Плана одбране и израђивањем сво
јих планова, тј. планирају мере за рад у усло
вима ванредног и ратног стања, у складу са
преузетим обавезама из Плана одбране.

Министарствоодбране, у сарадњи са над
лежним органом државне управе, у поступку
планирања утврђује обавезу правном лицу у
вези са обезбеђењем производа и вршењем
услуга за потребе Војске Србије и других сна
га одбране. Међусобна права и обавезе, у ве
зи са обезбеђењем производа и вршењем
услуга, регулишу се закључивањем Уговора
између правног лица и корисника.

Правна лица дужна су да планирају:
- мере којима обезбеђују вршење произ

водње и услуга, снабдевање сировинама, ре
проматеријалом, енергијом и другим потреба
ма, у складу са Планом одбране, односно са
посебним задацима и обавезама;

- потребанброј радниказа вршење произ
водњеи услуга- да утврде ратнуорганизацију;

- заштиту радника и материјалних и дру
гих добара и друге мере.

Искуства из ранијих периода говоре да су
могући многи проблеми и потешкоће у привре
ди у условима ратних дејстава. Проблеми се
огледају у одласку становништва из привреде
у РЈ Војске и друге снаге одбране, застоју
снабдевања сировинама и репроматеријалом,
тешкоћама у превозу, промени структура и

101 Упутство о методологији за израду планова одбране.
111 Закон о министарствима, члан 1, став 2 ("Службени гла

сник РС", бр. 65/2008).
121 Закон о одбрани, члан 26, став 2.



обима опште, заједничких и других видова по
трошње и др. То све доводи до великих про
мена у производним програмима, па се и пред
виђању и планирању ових и сличних проблема
мора посветити и поклонити пуна пажња, како
у привредним друштвима и другим правним
лицима, тако и највишим државним органима,
и другим субјектима планирања од којих зави
си превазилажење наведених проблема и по
тешкоћа.

Удружења грађана
(друштвене организације и савези)

Друштвене организације и савези које
Влада прогласизначајним за одбрану учеству-

131 Уредба о критеријумима и поступку доделе средстава
за учешће у финансирању програма рада удружења грађа
на који се заснивају на активностима од значаја за одбрану,
члан 2, став 2, подтачка 1 и 2 "Службени гласник РС", бр.
100/2008 и "СВЛ'', бр. 45/2008.

10

ју у планирању припрема за одбрану у складу
са преузетим обавезама из Плана одбране.
Влада и Министарство одбране могу, на осно
ву претходноутврђених критеријума, учество
вати у финансирању пројеката и активности у
областима значајним за одбрану.То се односи
на удружења грађаначији је годишњи план ра
да заснован на делатностима као што су: па
добранство, једриличарство, ронилаштво,
радио-аматерство, спелеологија, алпинизам и
планинарства, итд.1зЈ

Грађани

Грађани, као субјекти система одбране,
распоређују се на дужности по ратним органи
зацијама и систематизацијама на основу вој
не, радне и материјалне обавезе и у цивилној
заштити, и добијају обавезе и задатке за рад у
ванредном и ратном стању. Права и обавезе у
припремама грађана за одбрану утврђене су
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Уставом, законима, другим прописима, плано
вима одбране и одлукама надлежних органа.

Поступци у планирању
и изради планова

Пошто се ради о комплексном и сложеном
задатку Министарство одбране је носилац ко
ординације, усклађивања, верификације, еду
кације и контроле субјеката планирања
припрема. Процес планирања припремаза од
брану састоји се од неколико фаза, а коначан
исход представља План одбране Републике
Србије и појединачни планови одбране субје
ката планирања. (Шема 2)

У складу са Законом о одбрани Министар
ство одбране припрема Нацрт плана одбране,
осим прилога за области које припремају орга
ни државне управе у чијем су делокругу посло
ви израде прилога уз План. Државни органи и
правна лица дужни су да на захтев Министар
ства одбране израђују и достављају акта и
прилоге из делокруга своје надлежности, као
и податке којима располажу,а који су значајни
за припрему предлога Плана одбране. Пода
ци које Министарство одбране захтева од су
бјеката планирања односе се на мере за
употребу Војске Србије и других снага одбра
не, задатке и мере за мобилизацију субјеката
одбране; организацију и рад система осматра
ња, обавештења и узбуњивања; функциониса
ње и употребу јединица цивилне заштите и
других облика организовања за предузимање
мера заштите и спасавања људи, материјал-

ПЛАНИРАЊЕ ОДБРАНЕ
Шема2

ПРОЦЕНА
ВОЈНИХ И НЕВОЈНИХ

ИЗАЗОВА, РИЗИКА И ПРЕТЊИ
ПО БЕЗБЕДНОСТ ЗЕМЉЕ

ЗАКЉУЧЦИ

ПРОЦЕНА

ОРГАНИЗАЦИЈСКЕ
ЈЕДИНИЦЕ МО

ПЛАНОВЕ ИЗ СВОЈЕ
НАДЛЕЖНОСТИ КОЈИ СУ

САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА
ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ

СРБИЈЕ

СУБЈЕКТИ
ПЛАНИРАЊА

ДОСТАВЉАЈУ
ПРИЛОГЕ ИЗ

СВОЈЕ
НАДЛЕЖНОСТИ

НАЦРТ
ПЛАНА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПЛАН ОДБРАНЕ

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА

НАДЛЕЖНИ ОРГАН МО ИЗРАЂУЈЕ И
ДОСТАВЉА ИЗВОДЕ ИЗ ПЛАНА ОДБРАНЕ

СУБЈЕКТИ ПЛАНИРАЊА ИЗРАЂУЈУ

ПЛАНОВИ ОДБРАНЕ

СУБЈЕКАТ

них добара и животне средине; организацију
телекомуникациона-информатичкогобезбеђе
ња и заштите (криптозаштите)информацијаза
потребе државних органа; организацију и рад
државних органа и других правних лица; за
датке и обавезе привредних друштава, других
правих лица значајних за одбрану и предузет
ника за вршење производњеи услуга за потре
бе Војске Србије и других снага одбране; мере
безбедности и заштите људских и материјал
них ресурса, и друге мере и активности важне
за одбрану Републике Србије.

План одбране израђује Министарство од
бране на основу припремљених прилога Пла
на за државне органе и органе државне
управе, органе аутономних покрајина, органе
јединица локалне самоуправе, привреднадру
штава и друга правна лица одређена актом
Владе као правна лица значајна за одбрану
Републике Србије.

Након усвајања Плана одбране субјекти
ма планирања за потребе рада у процесу пла
нирања припрема за одбрану и израде
сопствених планова одбране надлежни орган
Министарства одбране доставља полазна до
кумента за њихову израду. То су:

- извод из процене,
- извод из Плана одбране,
- обрасци за исказивањејединствених по-

казатеља, и
- други обрасци за израду прилога плано

ва одбране.
Министарство одбране у складу са зако

ном координира израду Плана одбране на на
чин предвиђен Упутством о методологији за
израду планова одбране и сарађује са оста
лим министарствима и другим органима др
жавне управе, органима аутономних покрајина
и органима јединица локалне самоуправе у
припремању Плана, спровођењу и извршава
њу задатака утврђеним плановима одбране.

Планови одбране субјеката планирања
заснивају се на проценама људских и матери
јалних могућности државних органа, привред
них друштава, других правних лица и
предузетника за задовољење потреба Војске
Србије и других снага одбране, односно за за
довољавање исказаних потреба грађана у
условима ванредног и ратног стања.

Државни органи и органи државне управе
припремају, израђују и ажурирају своје плано
ве одбране у складу са насталим променама и
потребама, у сарадњи са Министарством од
бране. Органи аутономних покрајина иједини
це локалне самоуправе припремају,израђују и
ажурирају своје планове одбране у сарадњи
са надлежним органом Министарстваодбране
и саставни су део Плана одбране. Надлежни
органи за израду,припрему и спровођење пла-



нова одбране органа аутономних покрајина и
јединица локалне самоуправе одређују се од
лукама надлежних органа у складу са законом
и њиховим статутима.

Правна лица одређена Одлуком Владе
као значајна за одбрану Републике Србије и
правна лица којима се постављају задаци и
обавезе за производњу и вршење услуга у слу
чају ратног и ванредног стања, а посебно ве
лики техничко- технолошки системи припремају,
израђују, усклађују и ажурирају своје планове
одбране и планирају мере којима обезбеђују
вршење производње и услуга, снабдевање си
ровинама и репроматеријалом, енергијом и
другим потребама, у сарадњи са надлежним
органом Министарства одбране, а утврђује их
руководилац правног лица. Планове одбране
правних лица, а нарочито великих техничкотех
нолошких система, припремају њихове стручне
службе за послове одбране у складу са актима
којима је уређена њихова организација.

Планови одбране морају се усаглашавати
са дугорочним и средњорочним плановима
развоја система одбране и морају бити међу
собно усаглашавани у складу са насталим
променама и потребама на начин прописан
овим упутством.

Субјекти планирања у својим плановима
одбране исказују материјалне и финансијске
показатеље за првих ЗО дана утврђеног рат
ног или ванредног стања, а за даљи период у
складу са проценама Министарства одбране.

За правна лица чији је циклус производње
сезонски или код којих процес производње
траје дуже од једног месеца, планирање се
обавља за цео циклус, а материјални и финан
сијски показатељи исказују се за месец дана,
на основу годишњег просека.

Министарство одбране утврђује предлоге
планова одбране субјеката планирања, осим
планова одбране органа државне управе.

Контрола
и инспекција субјеката планирања

Контролу планова одбране субјеката си
стема одбране врше надлежни органи Мини
старства одбране. То су инспекцијски послови
који се односе на припреме за одбрану, спро
вођење одлука и аката органа управљања си
стемом одбране и вршење увида у документа
која се односе на припрему снага одбране за
одбрану.

Обучавање субјеката планирања

За стручне послове планирања одбране у
државниморганима,органимадржавне управе,

органима аутономних покрајина, јединицама
локалне самоуправе, великим техничко-техно
лошким системима, привредним, друштвима,
другим правнимлицима и предузетницимазна
чајним за одбрану земље, Министарство од
бране може да организује и спроводи стручну
обуку. Надлежни орган министарства одбране
посебнимупутством прописује начинорганиза
ције и спровођења обуке за обављање струч
них послова планирања.

Закључак

Планирање припрема цивилног друштва
за одбрану треба да буде сталан, плански, ор
ганизован,свеобухватан,рационалани ефика
сан процес, заснован на реалним могућности
ма и усклађен са постојећим и потенцијалним
изазовима, ризицима и претњама по безбед
ност и одбрану РепубликеСрбије.

Јединственомметодологијомприпремања,
израде, усвајања, усклађивања и ажурирања
плановаобезбедићесе максималанстепен по
везивања субјеката планирања (система од
бране) у остваривању и изналажењу оптимал
них решења за планиране циљеве и стварање
предуслова за ефикасно извршавање поста
вљених задатака и преузетих обавеза из Пла
на одбране у ратном и ванредномстању.

Литература:

1. Устав Републике Србије, "Службени
гласник РС", бр. 9812006.

2. Стратегијаодбране Републике Србије
3. Закон о одбрани, "Службени гласник

РС", бр. 11612007.
4. Закон о министарствима, "Службени

гласник РС", бр. 6512008.
5. Уредба о начелима за унутрашње уре

ђење и систематизацију радних места у ми
нистарствима, посебним организацијама и
службама Владе, "Службени гласник РС", бр.
8112007- пречишћен текст из 6912008.

7. Уредба о начину и поступку извршава
ња обавезе планирања припрема за одбрану,
"Службени гласник РС", бр. 2412009.

8. Упутство о методологији за израду
планова одбране, Предлог.

9. Одлука о одређивању правних лица од
значаја за одбрану Републике Србије, "Слу
жбени гласник Републике Србије",бр. 5212008.

1О. Уредба о организацији рада органа
државне управе у ратном стању, нацрт.



ВОЈНА твш=ы.гх ы ПРАКСА

ЦИВИЛНО-ВОЈНА САРАДЊА
У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Пуковник мр Миленко Лаловић

н оквиру организацијско-мобилизацијских промјена Војске
Србије уведена је и формирана функција цивилно-војне
capaдњe(Clvil Mllitary Cooperation - CIMIC). Досадашњи

војнообразовни систем Републике Србије није садржавао настав
ни план и програм који је третирао ову проблематику. Оспособља
вање и обучавање кадра који ће извршавати задатке цивилно-војне
сарадње завређује посебну пажњу. Свеобухватно сагледавање
функције цивилно-војне сарадње неминовно намеће закључак да
се ради о веома важној дјелатности војске која утиче на коначан
исход савремених војних операција.

*Аутор ради у Одељењу за цивилно-војну сарадњу ГШ ВС

нове тенденције у разв?ју савремених
армија нужно уважавајууслове реал

ности ради ефикаснијег и примјеренијегдјело
вања. Безбједносни изазови, ризици и пријет
ње намећу потребу за изградњом капацитета,
способности и ресурса којима ће се њихов
штетни и погубни утицај на живу силу, матери
јално-техничка средства и околину, свести на
најмању могућу мјеру.Природа и карактер са-

временихоперација су се знатно измијенилеу
односуна класичнеоперације:избрисанаје ра
нија строга подјела на ратне или операције по
дршке миру; окружење операције се стално
мијења и захтјева непрекидну адаптацију; ли
неарно бојиште замјењује асиметрично са ди
симетричним начином дејстава; противник се
данас не препознаје;тежиштеборбенихдејста
ва са бојног поља премјешта се у урбане сре-



дине; за достизање крајњег циља операције
нужно се користе сва расположива средства.

Евидентно, изузетно је порасла сложе
ност операција, а мултинационалност им по
стаје једна од основних карактеристика. Дана
шњи ратови укључују традиционална борбена
дејства, мировне операције и пружање хума
нитарне помоћи. Војни ефективи се неминов
но морају прилагодити новим изазовима. Пер
спектива и будућност модерних операција
више нису достигнути циљеви већ постигнути
ефекти. Кључни моменат сваке операције
представља начин прикупљања информација
ради праћења ситуације у реалном времену.
То, истовремено, представља и будућност у
обавјештавању.

Данашње војне операције постале су ком
плексне. Међународна заједница има водећу
улогу у рјешавању конфликата, али одговор
ност је и на локалним властима. Војска је заду
жена за безбједност и сигурност.

Драстично повећање интересовања и
надзор штампе и медија представља битну од
редницу измијењености карактера савремених
операц~а.Изостанакправовременезваничне
информације о ангажовању Војске ствара про
стор за различите спекулације.

Цивилно-војна сарадња

Без обзира на то о каквој се врсти војне
операције ради, увек су присутна њена два
структурна елемента: војни и цивилни. Сарад
ња између њих представља кључ успјеха. Нај
новија искуства указују на то да однос између
војних и цивилних снага постоји на свим ниво
има и у различитим контекстима. Зато, војне
снаге треба да буду способне да раде у коопе
рацији са државним, међународним и невла
диним организацијама. Цивилно-војна сарад
ња обезбеђује основну везу између војних
снага и цивилног окружења.

Пошто се ради о двије организације са
различитим "правилима понашања'» за успје
шну сарадњу неопходно је одговарајуће зна
ње из ове области. Устројство цивилних струк
тура - актера заснива се на релаксиранијем
понашању и раду у извршавању послова и за
датака, док је наспрам тога дисциплинована и
строго хијерархијски устројена војна организа
ција са дефинисаним ланцем командовања,
извршавања и контролом. Подразумијева се

11 Различити циљеви, мандати, организациона структура,
задаци, ресурси ...

21 General Joachim Spiering, Commander in Chief, Allied For
ces Central Еuгоре, 9September1998.

31 NATO CIMIC Doktrina, АЈР-9, 18. јуни 2001.

да је познавање и уважавање ових чињеница
полазна основа за успостављање сарадње са
цивилним структурама и координацијубудућих
заједничких и обострано прихваћенихактивно
сти. У било ком ангажовању војске, потребно
је да командант узме у обзир друштвене, по
литичке, културне, вјерске, економске, хумани
тарне и факторе животне средине када плани
ра и спроводи војне операције. Штавише,
команданти требају узети у обзир и присуство
великог броја међународних и невладиних ор
ганизација које имају своје сопствене циљеве
и методе, које је можда неопходно ускладити
са војним. Уколико се одговарајућим дјелатно
стима не испуни та празнина између војске и
цивила озбиљно се доводи у питање и исход
војне операције. Цивилно-војна сарадња је
управо прави "алат" у рукама команданта ко
ј им се попуњава та празнина и уз чију помоћ
се успоставља мост који спаја учеснике (војне
и цивилне актере) операције, ради изналаже
ња начина даље сарадње како би и једна и
друга страна лакше и брже достигла своје ци
љеве. Цивилно-војна сарадња је веома кори
сно и примјењива "оруђе" команданта у свим
операцијама, од општег рата, преко операција
подршке миру до хуманитарних операција. Ра
зноврсне савремене операције, попут против
терористичке, информативне и психолошке,
такође могу тражити елементе за синхрониза
цију са цивилно-војном сарадњом.

О актуелности и значају цивилно-војне са
радње, као одговорности команданта, говори
и следећа изјава: "У прошла времена коман
данти никад нису размишљали о цивилно-вој
ној сарадњи. То је била одговорност старих
пуковника који нису били употребљиви за опе
рације. Данас, све се то променило. Цивилно
војна сарадњаје командантова олговорност.»

Дакле, за цивилно-војнусарадњу може се
рећи да представљасарадњу и координацијуу
функцијиподршкеизвршењамисије,измеђуко
мандантавојнихснагана терену и цивилнихак
тера, укључујући становни-
штво и локалну власт, као и
међународне, националне и
невладине организације и
агенције.3Ј Краткорочни циљ
цивилно-војнесарадњеје ус
постављање и одржавање
пуне сарадње са цивилним
актерима у оквиру зоне опе
рације ради стварања што
повољнијихуслова за пости
зање оперативнихпредности
за јединицу, повећање без-

Шема 1. Цивилно-војна
сарадња - спона између

војске и цивила

цивили

ВОЈСКА



бједности сопствених снага и успостављање по
вјерења међу локалним становништвом. Дуго
рочни циљ цивилно-војне сарадње је стварање
услова који ће омогућити изналажење најбољег
рјешења за успјешно извршење и окончање вој
не операције. Не спроводи се једнострано већ
је то двосмјерна активност која захтјева велико
стручно ангажовање у готово неограниченом
пољу рада. Неопходна стабилизација цивилне
инфраструктуре и реконструкција у конфликт
ном и постконфликтном периоду незамислива
је без учешћа војних снага.

Синтагма цивилно-војна сарадња указује
на двије врсте активности - цивилне и војне,
које, у крајњем, за резултат имају обострану
добит и корист. Цивилно-војна сарадња, раз
личитог садржаја и обима, одражава се на све
укупно стање у зони војне операције. Коман
данти треба да буду свјесни утицаја војних
операција на цивилну средину и обрнуто, то
јест утицаја цивилне средине на њихове опе
рације. Они треба да дају приоритет и упра-

вљају активностима цивилно-војне сарадње
на такав начин да се одржи војна ефикасност
без непотребног отежавања услова цивилима
или угрожавања цивилних циљева. Бројни су
случајеви када се војни командантисусрећу са
низом проблема који наизглед немају војни ка
рактер, а нужно их је ријешити, јер њихово
нерјешавање или одлагање рјешења може
имати далекосежне негативне посљедице на
ток и достизање војног циља операције. При
лично увјерљиву аргументацију и илустрацију
овог проблема налазимо и у изјави генерала
Ајзенхауера:4Ј "Бићу срећнији чим се отара
сим питања која се не тичу војске! Понекад
ми се чини да проживим 1Огодина недељно,
од којих бар 9 потрошим на политичка и еко
номска питања (. ..) и често од тога добијем
главобољу. Нема залиха воде. Нема струје.
Нема хране. Нема горива, а лешеви су по це
лом гргду.:"

41 У то време Ајзенхауер је био командант савезничких тру
па у Европи 1944. године.



Суочавање са тако великим бројем про
блема, невојног карактера, које је потребно ри
јешити у релативно кратком року, неминовно
изискује потребу да штабови и јединице буду
оспособљени за њихово рјешавање. Дакле,
цивилно-војна сарадња за посљедицу треба
да има смањење учешћа војних ресурса, а
пропорционално томе - повећање учешћа ци
вилних ресурса. Оног момента кад цивилне
структуре приме сву одговорност за дату тери
торију од војних структура, цивилно-војна са
радња је у потпуности извршила своју функци
ју, тј. војна операција је успјешно окончана.
Цивилно-војна сарадња представља команд
ну одговорност команданта. Она није само за
датак засебне структуре, већ је то и штабна
функција.

Цивилно-војна сарадња заснива се на два
подједнако важна сета принципа који регули
шу (1) начин организовања цивилно-војне са
радње у војним хијерархијским ситемима и
обавезе самог система ка цивилним структу
рама, и (2) усмјеравају успостављање и одр-

жавање цивилно-војних релација са цивилним
властима, водећим организацијама (владиним
и невладиним) и становништвом.

Први сет принципа односи се на примат
мисије, командну одговорност, економију и кон
центрацију снага и средстава, правну утеме
љеност и хуманитарни аспект. Други сет прин
ципа односи се на културни аспект, подршку
базичним циљевима, подељену одговорност,
сагласност, транспарентност и комуникатив
ност. Примјена наведених принципа се реа
лизује путем успостављања цивилно-војног
контакта-везе, како би се пружила подршка
војним снагама, али и цивилном окружењу.

Цивилно-војна сарадња - функција
Војске Србије

Феномену цивилно-војне сарадње страни
војни стручњаци и теоретичари предвиђају за
видну будућност.То је функција командовања



ВОЈНА твш=ы.гх ы ПРАКСА

у свим релевантним земљама (сусједне, зе
мље у транзицији и најмоћније земље свије
та). Република Србија постала је пуноправни
члан Програма Партнерство за мир, што даје
основу за потенцирање значаја и улоге цивил
но-војне сарадње у Војсци Србије.У прилог то
ме иду и додијељене јој мисије, прије свега
мисија учешћа у изградњи и очувању мира у
региону и свијету. Стандарди и процедуре по
питању цивилно-војне сарадње које су увели
ко заживјеле у страним армијама нужно упућу
ју на разматрање и критичку примјену њиховог
устројства у Војсци Србије. Војска Србије је
препознала и формирала нову функцију како
би на што адекватнији начин одговорила иза
зовима свог постојања. Изучавањем страних
искустава, уважавањем сопствене реалности
и визијом своје улоге, Војска Србије је сагле
дала и направила алат који ће обезбеђивати
двосмјерни контакт са цивилним структурама
без чијег је учешћа немогуће замислити било
коју војну операцију. Степен и квалитет сарад
ње са цивилним окружењем у зони извођења

војне операције директно је сразмјеран успје
ху операције.

На основи те платформе формирана је и
цивилно-војна сарадња Војске Србије. Страна
искуства говоре о цивилно-војној сарадњи пр
венственоиз угла мултинационалнихопераци
ја док визија Војске Србије пројектује развој
цивилно-војне сарадње и за њену употребу на
сопственој територији. У складу са мисијама
Војске Србије, цивилно-војна сарадња има за
циљ да развије капацитете и способности по
моћу којихће пружитиуспјешан одговор на све
три мисије Војске Србије. Дакле, цивилно-вој
на сарадња Војске Србије својим капацитети
ма и способностима треба да задовољи за
хтјеве према одбрани сопствене територије,
према очувању мира у региону и свијету и пре
ма пружању помоћи цивилном становништву
у случају природних и технолошких катастро
фа. Стогаје цивилно-војнасарадња Војске Ср
бије интегрисана у свакодневне активности,
процесе планирања,доношења одлука и оспо
собљавања. Инвестиција у селекцији, едуко
вању и оспособљавању кадрова цивилно-вој
не сарадње свакако да је нужан предуслов за
испуњење ових ни мало лаких захтјева. Само
вољан, обучен и оспособљен кадар може до
принијети нормативно-правној заснованости,
функционалној ефикасности и ефективности
функције цивилно-војне сарадње.

Полазећи од таквих претпоставки, едуко
вање кадрова из цивилно-војне сарадње у
иностранству искориштена је као полазна
основа за изградњу функције цивилно-војне
сарадње у Војсци Србије. Да би функција ци
вилно-војне сарадње заживјела у пракси Вој
ске Србије пошло се од организацијског струк
турирања и формацијског устројавања. Тако је
цивилно-војна сарадња Војске Србије органи
зацијски заступљена на стратегијском (ниво
ГШ Војске Србије), оперативном (ниво коман
ди КоВ, ВиПВО и Команде за обуку) и тактич
ком нивоу (бригада-база-центар-флотила).
На нивоу ГШ Војске Србије носилац функције
је Одељење за цивилно-војну сарадњу (Ј-9)
ГШ Војске Србије. На оперативном нивоу то
раде одсеци за цивилно-војну сарадњу (КоВ:
Л-9; ВиПВО: А-9; Команда за обуку: Т-9), док
на тактичком нивоу имамо реферат за цивил
но-војну сарадњу Б-9.

Идеја за развој свих "мисијских"5) способ
ности цивилно-војне сарадње Војске Србије
довела је до отварања Канцеларије за цивил
но-војну сарадњу» на властитој територији,
што представља куриозитет. На тај начин им
плементирана је функција цивилно-војне са-

51 Мисије Војске Србије.
61 Пандан CIMIC центру.



радње у праксу Војске Србије. Та канцеларија
добила је и улогу центра за обуку кадра цивил
но-вој не сарадње Војске Србије. Тако је отпо
чео и процес оспособљавања кадра на тлу
сопствене територије. Стицај околности обез
биједио је све потребне предуслове за рад ор
гана цивилно-војне сарадње на територији
сопствене државе у оквиру Канцеларије за ци
вилно-војну сарадњу у 4.мтбр (стална присут
ност професионалних припадника Војске
Србије на задацима обезбјеђења админи
стративне линије према Косову и Метохији,
мултиетничка и мултинационална окруженост,
постојање невладиних и владиних међународ
них и државних организација и агенција, као и
присуство мултинационалних снага у мисији
КФОР). Такав амбијент искоришћен је као сво
јеврсна лабораторија за истраживање и уса
вршавање функције цивилно-војне сарадње у
Војсци Србије. Експлоатација тих услова у
практичну уградњу цивилно-војне сарадње у
свакодневне активности Војске Србије доводи,
како до повећања оперативне ефикасности
Војске Србије, тако и до квалитета обучености
и оспособљености кадра цивилно-војне сарад
ње Војске Србије. Концепт Канцеларије за ци
вилно-војну сарадњу у 4.мтбр је примјенљив и
у другим јединицама Војске Србије. Капацитет
наведене Канцеларије уз додатно ангажовање
омогућио би и практичну обуку припадника ор
гана цивилно-војне сарадње из других земаља
(првенствено из бивше СФРЈ).

Кроз обуку у Канцеларији за цивилно-вој
ну сарадњу у 4.мтбр прошао је сав кадар ци
вилно-војне сарадње у Војсци Србије. Сви
припадници цивилно-војне сарадње Војске
Србије су у троседмичним планским активно
стима стицали значајна практична искуства на
функционалним задацима. То ће се, свакако,
одразити на квалитет и квантитет рада у извр
шавању функционалних задатака тих органа у
матичним јединицама. Томе ће допринијети и
радни састанци са органима за цивилно-војну
сарадњу на којима се спроводе стручне рас
праве по тежишним питањима за рад органа
цивилно-војне сарадње.

У пракси органа за цивилно-војну сарад
њу Војске Србије заживјела је процјена елеме
ната цивилно-војне сарадње по прописаним
процедурама и на основу тога профункциони
сао је и систем извјештавања о стању по пи
тању цивилно-војне сарадње. Такав рад до
приноси формирању солидне базе података о
капацитетима цивилног сектора. За командан
те јединица сарадња са цивилним сектором
посебно је важна, јер на тај начин, по потреби,
укључују цивилни аспект у свакодневне актив
ности јединице, а у току операције у све фазе
планирања и извођења операције.

Није занемарива ни размјена стечених ис
кустава са органима цивилно-војне сарадње
страних армија. Експертски разговори са при
падницима цивилно-војне сарадње оружаних
снага Италије, Мађарске, Турске и КФОР-а до
приносе дубљем поимању функције и пружају
могућностуградње тако стечених знања и иску
ставау нормативно-доктринарнаи оперативно
функционална документа, као и трасирање пу
та даље изградње цивилно-војне сарадње
Војске Србије. Придаје се и значај едуковању о
цивилно-војнојсарадњилица ван саставаструк
тура цивилно-војнесарадње Војске Србије.

.Мисијско" профилисање кадра цивилно
војнесарадњеу 2010. години,а посебноза дру
гу мисију Војске Србије, створило би полазне
основе за упућивање органа цивилно-војне са
радњеу штабовеза цивилно-војнусарадњу не
ке од тада актуелних мировних мисија за које
парламент РепубликеСрбије буде сагласан.

Треба имати на уму да ће организацијско
формацијска структура цивилно-војне сарад
ње у Војсци Србије бити подложна доградњи у
складу са процјенама и потребама ове функ
ције, а ради повећања оперативно-функцио
налних способности Војске Србије.

Компоненте развоја цивилно-војне
сарадње

Пратећи трендове организације савреме
них армија уз уважавање сопствених услова и
искустава, Војска Србије прилагођава своју
структуру формирајући функције које ће бити
ефикасне и ефектне да одговоре задацима за
датим у мисијама. Да би одговорила својој на
мјени и улози, свака успостављена функција
оправдаће своје постојање уколико јој темељ

Шема 2. Кључни елементи за развој функције
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има упориште у три носећа стуба, а то су: кон
цепција - доктрина, кадар и едукација. Ови сту
бови су, заправо, нужни предуслови за успје
шно извршавање функционалних задатака.

Концептуална заснованост цивилно-војне
сарадње одређује филозофију функције и про
јектује визију њеног развоја. Концепција ци
вилно-војне сарадње се усклађује са осталим
функцијама и обезбјеђује синхронизован раз
вој потребних способности Војске. На тај на
чин концепција цивилно-војне сарадње одре
ђује и остале потребне компоненте за развој
функције. Она даје препознатљиву перспек
тивну слику на основу које се сачињавају оп
шти и посебни циљеви цивилно-војне сарад
ње. Операционализацијом циљева долази се
до задатака за чије је извршавање потребно
изабрати одговарајући кадар и функционално
га оспособити и обучити. Успостављање орга
низацијско-формацијске структуре такође је
засновано на концепцији цивилно-војне сарад
ње. Концепција има велику улогу у норматив
но-правном и доктринарном уређењу функци
је цивилно-војне сарадње, чиме се обезбјеђује
њен легитимитет и теоретска заснованост.
Доктрина цивилно-војне сарадње одражава

национални приступ и схватање њене функци
је у Војсци Србије, како на територији сопстве
не државе, тако и на територији страних држа
ва, то јест у мировним операцијама. Доктрина
обезбјеђује функционално усмјерење и даје
ширину у интерпретацији и флексибилност у
примјени. Она је основни стратешко-доктри
нарни документ за планирање, припрему, ор
ганизацију, обезбјеђење и реализацију ци
вилно-војне сарадње у Војсци Србије. То је
документ који дефинише њене јединствене
основе и представља скуп ставова и смјерни
ца о процесу управљања и функционисања.
Са Доктрином цивилно-војне сарадње Војске
Србије биће усклађена правила, упутства и
други нижи документи.

Важну карику у свакој дјелатности чини
кадар. Увођење нове функције у Војску Срби
је наметнуло је и потребу за избором људства
које ће реализовати ту функцију. Пошто се ра
ди о специфичној области логично је да је за
успјешно реализовање задатака потребно
обезбиједити кадар који ће својим моралним,
психофизичким и стручним потенцијалима то
и омогућити. То намеће одређивање критери
јума које треба да посједује кадар који ће се



бавити извршавањем функционалних задата
ка цивилно-војне сарадње. Тако дефинисани
критеријуми се уграђују у "Упутство за избор
кандидата за попуну формацијских места ор
гана за цивилно-војну сарадњу у Војсци Срби
је" .7) Упутство регулише начин и потребну
процедуру при избору кандидата за рад на за
дацима из функције цивилно-војнесарадње на
свим нивоима командовања у Војсци Србије.
Циљ овог упутства је успостављање норма
тивне регулативе за избор кадра за извршава
ње функције цивилно-војне сарадње на
тактичком, оперативном и стратегијскомнивоу.
Упутство регулише ко се може поставити на
формацијска мјеста органа за цивилно-војну
сарадњу у Војсци Србије и ко има предност.
Посебност функције диктира и посебне усло
ве које кандидат за рад на задацима из функ
ције цивилно-војне сарадње треба да испуни.
За пријем и рад на формацијским мјестима ор
гана за цивилно-војну сарадњу у Војсци Срби
је кандидат треба да испуњава следеће
посебнеуслове: да је здравственоспособан за
службу у Војсци Србије; да има сертификова
но знање енглеског језика на нивоу STANAG
6001; да посједује знање у раду на рачунару
потврђено сертификатом "ECDL"; да има ми
нимум три године радног искуства на коман
дирским дужностима; да су му последњедвије
службене оцјене најмање "врло добар" и да
има позитивну оцјену са безбједносне провје
ре. Осим испуњавања прописаних услова за
пријем и рад на формацијским мјестима орга
на за цивилно-војну сарадњу у Војсци Србије,
кандидат мора: да буде мотивисанза обавља
ње послова из области цивилно-војне сарад
ње; да посједује свијест о културолошким
разликама; да буде комуникативан и способан
за посредовање и преговарање; да посједује
способност за тимски рад и да посједује спо
собност аналитичког рада. Упутство прецизи
ра и начин и поступак пријема, процедуре око
постављења на дужност и сагласност за пре
мјештај лица ван састава органа цивилно-вој
не сарадње. Саставни део Упутства за избор
кандидата за попуну формацијских мјеста ор
гана за цивилно-војну сарадњу у Војсци Срби
је је Упитник.8Ј Све то указује на важност
избора кадра за цивилно-војну сарадњу од ко
га зависи и ефикасност функције.

Едукацијаовог кадразаслужујепосебнупа
жњу и представљавеомаисплативуинвестици
ју у развојуфункције.Изабраникадарза попуну
формацијских мјеста органа за цивилно-војну
сарадњу задовољава потребне претпоставке,

71 Упутство се налази у Одељењу за цивилно-војну сарад
њу (Ј-9) ГШ ВС.

81 Упитник је урађен на основу критеријума и у сарадњи са
психолозима из Управе за људске ресурсе (Ј-1) ГШ ВС.

али још увијек не обезбјеђује квалитетноизвр
шавањезадатака.Тај кадар потребноје додат
но обучавати и свакодневно оспособљавати
за функционално обављање задатака. Најза
ступљенији облици и форме обучавања и
оспособљавањајесу курсеви- семинари о ци
вилно-војној сарадњи. Они се реализују код
нас и у иностранству. Веома користан облик
едукације остварује се и путем експертских и
других разговораса представницима цивилно
војне сарадње страних земаља, изасланици
ма одбране, представницима цивилно-војне
сарадње КФОР-а, представницима Управе за
ванредне ситуације, Црвеног крста Србије,
Међународног комитета црвеног крста, Инсти
тута ратне вјештине., Значајан сегмент у еду
кацији кадра припада и курсевима за штабна
оспособљавање кадра, као и курсевима за
планирање у ванредним ситуацијама. Засту
пљеност функције цивилно-војне сарадње у
вјежбовним активностима Војске Србије, како
на вјежбама националног, тако и на вјежбама
међународног карактера, знатно доприноси
подизању нивоа оспособљености и обучено
сти. Канцеларија за цивилно-војну сарадњу,
као центар за обуку,такође представља важан
облик едукације органа цивилно-војне сарад
ње, чији радни састанци нуде могућност изна
лажења конструктивних рјешења актуелних
проблема,те представљајуспецифичан облик
едуковања. Посебан облик оспособљавања
садржи и конференција о цивилно-војној са
радњи. Учешће кадра цивилно-војне сарадње
у мировним мисија представљаће не само
практичну провјеру и примјену оспособљено
сти и обучености кадра Војске Србије већ и
својеврсну едукацију за надоградњу знања и
сазнања о цивилно-војној сарадњи. Смисао
наведених облика едукације је у непрекидном
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функционалном усавршавању. Поредтога, ва
жно је истаћи и значај едукације припадника
других структураиз тематике цивилно-војнеса
радње. С тим у вези је и интенцијада се садр
жаји цивилно-војнесарадње уграде у наставне
плановеи програмеВојнеакадемије,командно
штабног и генерал-штабногусавршавања.

Знања и вјештине у систему
цивилно-војне сарадње

Важан елеменат у систему цивилно-војне
сарадње представљају знања и вјештине. У
досадашњим војнообразовнимсистемима Вој
ске Србије није било садржаја који су у настав
ним плановима и програмима третирали про
блематику цивилно-војне сарадње. То је био
камен спотицања у увођењу ове функције у
Војску Србије, јер се није знало која су знања
и вјештине потребне за успјешно извршавање
задатака из функције цивилно-војне сарадње.
У прилог томе говори и констатација:,До не
давно никад нисмо ни чули за цивилно-војну
сарадњу, а данас не можемо живјети без ци
вилно-војне сврвдње':»

Дакле, цивилно-војна сарадња постала
доминантна активност на пољу рјешавања би
ло ког конфликта између војске и цивила, а
исто тако и на пољу обезбјеђења предуслова
за њихову међусобну сарадњу. Стогаје значај
разумијевања и уважавања функције цивилно
војне сарадње изузетно битан како за коман
данте тако и за извршиоцете функције. Коман
дантима ће умногоме бити олакшан рад по
питању односа са цивилним структурама
(представницилокалне власти, становништво,
владине и невладине, домаће и стране орга-

низације и агенције, итд.), јер ће за то имати
органе који посједују стручна знања и вјешти
не за успостављање контакта са цивилним
структурама по тачно утврђеним процедура
ма. Добро познавање дјелокруга рада органа
цивилно-војне сарадње имаће за посљедицу
намјенско ангажовање тог стручног кадра. Ци
вилно-војнасарадњајесте командна функција,
али право одлучивања имају команданти, а не
органи цивилно-војне сарадње. Органи цивил
но-војнесарадње представљајуефикасно ору
ђе или алат командантаза успостављање кон
такта и сарадње са цивилним структурама.
Они су савјетници командантао проблемимаи
потребама цивилних актера у зони операције
јединице. Њихов значај за ефикасан рад једи
нице видљив је и у процесу оперативног пла
нирања, као и у процесудоношења одлуке, јер
су официри цивилно-војне сарадње штабни
органи и морају познавати своје задатке и оба
везе у свим фазама оперативног одлучивања.
Органи цивилно-војне сарадње морају бити
добри познаваоци тактике, техника и процеду
ра у извршавању функционалних задатака. За
припаднике цивилно-војне сарадње од капи
талног значаја су знања и вјештине: у позна
вању структуравеза и координације;у процјени
органа цивилно-војне сарадње; у коришћењу
ознака на карти за цивилно-војну сарадњу; у
раду центара за цивилно-војну сарадњу; у из
ради и реализацији пројеката и извјештавања
о елементима цивилно-војне сарадње; у изра
ди приручника за војника; у одржавању саста
нака и рада у заједничким комисијама;у позна
вању рада центара за подршку расељених
лица и избјеглицаи у пружањубезбједноснепо
дршке цивилним агенцијама.

Истина је да готово све стране војске не
третирају цивилно-војну сарадњу као капаци-
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тет за ангажовање на својој територији већ ис
кључиво за ангажовање у операцијама ван
своје територије. Војска Србије развија капа
цитете цивилно-војне сарадње за потребе све
три мисије, што значи и за потребе ангажова
ња на сопственој територији, што је специфич
ност. Дакле, цивилно-војна сарадња Војске
Србије развија капацитете и способности за
другу мисију ради учествовања Војске Србије
у мировним мисијама под окриљем Уједиње
них Нација или Европске уније. То је довољан
разлог да обучавање и оспособљавање кадра
цивилно-војне сарадње у Војсци Србије мора
уважавати принцип компатибилности. Али,
исто тако, органи цивилно-војне сарадње обу
чавају се у изградњи капацитета и способно
сти за прву и трећу мисију Војске Србије.
Дакле, ради се о заиста широком и специфич
ном спектру знања и вјештина које официри
цивилно-војне сарадње морају да посједују.
При томе је битно напоменути да је због вели
ке примјене цивилно-војне сарадње у миров
ним мисијама широм свијета потреба за тим
знањима и вјештинама постала императив до
бре оспособљености и обучености кадрова. То
уједно говори да је солидно познавање енгле
ског језика предуслов за долазак до ових зна
ња. Будући да је припадник цивилно-војне
сарадње штабни орган и да учествује у процесу
оперативног планирања и одлучивања знања и
вјештине из области штабног оспособљавања
врло су битна. Квалитет и квантитет пројектова
них способности цивилно-војне сарадње кроз
израду листе универзалних задатака и листе те
жишних задатака мисије посљедица је располо
живих знања. Да би органи цивилно-војне
сарадње пружили функционалну подршку на
оперативном и тактичком нивоу командовања
неопходно је да посједују знања и вјештине у
процјени елемената ове сарадње и изради ба
зе података о капацитетима цивилног сектора.
Укључивање функције цивилно-војне сарадње
у вјежбовне активности Војске Србије (домаће
и међународне вјежбе) подразумијева посједо
вање потребних знања и вјештина за изврша
вање функционалних задатака. Потребна
знања и вјештине из ове области посебно до
лазе до изражаја кад је њихова примјена на
међународном нивоу.

Цивилно-војна сарадња представља изу
зетно широку област у којој постоји непрекид
на потреба за усавршавањем. Не постоји
јединствен рецепт за развој цивилно-војне са
радње, али је сигурно да она постаје врло моћ
но оружје за достизање успјеха. Поучно је
учити се на туђим искуствима, али и њих тре
ба критички прихватати и уважавати сопствене
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специфичности. Ова област пружа огромне
могућности у теоријској спознаји и практичној
примјени. Да би се наведене могућности мак
симално искористиле добро је примијенити и
следећу препоруку: "Треба учити оно што је
за учење, а онда ићи сопственим путем."10)

Закључак

Функција цивилно-војнесарадње релатив
но је нова у организацијско-формацијској
структури Војске Србије и заслужује пуну па
жњу свих доносилаца одлуке. Улагања у зна
ња и вјештине кадрова који се баве функцијом
цивилно-војне сарадње у Војсци Србије захти
јева, прије свега, поштовање критеријума из
Упутства за избор кандидата за попуну одре
ђених формацијских мјеста. Инвестирање у
образовање будућих официра Војске Србије
који би се бавили овом облашћу стварају се
врло важни предуслови за развој једне веома
важне функције Војске Србије. Узму ли се у об
зир трендови савремених војних операција и
незаобилазност учешћа цивилне компоненте,
перспектива цивилно-војне сарадње се већ
назире, јер њена функција пружа гаранцију за
успјех. Зато је њен развој од непроцјењивог
значаја не само за кадрове цивилно-војне са
радње већ и за цијело друштво.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈУ
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Генерал-мајор проф. др Божидар Форца

ннацртима неких стратегијских докумената, објављених у држав
ној заједници Србија и Црна Гора, потпуна професионализација
Војске била је предвиђена за 2010. годину.То је имало одјека у

јавности, нарочито код младе мушке популације која, по уставној обавези,
подлеже служењу војног рока. Такође, у Стратегијском прегледу одбране,
који је недавно усвојила Влада Републике Србије, професионализација
Војске је један од принципа и опредељења, при чему су неки разлози, пре
свега финансијски,довели у питање потпуну професионализацијудо 2010.
године. Прилика је, стога, да се, интерсубјективно, анализирају критерију
ми - разлози за тај процес у трансформацији Војске Србије.

*Аутор ради у Управи за планирање и развој ГШ ВС

критеријуми за професионализацију
Војске Србије имају непосредан ути

цај на процес професионализације, нарочито
ако се посматрају заједно. Међутим, може се
посматрати и утицај сваког критеријума пона
особ. У те критеријуме могу се сврстати: успо
стављени модел система одбране; мисије и
задаци Војске; трајање војног рока, са аспекта

достизања потребних способности за изврше
ње мисија и задатака; демографски потенци
јал земље за одбрану и опредељење младе
популације за служење војног рока; техноло
шки развој (модернизација) Војске; модел
обезбеђења Војске подофицирским кадром;
сопствене традиције и страна искуства; фи
нансијски издаци (цена).



Сваки критеријум (разлог), посматран из
двојено, може бити управо сразмеран или обр
нуто сразмеран професионализацији.

Успостављени модел
система одбране

Систем одбране, у савременим условима,
посматрано са правног гледишта, препозна
тrъив је кроз моделе ослонца на сопствене
снаге и ослонца на коалицију - савезништво.
Де факто, постоји и трећи модел, а то је осло
нац на неког (држава или коалиција) или подр
шка без формалног чланства у савезу. Међу
тим, чињеница је да у нашем ширем окружењу
нема тзв. потпуне неутралности, која је препо
знатrъива у скоријој историји, нарочито после
Другог светског рата. Наиме, све земrъе Евро
пе, без обзира на то да ли су чланице неке од
безбедносних интеграција, мање или више,
партиципирају у изградњи и очувању мира у
свету и региону.То је једна од основних миси
ја оружаних снага земаља у окружењу. Репу
блика Србија, практично, примењује модел
ослонца на сопствене снаге, у нацрту Страте
гије одбране именован као модел тоталне од
бране, односно декларативно изражава војну
неутралност,уз партиципирање у оквиру Про
грама "Партнерство за мир".

Успоставrъени модел одбране различито
се односи према процесу професионализације
оружаних снага.Тако, моделколективнеодбра
не преферира професионалну војску, јер коа
:лицијапартиципирау одбрани. Моделослонца
на сопственеснагевише се ослања на бројност

удског фактора, са мањим контингентомору-

жаних снага у миру и већим за потребе рата,
гдеје мобилизацијакrъучни принцип.

Мисије и задаци Војске Србије

Мисије Војске Србије утврђене у Страте
гијском прегледу одбране су:

- одбрана Републике Србије од оружаног
угрожавања споља,

- учешће у изградњи и одржавању мира у
свету и региону, и

- подршка цивилним властима у супрот
стављању претњама безбедности.

Остварење мисија захтева одређене спо
собности Војске, с једне стране, а с друге уче
шће у тим мисијама подлеже извесним огра
ничењима. Она се односе на упућивање
припадника Војске у иностранство или учешће
у мултинационалним операцијама. Војска Ср
бије симболично учествује у неколико миров
них мисијау свету.У државној заједници Срби
ја и Црна Гора постојао је закон који је
регулисаотаквоучешће, а у форми нацртаура
ђен је и у РепублициСрбији. По постојећемза
кону и по предлогу новог закона у мировне ми
сије могу да се упућују само професионални
припадници Војске, а тиме и професионални
војници.

За учешће у мултинационалним операци
јама свака земrъа, па и Република Србија, де-'
кларише посебне делове оружаних снага'
(војске). У складу са општим принципима мул
тинационалних операција, али и условима
којимаће те снаге бити употребљене (конкрет
на мисија) оне се оспособrъавају, а затим се
оцењује њихова припремrъеност за мисију.
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Опредељење за учешће у мултинационалним
операцијама, као мисија Војске, управо је сра
змерно процесу њене професионализације.

Трајање војног рока

Обавеза служења војног рока је уставна
категорија. У том смислу, а као критеријум за
професионализацију Војске, посматра се оба
веза служења војног рока са оружјем, јер по
стоји и могућност цивилног служења војног
рока. С обзиром на то да се на конкурс за по
пуну места професионалних војника могу при
јавити само лица која су служила војни рок са
оружјем (изузев лица женског пола), то се ци
вилно служење војног рока не узима у обзир
при анализи.

Војни рок са оружјем траје шест месеци, а
подељен је на два периода, која трају по три
месеца: период основне обуке и период колек-

тивне обуке. У основној обуци постоје две фа
зе, које трају по месец и по дана, и то: фаза
опште обуке и фаза стручноспецијалистичке
обуке. Практично, у првом периоду обуке тре
ба добити обученог војника за његову војное
виденциону специјалност, да би у другом
периоду (колективна обука) та знања била об
једињена у обуци јединица. Чињеница је, а то
говоре и искуства земаља из окружења, да се
војник за један и по, односно три месеца не
може обучити у мери потребној за руковање
сложенијом техником, изузев за решавање оп
штих задатака из опште обуке. Зато су све зе
мље из окружења у којима је војни рок трајао
шест или чак девет месеци прибегле потпуној
професионализацији.У нашој земљи већ сада
је формацијска бројно стање Војске пројекто
вано на 90% професионалаца (не рачунају се
војници на обуци).

Дакле, најскупљи је необучен војник. Вој
ни рок од шест месеци је непродуктиван, јер
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се војници оспособљавају на нивоу потребном
за попуну јединица које извршавају задатке и
мисије Војске. Зато је професионализација је
дина могућа замена за непродуктиван војни
рок у садашњем трајању. Свакако, то не мора
значити потпуно укидање војног рока, односно
може се анализирати могућност да се уведе
добровољност служења војног рока, како су то
учиниле и неке земље из окружења. Наиме,
након времена проведеног на обуци, младићи
и девојке који добровољно служе војни рок от
пуштали би се из Војске и представљали базу
за попуну професионалним војницима, или за
попуну активне резерве, која је, такође, успо
стављена Законом о Војсци Србије.

Демографски потенцијал земље

Демографски потенцијал земље јесте је
дан од значајнијих критеријума за професио
нализацију Војске, па гаје неопходно анализи
рати са више аспеката, од којих се издвајају:
законски основ, бројна величина и мотивација
- опредељење младе популације.

Одлука о професионализацији Војске је у
надлежности политике. Уставна одредба о
обавези служења војног рока је на снази, док
се не измени, у процедури којом се мењају од
редбе тог највишег правног акта. Са друге
стране, демографски потенцијал мора се по
сматрати у оквиру одредбе Закона о одбрани,
у којој се наводи да само обучена лица могу
да учествују у одбрани.

Може се констатоватида у РепублициСр
бији постоји довољан број лица која су одслу
жила војни рок (и то млађе доби) и могу да се
ангажују за служење у резервном саставу. Ме
ђутим, професионализација се, пре свега, по
сматра у мирнодопској попуни Војске. С тим у
вези, поред броја лица која су служила војни
рок, веома је битан став младе популације
према војној служби, било као професионал
них војника, било као подофицира. Чињеница
је да се део младе популације опредељује за
цивилно служење војног рока. Тај број није за
немарљив у односу на важеће прописе обаве
зе служења војног рока.



ВОЈНА твш=ы.гх ы ПРАКСА

Демографски потенцијал земље управо је
сразмеран професионализацији Војске.

Технолошки развој - модернизација
Војске

Технолошки развој - модернизација Вој
ске, у најопштијем смислу схваћено, подразу
мева опремање савременим средствима и
системима наоружања и војнеопреме. Тај про
цес је евидентан у свим страним оружаним
снагама, па и у Војсци Србије. У догледном пе
риоду (средњорочном и дугорочном) Војска
Србије треба да се опреми савременим сред
ствима и системима телекомуникације и ин
форматике, борбеним возилима точкашима,
наоружањем за специјалне јединице и другим
системима родова Војске. Реч је о изузетно
сложеним и скупим системима који захтевају
врхунски обучено људство за руковање, што
подразумева њихово обучавање на тим сред
ствима у дужем периоду, као и руковање убу-

дуће. За ту намену, објективно, не могу се ко
ристити војници на служењу војног рока. Сто
га су технолошки развој и модернизација
Војске управо пропорционални њеној профе
сионализацији.

Модел прибављања подофицира
у Војсци

СталнисаставВојске,у овом тренутку,пре
ма чл. 5. став 2. Закона о Војсци Србије, чине
професионални припадници и војници на слу
жењу војног рока. Професионалниприпадници
Војске су (чл. 8. став 1.Закона о Војсци Србије)
професионална војна лица и цивилна лица на
служби у Војсци. Према чл. 9. став 1. Закона о
Војсци, професионалнавојналица су: официр,
подофицир и професионални војник.

Подофицири су, највећим делом, попуња
вали Војску након завршене средње војне
школе. Искуства земаља из окружења су раз
личита, али се такав начин попуне подофици-



рима сматра скупим. Наиме, подофицири у
својој каријери, након завршене средње војне
школе, практично, нису имали друге облике
усавршавања. Стога, пројекција је да се подо
фицири у Војсци Србије обезбеђују од профе
сионалних војника, који се квалификују на за
то утврђеним курсевима и усавршавањима.
Управа за обуку и доктрину разрадила је мо
дел обезбеђења подофицира и њиховог уса
вршавања. Суштина тог модела јесте да се
подофицири кандидују из реда професионал
них војника; да професионални војници морају
испунити одређене услове и завршити одгова
рајућа усавршавања како би постали подофи
цири; да се уводи обавеза завршавања одре
ђених облика усавршавања, што је услов за
напредовање. Дакле, напуштен је принцип на
предовања по годинама стажа, како је некада
било у ЈНА. На тај начин, обезбедиће се пер
манентност усавршавања подофицира, при че
му само најбољи напредују и остају у систему.

Дакле, модел обезбеђења Војске Србије
подофицирским кадром управо је сразмеран
њеној професионализацији.

Сопствене традиције
и страна искуства

Србија никада није имала потпуно профе
сионалне оружане снаге - Војску. Томе треба
додати да је скоро цео један век (до 2006. го
дине) одбрана Србије била у надлежностифе
дерације (СФРЈ, СРЈ, СЦГ). Међутим, као и у
свакој делатности, једном мора бити први пут.

Страна искуства, у било којој сфери де
латности војске, сама по себи, нису обавезују
ћа за Војску Србије, али се могу анализирати
са најмањедва аспекта: могућности применеу
Војсци Србије и искустава примене у страним
оружаним снагама, при чему се уочавају пред
ности и недостациу процесу увођења конкрет
ног решења. С тим у вези, старешине Војске
Србије и припадници Министарства одбране
имали су бројне сусрете током неколико по
следњих година са припадницима страних
оружаних снага свих земаља из окружења, ве
ћег броја земаља Европе, а и света. Та иску
ства, свакако, нису само у домену професио
нализације оружаних снага, али је та тема
била готово незаобилазна у међународној вој
ној сарадњи.

Чињеница је да су све земље из нашег
окружења, изузев Албаније, успоставиле про
фесионалнеоружане снаге.Такође, евидентно
је да се у неким од суседнихземаља примењу
је принцип добровољности у служењу војног
рока, односно обавеза служења војног рока је

"замрзнута", по начелу добровољности. Тако
ђе, чињеницаје да се, као надокнадаза добро
вољно служење војног рока, лицима која се за
то определе додељују финансијска средствау
износу од по неколико стотина евра.

У складу са наведеним, потребна је
озбиљна анализа и истраживањеставова мла
де популације о могућности добровољног слу
жења војног рока и утврђивање статусних
питања, као и надокнаде младићима и девој
кама који би се определили за добровољно
служење војног рока.

Потпуна професионализација Војске мо
гућа је и без укидања обавезе служења војног
рока. Наиме, на снази би могла да остане
уставна обавеза служења војног рока, а након
обуке војници се не би распоређивали у једи
нице, већ би се отпуштали кућама и чинили би
основу - базу за будућу попуну професионал
ним војницима и активном резервом. То је
ствар политичке одлуке.

Финансијски издаци

При увођењу било ког система и процеса
у организационе системе, па и у Војску, једно
од незаобилазних питања (критеријума-огра
ничења) јесте - цена. Са друге стране, поста
вља се сасвимлогично питање- да ли се цена
професионализацијеВојске мери само финан
сијским издацима.

Према подацима који су изнети на науч
но-стручном скупу "Војна професија у Србији
- стање и перспективе", одржаној недавно у
организацији Института за стратегијска истра
живања, презентоване су и информације о
"цени коштања" војника на редовном служењу
војног рока и професионалног војника. Изнети
подаци указују на минималне разлике. То би
значило да је финансирање професионалне
војске управо сразмерно њеној професиона
лизацији.

Свакако, потребна је свеобухватнија ана
лиза финансијских издатака за потребе про
фесионализације, али се мора имати на уму
да је најскупљи необучен војник.

Закључак

ПрофесионализацијаВојске Србијеје про
цес који је утврђен у стратегијскимдокументи
ма (усвојени Стратегијски прегледодбране). С
тим у вези, циљ овог текста није питање да ли
треба спроводити процес професионализације
или не. Намераје само да се наведу начела -
критеријуми који процес професионализације
Војске ближе детерминишу.
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"ГОРДИЈЕВ ЧВОР 09"

Пуковник Жељко Петровић

една од активности билатералне војне сарадње са Републиком Грч
ком у 2009. години је и учешће представника Војске Србије на вежби
"Гордијев чвор 09" (Gordian knot 09).

*Аутор ради у Здруженој оперативној команди

вежба .Оопйап knot 09" представља кон
тинуитет са сличним вежбама изведе

ним у овој и претходној години. За разлику од
претходних вежби циљ ове вежбе био је дости-

зање високог степена спремности и међусобне
координације између Здружене команде НАТО
снага и њених видовских компоненти. Излазни
документи паралелног оперативног планирања



били су полазна основа, у последњој фази ве
жбе, која је реализована у штабу 24. оклопне
бригаде грчке војске у периоду од 18. марта до
4. априла 2009. Српска делегација пратила је
део активности од 29. марта до 2. априла 2009.

Основне информације о вежби:

• Назив вежбе: STEADFAST JOIST-GOR
DIAN KNOT09

• Категорија: доступно партнерима (PfP,
МО, ICl)1J

•Ниво: 2 (оперативни и тактички)
•Време трајања:21. март-2. април 2009.
Вежбаје организована и спроведена ради

обучавања органа на нивоу грчке Команде
копнене компоненте (Land Component Com
mand-LCC), кроз примену процедура LCC са
NAТО Response Force (NRF)2J која је већ у зо-

11 PfP - Партнерство за мир, МО - Медитерански дијалог,
ICI - Истамбулска кооперативна иницијатива.

21 НАТО снаге за реаговање.
31 Носи назив "Мере у случају претње миру, повреде мира

или у случају агресије". Садржи тринаест чланова и описује
овлашћења Савета безбедности ОУН да одобри економске,
дипломатске и војне санкције, као и коришћење оружаних
снага, како би се решили конфликти.

ни операција, а на основу процеса планирања
и доношења одлука и вежби борбеног ритма у
складу са концептом С2. Такође, приказана је
и могућност НАТО командне структуре у пла
нирању преласка са NRF операција на опера
ције комбинованих здружених наменских сна
га (ComЬined Joint Task force-CJТF), за чију
успешност је битна усклађеност и обука у опе
ративним процедурама. То је, уједно, била
прилика и да се тестирају и вреднују предузе
те мере, преузете као искуства са претходних
вежби, гдеје као битно истакнуто планирање и
увежбавање успоставе и одржавања веза са
Командом здружених снага вишег нивоа, обу
чавање у међусобном функционисању органа
команде у командовању снагама у операцији,
изградња интероперабилности кроз стандар
дизацију у дефинисању, извршењу, координа
цији и управљању у ситуационом окружењу.
Тако је и овог пута, као један од битнијих ци
љева, истакнуто и промовисање интеропера
билности између НАТОи партнерскихземаља.

Сценарио је заснован на операцији под
окриљемУН, ПоглављеVll.3J Мировнисценарио
је успостављање области раздвајања између
две државе и стабилизацијасиромашногрегио
на после дугих етничких конфликата, хумани-
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тарних катастрофа, безбедноснихи економских
проблема, након чега би уследила предаја над
лежности УН (долазаки распоред).Кризни реги
он састављен је од полуфиктивних група зема
ља: Tytan, Kamon, Lakuta, Petraceros и Stellaria.
Основа сукоба је између Kamona и Tytana,
углавном проузрокована граничним несугласи
цама, коришћењем природнихизвора,етничким
и религиозним разликама. Остале земље имају
посебан утицај на комплетну ситуацију.

Рејон извођења вежбе је источни део фик
тивног континента Cerasia (у области познат
као "рог" Cerasie), који се налази на око 5000
km југоисточно од од Европе. Неке од основ
них карактеристика земаља региона су:

- TYTAN- слаба држава са неефикасном
владом, тешкоће у обезбеђивању граница, су
ше и несташице хране,

- КАМОN- снажни војни потенцијал, ауто
ритативна влада, подељене етничке/религио
зне групације, отпор утицају Запада, подршка
полицијској (El-Kaim) страховлади,

- STELLARIA - тоталитарна држава са
снажним војним капацитетима, отпор утицају
Запада, помоћ Влади Kamona, прикривање ве
за са терористичким ћелијама у региону,

- PETRACEROS - хаотична земља исцр
пљена ратом, неефикасна Централна влада,
регионални рај за терористе,

- LAKUTA- промотер демократије, потен-



цијално пријатељска држава, обезбеђује подр
шку за одржавање мира и безбедности.

Бројни сукоби на етничкој и религијској
основи, проналазак нафте на делу простора,
недефинисана разграничења између земаља
довеле су до сукоба, те су крајем маја 2008.
војни посматрачи УН распоређени у појасу из
међу сукобљених страна (појас под именом
Tori Pocet). Како ниједна земља у региону није
била у могућности да пошаље оружане снаге,
генерални секретар УН је затражио од гене
ралног секретара могућу подршку НАТО-а.

Иницијалне операције

• Мисија: повећање безбедности и надгле
дање спровођења Споразума о прекиду ватре
ангажовањем LCC (NRF изводе маневар и
стварају услове LCC за реализацијудодељене
мисије).

• Главни задаци LCC:
- допринос кампањи
- одржавање везе са субјектима у обла-

сти (владине/невладине организације, локал
ни надлежни органи, полиција).

41 Локалне снаге безбедности.

- одрживост снага
- прикупљање и обрада информација о

ситуацији.
- ојачавање снага по концепту операције.
Главни задаци за NRF:
- одржавање безбедностидуж главних пу

тева,
- надгледање зоне раздвајања сукобље

них страна.
спречавање акција активних милиција."

- извођење психолошке операције.
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Ситуација између сукобљених
страна и највероватнији
курс акције страна у сукобу

У процесу планирања операције превен
тивног размештања снага са елементима про
тивтерористичке операције, LCC је донео за
кључке о стању у угроженом простору.

Основна карактеристикаје појава паравој
них и параполицијских снага (у вежби названи
FIKA, BLA-R El-kaim, Терористичке групе -
MenkharusAyro (МА) иAIAnsarAsbat (ААА), пи
рати са 13 брзих бродова, три кампа за обуку
у PETRACEROS".) које ометају распоред сна
га за наметање мира у зони. Наведене снаге
посебно је карактерисала прикривена подр-

шка El-kaim-y и терористичким групама из KA
MON, слабе активности El-Kaim-a, FIKA је
предводила нападе као одговор на активности
El-Kaim-a, слабе активности ВLА-радикала,
слаба терористичка активност,мала могућност
употребе хемијског оружја, прикривен и низак
ниво lnfo Ops5' кампање на ометању кампање
здружених снага.

Операционализација мисије LCC

По наређењу команданта LCCје подразу
мевао контролу распоређених снага и развој у
ТУТАN за:

- самоодрживост у AOR,6'

- обезбеђење копнених линија комуника-
ције (Land Lines of Communication-LLOCs), по-

5> Информационе операције.
6> Зона одговорности.



дршку Споразуму о прекиду ватре (CFA) у ко
ординацији са УН мисијом у КАМОN и ТУТАN
(UNMIKT),

- супротстављање било којој агресивној
активности,

- обезбеђење безбедности у региону
GONDER,

- успостављање сигурног и безбедног
окружења (Safe and Secure Environment-SASE)
у ТУТАN ради обезбеђења хуманитарне аси
стенције (Humanitarian Assistance-HA),

- прелаз на предвиђену формацију снага
УН и дезангажовање.

Жељено крајње стање

ТУТАN је стабилан и способан да решава
унутрашње безбедносне проблеме. Интерна
ционалне организације (Юs)/невладине орга
низације (NGOs) обезбеђују у Tori Pocketхума
нитарну асистенцију (НА) без проблема.
Комплетна ситуација одговара прелазу мисије
ПОД УН.

Центри гравитације

Центри гравитације подразумевају спо
собност одржавања стања и сигурно и безбед
но окружење.

LCC снаге

За потребе извођења операције LCC је
под својом командом имала четири борбене
бригаде различитеструктуре и намене (три пе
шадијске - моторизованеиједну оклопну) +је
дан извиђачки пук и два батаљона у функцији
оперативне резерве. У функцији подршке ан
гажованаје једна бригада која је у свом саста
ву имала све елементездруживања и значајне
могућностихоризонталноги вертикалногмане
вра, као и значајне снаге за ватрену подршку.

LCC оперативне фазе

- ФАЗА 1: размештање снага,
- ФАЗА 2: стабилизација стања,
- ФАЗА 3: предаја надлежности под окри-

ље ОУН и дезангажовање.

LCC шема маневра

NRF Bde је распоређена у TORI РОСКЕТ,
једна пешадијска бригада је у провинцији
GONDER, једна бригада је обезбеђивала коп
нене линије комуникације (LLOCs) између
GAMBELLA и UNAKOS до границе са провин-

цијом GONDER. Једна бригада је резерва
LCC, док су два батаљона под командантом
Здружених снага као оперативна резерва.

Текуће операције

Категорије инцидената: одвраћање - обу
става, асиметричне претње,хуманитарна аси
стенција, одрживост.

Са војног аспекта најважније је распоре
ђивање снага унутар GBZ7J са циљем да пред-
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стави обе стране и снажну вољу за примену
Споразумао прекиду ватре и преузимање ини
цијативе. Овај задатак додељен је NRF брига
ди која је развила четири маневарска
батаљона унутар GBZ.

После успешне примене и спровођења
Споразума о прекиду ватре и дезангажовања
KAMON и ТУТАN снага ван GBZ, као што је
очекивано, тежиште је померено ка нестабил
ној провинцији GONDER у којој су критични из
бори били планирани за 29. мај 2009. Ти

напори захтевају додатно планирање и скоро
дефинитивно прегруписавање снага, ради
обезбеђења адекватне подршке Влади ТУТАN
по безбедносним и логистичким питањима.

У претходномтексту приказани су делови
сценарија, као и неких елемената у процесу
командовања снагама у операцији, који су би
ли доступни у току праћења вежбе.

71 Зона раздвајања.



Запажања у организацији
и раду команде

• Команда која је у свом саставу имала
преко 400 официра начелноје формирала гру
пу за оперативно планирање од тридесетак
старешина који су се бавили планирањем те
кућих операција.

• У организацији одељења за планирање
и развој пре сваке фазе у процесу планирањагопв) је имала обуку, коју су изводили специја
листи у појединим областима по процени ко
манданта - координирајућег официра.

• Заштита снага је део којем се посвећује
посебна пажња, а официри који су провели из
весно време у мултинационалним операција
ма на угроженим подручјима носиоци су
планирања активности заштите снага.

• Информационо-информатичкеоперације
у процесу планирањаанализирају се са посеб
ном пажњом како би се обележио противнички
и заштитио властити центар гравитације.

• Телекомуникациона и информатичка
опрема пружала је могућности видеоконфе-

81 Група за оперативно планирање.

54

ренцијских веза између учесника у командова
њу снагама у реалном времену.

• Цивилно-војна сарадња као подручна
функција имала је значајно место у оваквом
сценарију.

• Простор извођења операције, структура
становништва, проблеми у свим сферама жи
вота између земаља учесника у конфликту
формално су упоређивани са Косовом и Мето
хијом, а просторно и са Авганистаном.

Закључак

Учешће на оваквим вежбама у улози по
сматрача ствара нову слику и проширује зна
ња у области планирања, организовања,
припреме и извођења вежби. Посебно доми
нира функција командовање снагама, док ГОП
ради у зависности од потреба да се постојеће
одлуке коригују или донесе потпуно нова од
лука која би подразумевала ангажовање до
ступних или расположивих снага.

Припрема, организација и извођење ове
вежбе која је, пре свега, обучавала команду
коштала је око 873.000 евра.
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ТИМОВИ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Потпуковник др Ранко Лајић

нусловима изазова, ризика и динамичних промена у окружењу,
организације се све више опредељују за формирање тимова, као
флексибилнијих организационих облика који могу успешно одго-

ворити сталним и убрзаним променама. Тимски рад доводи до ефективни
јег коришћења ресурса, бољег одлучивања и решавања проблема, већег
квалитета, степена иновација и креативности. За постизање успеха, одно
сно избегавање неуспеха тима, кључно је да се разуме улога лидерства
унутар тима. Ефективан лидерски процес представља можда и најважни
ји фактор успеха организационих тимова.

*Аутор рад на Војној академији

настанак тимова у организацијама везу
је се за шездесете године ХХ века.

Чланови тимова поседују комплементарне ве
штине и ангажовани су за заједничку сврху и
циљеве перформанси за чије остваривање
развијају заједнички приступ и деле одговор
ност.Учинак чланова тима је динамички и они
су нераскидиво повезани. Под тимом се под
разумева посебан облик формалне организа-

ције заједничког рада мањег или већег броја
људи, које повезују постављени задаци и ци
љеви, планирани послови и исти, или прибли
жно исти, мотиви и интереси. Тимови се орга
низ~у по унапред утврђеним принципима и
правилима и обично премашеучинак поједина
ца ако задаци који се обављају захтевају више
струке вештине, процену и искуство. Флекси
билнији су и ефикасније одговарају на промене



него што то могу традиционалне сталне радне
групе. Тимови имају способност да се брзо оку
пе, развију, поново фокусирају и расформирају.
Добро замишљен и успешно организован тим
ски рад повећава укупне ефекте рада, што је је
дан од основних циљева организације. Поред
осталог, тимови обезбеђују и позитивну синер
гију, која представља додатну вредност зајед
ничког рада.

Развој тима

Развој тима, од групе појединаца до ефи
касног тима који функционише беспрекорно,
пролази кроз пет фаза: формирање и оријен
тацију, незадовољство, одлучност, извођење и
расформирање.

Формирање и оријентација представља
прву фазу у којој се чланови тима међусобно
упознају. У овој фази упознају се и са циљеви-

ма и мисијом тима. Сусрећу се са новим начи
ном рада од којег много очекују, али исто
времено и стрепе како ће се уклопити у тим
ски начин рада. У овој фази лидер тима има
наредбодавну улогу.

Фаза незадовољства јавља се после по
четног ентузијазма. Наступа када чланови тима
уоче разлику између очекивања и реалности.
Поједини чланови су збуњени, нервозни и сма
трају се некомпетентнимза додељене задатке.
Лидер тима у овој фази треба да охрабрује и
усмерава чланове тима на задатке и сарадњу.

Одлучност је трећа фаза у развоју тима у
којој се изграђује култура тима, развијају спо
собности и вештине за обављање конкретних
послова. Лидер тима утиче на самосталност
чланова, охрабрује их, и укључује у процес до
ношења одлука. Када чланови тима стекну са
мопоуздање и усвоје групне норме тим је спре
ман за извођење акција.

Фаза извођења је крајњи циљ у развоју ти
ма. У овој фази тим функционише ефикасно,



преовлађује тимски дух и свест о супериорно
сти и синергији тимског рада. Чланови тима
осећају задовољство због учешћа у активно
сти тима и могу без помоћи лидера тима да се
оријентишу у правом смеру. Ауторитет за до
ношење одлука лидер је делегирао на члано
ве тима. Фаза извођења треба да траје све док
траје и сврха због које се тимови формирају.

Фаза расформирања почиње након оба
вљеног посла, чиме се завршава животни ци
клус тима. Чланови тима су задовољни због
успешно обављеног посла и планирају будуће
ангажовање у неком новом тиму.

Карактеристике ефективног тима

Уколико нису ефективни тимови могу и да
разочарају. Карактеристике ефективних тимо
ва приказане су на шеми 1.

Јасни
циљеви

ЕФЕКТИВАН
тим

Ефективни тимови имајујасне циљеве ко
је треба постићи. Чланови знају шта се од њих
очекује, како да постигнуте циљеве и посвеће
ни су им. Задаци појединаца у тиму морају би
ти познати, повезани и координирани. Лидер
тима мора поседовати способност управља
ња, како појединачним и тимским задацима,
тако и интерперсоналним односима у тиму.
Циљеви тима морају да буду функционално
повезани са укупним циљевима организације
или њеног дела у којем је тим формиран. Оп
шти циљеви организације треба да буду пре
творени у специфичне и мерљиве циљеве
тима. Они морају довести до стварне промене
у организацији, да буду изазовни, али и дости
жни. Мали циљеви неће мотивисати чланове,
али ни они који су тешко достижни. Тежиште
треба да буде на ономе "шта треба постићи", а
не на ономе "шта треба радити". Уколико же
лимо да чланови буду мотивисани за постиза
ње најбоље је да сви суделују у дефинисању
и постављању циљева. При дефинисању ци
љева треба имати у виду циљеве и потребе
других делова организације. Општи циљ треба
да буде подељен на мање циљеве који су спе
цифични, временски дефинисани и мерљиви.

Појединци у тиму поседују релевантне
вештине за постизање жељених циљева, ко
је се састоје од стручних и интерперсоналних
вештина. То су вештине у области процеса ра
да или обављања послова, технике одлучива
ња и решавања конфликата.



Узајамно поверење међу члановима је ка
рактеристика ефективних тимова. Они верују
један другом и то поверење је потребно одр
жавати. Лидер тима и чланови треба да разго
варају о томе како њихово понашање утиче на
јачање и слабљење поверења у тиму и након
тога да покушају да се понашају на начин који
ће градити и одржавати поверење. На изград
њу поверења утиче: интегритет (искреност и
поштење); компетентност (стручно знање и ин
терперсоналне вештине); конзистентност (по
узданост, предвидљивост, реалне процене);
лојалност (спремност да се заштити и "сачува
образ" друге особе), и отвореност (спремност
на отворену размену информација и идеја).

Чланови ефективног тима показују зајед
ничку посвећеност циљевима тима и спрем
ност за постизање тих циљева. Лојални су и
спремни да ураде све што је потребно да би
помогли свом тиму да успе.

Добра комуникација између чланова тима
помаже у вођењу и исправљању неспоразума.
Потребно је преносити поруке, вербално и не
вербално на начине који су одмах разумљиви
и јасни. У добром тиму нема тајни. Сви знају
шта се догађа - било то добро или лоше. Сви
чланови износе своје мишљење без страха да
ће бити исмејани или кажњени. На стварање
отворености и искреностиу тиму највишеутиче
лидер својим понашањем. Потребноје показа
ти властитим примеромда ће свако ко направи
грешку добити помоћ и подршку да је исправи.

Флексибилност од чланова тима захтева
да поседују преговарачке вештине, с обзиром
на то да је уобичајено да се проблеми и одно
си у тиму мењају и да је потребно ускладити
те промене.

Лидери помажу да се тим води и пружају
му подршку, али га не контролишу. Они моти
вишу чланове тима да их следи, објашњавају
ћи им циљеве, указујући на могућност проме
на, повећањем самопоуздања и помажући
члановима тима да у потпуности буду свесни
свог потенцијала. Лидер треба да буде особа
коју сви поштују, која има довољно утицаја на
чланове и која може створити везе с групама и
појединцима изван тима. Он мора да буде спо
собан да координира рад тима и да има добре
комуникацијске вештине.

Неопходан услов за ефективан тим је и
интерна и екстерна подршка. Чврста инфра
структура тима кроз одговарајућу обуку, одго
варајући мерни систем за оцену учинка, под
стицајни програм који признаје и награђује
активност тима и систем људских ресурса ко
ји обезбеђује подршку битни су елементи ин
терне подршке. Екстремна подршка подразу
мева пружање средстава која су потребна
тиму да се посао успешно обави.

Увођење тима на радно место и прелазак
са самосталног рада на тимски рад утицао је
на запослене да сарађују са другима, суочава
ју се са разликама и уздигну се изнад личног
интереса.

Разлике између тима
и сличних облика организовања

У свакодневној пракси и у стручној лите
ратури наилазимо и на друге облике организо
вања, као што су: формалне и неформалне
групе, заједнице, мреже и слично. Често се не
прави разлика између тимова и наведених об
лика организовања, иако између њих постоје
велике и непремостиве разлике. Најчешће по
истовећивање врши се између тима и групе.

Разлике између тима и групе. Поистове
ћивање групе са тимом је веомачесто, иако из
међу њих постоје велике и лако уочљиве раз
лике. Пре свега, група је шири појам од тима,
који се може схватити и као специфичан облик
групног организовања. Чланови тима су посве
ћени остварењу заједничког циља и сваки члан
сноси одговорност за његово остварење. Тим
ски рад обезбеђује синергију као додатну вред
ност заједничког рада и то није прост збир ре
зултата појединачног рада чланова групе, као
што је то у случају групног рада.

Ефекти групног рада зависе искључиво од
појединачног учинка њених чланова, а одго
ворност чланова групе је мања од одговорно
сти чланова тима. Ефекти тимског рада не за
висе само од индивидуалног учинка њених
чланова него и од ефекта заједничког рада.
Осим за свој рад чланови тима одговарају и за
рад читавог тима. Тим је хомогенија, компакт
нија и флексибилнија група људи комплемен
тарних знања, способности и вештина. Члано
ви тима делују према заједничком и унапред
дефинисаном циљу,док чланови групе могу, а
не морају, имати прецизно утврђен заједнички
циљ и интерес.

Резултатрада групеје једноставанзбир по
јединачних доприноса сваког члана групе, док
је резултаттимског рада већи од простог збира
појединачних резултата његових чланова.

Основне разлике између тимова и "обич
них" радних група су следеће:

- тим се формира када је потребан резул
тат који превазилази све оно што не могу поје
диначно чланови група;

- интеракција између чланова тима је
интензивнија него између чланова група;

- тимови формирају своје специфично
знање, искуство и тимски дух;

- успешност тима је резултат интеракције





између чланова тима, а резултат групе је после
дица индивидуалних доприноса чланова групе;

- интензивне интеракције између чланова
тима доприносе синергетским ефектима који
су много већи у тимовима него у групама;

- перформансе радних група умногоме за
висе од индивидуалних компетенција чланова
групе, што код тимова није случај;

- у тимовима, за разлику од група, улога
вође није формализована и различити члано
ви тима преузимају улогу вође у различитим
задацима;

- чланови тима поседују комплементарне
вештине и нису случајно изабрани као члано
ви тима;

- одговорност чланова радне групе је ин
дивидуална, а одговорност чланова тима ко
лективна.

Традиционални концепт рада и организо
вања полако се трансформише у тимски рад и
тимско остварење циљева организације. За
разлику од тима, група зависи од концепта
традиционалне организације, подређена јој је
и поступа по налозима организације.

Концепт тимског рада представља знача
јан напредак у процесу управљања људским
ресурсима и даље хуманизације и социјализа
ције односа у раду. Тимски концепт почива на
следећим принципима:

- руководиоци треба да поштују чланове
тима, верујући да се они понашају у складу са
постављеним задацима и циљевима;

- потребно је запосленима обезбедити ве
ћу слободу и самосталност у решавању про
блема и у доношењу неопходних одлука;

- код запослених треба развијати осећај
поноса, припадности и задовољства;

- својим понашањем руководиоци треба
да увере запослене да управљачки тим орга
низације настоји да свима буде боље;

- адекватно стимулисати запослене који
постижу добре резултате;

- омогућити да запослени искажу и разви
ју своје стваралачке, креативне и друге спо
собности.

Тимски рад у великој мери мења традици
онално поимање положаја и улоге запослених
у процесу рада и традиционално схватање од
носа између запослених, на једној страни и ор
ганизације на другој страни. Ови принципи не
могу се применити на групни рад који је зави
сан и подређен организацији.

Разлике између тима и других сличних
облика организовања. Најзначајнији и најчећ
ше помињани облици повезивања последњих
година су заједнице и мреже (табела). Најче
шће се везују за организације чији се ресурси
темеље на знању и информацијама, мада се
појављују и изван тих организација. Сличне су
тимовима по томе што стварају простор за: са
модоказивање и потврђивање; размену знања
информација и идеја; развијање способности;
креирање нових идеја и слично. Разликују се
по статусу,одговорностичланства, начину фи
нансирања и другим показатељима. Заједни
це и мреже представљајупаралелнуструктуру
у односу на основну структуру организације,
чији циљеви нису јасно постављени, а задаци
прецизно утврђени. Њихове активности фи
нансирају се спонзорством и донаторством, за
разлику од тимова чије активности се финан
сирају средствима организације.

Заједнице и мреже најчешће се организу
ју у информатизованим институцијама, ради
продубљивања и обогаћивањаодређених зна
ња, прикупљања, обраде, преноса и коришће
ња пословних информација, као и ради
проналажења бољих, рационалнијих и опти
малнијих решења за превазилажење одређе
них проблема.

~
Који је Ко су Шта их одржава Колико дуго

о ц њихов циљ? чланови? на окупу? трају?
Развој Чланови који Страст, Све док
способности сами себе посвећеност и постији

Заједнице чланова; бирају идентификација интерес за
стицање и са знањем групе одржавање
размена знања групе
Испорука Сви који су Захтев посла До следеће

Групе производа повезани и заједнички реорганизације
или услуга процесом рада циљеви
Извршење Чланови које Циљеви и Док се посао

Тимови одређеног одреди управа проблеми не заврши
задатка пројекта
Прикупљање Пријатељи и Заједничке Све док људи

Мреже и пренос пословни потребе имају разлог
пословних познаници да се повезују
информација

--- -
~-
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Тимови су саставни део организација, за
разлику од осталих сличних облика организо
вања који су додатак организацији. Радикал
нији су од свих осталих, јер одједном уводе
велики број промена и мењају особине орга
низације.

Са становишта управљања људским ре
сурсима тимове можемо поделити на радне
тимове и управљачке тимове.

Радни тимови

Први облици радних тимова појавили су
се почетком шездесетих година ХХ века. Да
нас изучавају и спроводе постављене циљеве
и утврђене задатке пословне политике органи
зације и чине основу тимског концепта рада,

организовања и размишљања. Радни тимови
су значајнији од управљачких тимова.

Радни тимови су групе чији чланови ин
тензивно раде на одређеном заједничком ци
љу користећи своју позитивну синергију, инди
видуалну и заједничку одговорност и додатне
вештине.У радним тимовима комбиновани по
јединачни напори чланова тима дају већи учи
нак него што би то био збир појединачних учи
нака, што се остварује позитивном синергијом
кроз координисани напор.

Врсте радних тимова

Радни тимови су опстајали захваљујући
ефектима и начину свог рада и принципима и
правилимаорганизовања.Да би се прилагоди
ли променљивим условима рада и организо-



вања, стварани су различити модели радних
тимова: тимови за решавање проблема, само
управни, интерфункционални, виртуелни и
глобални тимови.

Тимове за решавање проблема оснива,
организује и усмерава менаџмент организаци
је који одређује чланове тима, водећи рачуна
да у тим уђу проверени и доказани стручња
ци, компетентни и способни, самоиницијатив
ни и креативни, различитог профила и богатог
искуства. Да би били оперативнији у свом ра
ду, најбољеје да имају између пет и девет чла
нова. Ако у организацији нема довољно таквих
стручњака они се регрутују са стране. Тимови
који су састављени од компетентних и способ
них људи, чији су задаци прецизно утврђени, а
циљеви јасно постављени, готово са сигурно
шћу постижу успех. Једноставнапроцедурапри
њиховом конституисањуи ефикасно решавање
актуелних проблема најбоља су препорука за
њихово даље постојање и деловање. Циљеве
и задатке тиму утврђује управљачки тим орга
низације,постављајућиих предраднитим и ње
говечланове.Чланови радногтима не учествују
у утврђивању задатака које треба решити.

Тимови за решавање проблема баве се
унапређивањем облика и метода рада, увође
њем нових и унапређивањем постојећих тех
нологија, рационализацијом организације,
побољшањем материјалног и социјалног по
ложаја запослених, хуманизацијом услова ра
да, побољшањем мотивације, унапређивањем
културе рада и многим другим питањима. Ови
тимови су привремена, стручна и експертска
тела, који функционишу онолико колико је по
требно, односно до окончања задатог посла.
Тимови за решавање проблема ретко имају
овлашћења да унилатерално реализују било
коју од својих предложених мера.

Самоуправнитимови почињуда се разви
јају осамдесетих годинаХХ века и могу се сма
трати коракомдаље у односуна традиционални
начин рада и у односу на тимове за решавање
проблема. Ови тимови, по правилу,уживају ве
ћу аутономију,због чега се најчешће формира
ју као самосталне организационе целине. У
многим организацијама функционише систем
самоуправнихтимова, састављенод већегбро
ја тимова, формираних на нивоу организацио
них целина. Самоуправнитимови обично имају
више чланова него тимови за решавање про
блема. Чланови ових тимова су и обични рад
ници, за разлику од тимова за решавање
проблема чији су чланови искључиво компе
тентни и искусни стручњаци. Тим је овлашћен
да самосталнобира и одређује својечланове, у
шта се чак ни менаџменторганизацијене меша.
Поједини стручњаци или обични радници могу
да буду чланови два или више тимова.
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Самоуправни радни тим је трајна, леги
тимна и доминирајућа организација. Формира
се вољом менаџмента и запослених у органи
зацији и може да постоји све док постоји и ор
ганизација. Концепт самоуправног радног тима
успешно замењује традиционалну организаци
ју рада и пословања,засновану на принципима
надређености и подређености, чиме је почела
нова ера у изграђивању односа у раду. Тради
ционални хијерархијски односи због своје тро
мости, непримереностии неконкурентностипо
стају превазиђени и све више уступају место
новим, ефикаснијим и хуманијим односима у
раду и у вези са радом. Односе засноване на
чврстој хијерархијској основи замењују односи
једнакости, толеранцијеи креативно решавање
заједничких послова. У таквим условима нису
потребни менаџери који контролишу рад запо
слених, односно нестаје потреба за менаџери
ма на нижим степенима управљања и руково
ђења процесом рада. Положај запослених се
радикално мења, при чему долазе до изражаја
њихове способности и креативности.

Самоуправним тимовима нико не упра
вља, јер су овлашћени да управљају сами со
бом. Циљеве, методе и стратегију свог рада и
деловања сами утврђују и менаџмент органи
зације им се у та и слична питања не меша. За
евентуалне пропусте у свом раду једино од
говарају менаџменту организације. Одговор
ност сносе и за индиректне грешке, а не само
за директне пропусте. При утврђивању њихове
одговорности преиспитује се и утврђује инди
видуална одговорност чланова тима и колек
тивна одговорност тима као целине. Контролу
рада обавља мањи број чланова тима, а не не
ко ко није у тиму. Актуелне проблеме решавају
сви чланови тима, а одлуке најчешће доносе
консензусом. Сваки члан тима зна шта раде
остали чланови у тиму. Ови тимови имају овла
шћења да доносе и реализују одлуке, заврше
пројекте и баве се проблемима.

Интерфункционалнетимове чине члано
ви запослени на различитим функцијама. Из
бирократске или функционалне организацио
не структуре проистекао је проблем координа
ције између различитих пословних функција,
који је решен формирањем интерфункционал
них тимова. У њима чланови на различитим
функцијама, директним контактом и сарад
њом, размењују ставове, знања и информаци
је и на тај начин долазе до заједничких реше
ња која су у интересу организације као целине.
Ови тимови су посебно важни када је потреб
но реализовати пројекат у којем учествује ви
ше пословних функција.

Виртуелни тимови користе мрежу про
фесионалаца без непотребних општих тро
шкова и сложене организације рада. Оријен-
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тисани су више према задацима, а посебно
ако се чланови тима нису никада срели. Ови
тимови користе компјутерску технологију за
повезивање физички раздвојенихчланова, ра
ди постизања заједничког циља. Чланови са
рађују у мрежи која покрива одређени регион,
на конференцијама путем видеа, факса, e-ma
ila или weba. Виртуелни тимови могу да раде
све што раде и други тимови, осим "прегова
рачке" дискусије које се обављају лицем у ли
це. Физичка дистанца је битан недостатак ове
врсте тимова, с обзором на то да су социјалне
везе понекад веома важне за успех тима.

Глобални тимови могу да буду било који
претходно наведени тимови. Чланови глобал
них тимова долазе из различитих земаља са
различитим националним културама. Успех
глобалних тимова најчешће зависи од успе
шног решавања проблема културних разлика
које се у њима појављују. Чланови ових тимо
ва носе различите претпоставке о природи
људи и њиховим међусобним односима, што
може да буде извор конфликата, али и синер
гетских ефеката у тиму.

Формирање тима

Да би група постала тим потребноје обез
бедити амбијент и услове за рад. Избор и об
ликовање тимова је сложена управљачка ак
тивност сваке организације. Претварањегрупе

тим захтева вештину и способност коорди-

нације, а одржавање тима и његово развијање
сталну пажњу менаџментаорганизације.Да би
успешно функционисао концепт тимске орга
низације и тимског начина рада неопходно је,
поред осталог, и добро формирање радног ти
ма. Формирање радних тимова подразумева
следеће активности:дефинисање радне улоге
и других улога, одређивање концепта и саста
ва тима, одржавање тренинга, одређивање
концепта рада, адекватно награђивањечлано
ва тима и изграђивање и јачање поверења.

Дефинисање радне улоге и других улога
у тиму. У зависности од утврђених циљева
радни тим мора да испланира своје обавезе и
активности како би знао колико му људи тре
ба, којег профила и са каквим способностима.
Треба прецизно да дефинише улоге сваком
члану. Сваки члан треба да добије улогу за ко
ју је највише заинтересован и која му највише
одговара. Добијањем улога за које су заинте
ресовани, чланови тима постизаће боље ре
зултате, а рад ће доживљавати као задовољ
ство и шансу за доказивање. Овакав концепт
тимског рада развијаће човекову индивидуал
ност и способност.

Успешан радни тим треба да чине: инова
тори, промотери, аналитичари, организатори,
продуценти, контролори, подржаваоци, савет
ници и интегратори.

Иноватори покрећу иницијњиву /t1 креира
ју идеје. То су маштовити n~ед ц~ по hр~ви
лу велики индивидуалци, ~еза V\CJ:li/1 ~ дtна-



мични, и не трпе шаблоне. Веома су потребни
тиму, али их је тешко придобити да раде тим
ски. Висок степен слободе и ауторитета поми
риће ове захтеве.

Промотери прихватају идеју од иноватора
и проналазе начин за њену промоцију и прихва
тање. То су појединци који поседују способност
комуникације и перцепције, пре других схвата
ју значај идеје, поседују реторичке способно
сти, имају уверљив и самопоуздан наступ.

Аналитичари креирају могуће опције, ана
лизирају предности и недостатке и предлажу
решење, односно одлуку. То су појединци који
поседују знања из струке, добро познају про
блем, могућности организације и ситуацију у
окружењу. Располажу релевантним информа
цијама.

Организатори претачу идеје у акцију; де
финишу циљеве, планирају и организују актив
ности, креирају климу и културу, тако да се
сваки члан тима осећа важним и значајним де
лом организације.

Продуценти су заокупљени резултатима;
то су појединци који знају да искористе распо-

ложиве могућности и допринесу да производ
одговара стандардима, и на тај начин оснажу
ју конкурентску предност своје организације.

Контролори брину да се поштују правила
и прописи, пословне процедуре, норме и стан
дарди. Такви појединци у тиму доприносе да
остварено буде у складу са планираним.

Подржаваоци обезбеђују стабилност ти
ма, тако што штите тим од негативних утицаја
споља, подржавају и охрабрују чланове тима.
Тиму су потребни ови појединци који делују
конструктивно, који одбацују приче које нару
шавају стабилност и шире истину која учвр
шћује уверење у успех. Они доприносе изград
њи поверења, залагања и посвећености тиму.

Саветници делују превентивно, како се не
би донела погрешна одлука. Ови екстравертни
појединци прикупљају ставове и мишљења
чланова тима. На тај начин они формирају
"критичну масу" информација корисних за до
ношење одлука.

Интегратори су везивно ткиво тима.
Својим понашањем ови појединци шире идеју
заједништва. Поштујући разлике у ставовима
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појединих чланова, интегратори извлаче оно
што је заједничко, промовишу односе сарад
ње и каналишу могуће конфликте, тако што
подстичу конгнитивне, а потискују афективне
конфликте. Интегратори афирмишу здраво
такмичење,интернуберзу идеја и креативност.
Посебно су важни у организацијама са дугом
традицијом индивидуалног рада које прелази
на тимску структуру.

То су само неке од улога и особине које
треба да поседују чланови тима. Осим ових
постоје и друге улоге, задужења и склоности,
које се појављују и које су неопходне поједи
ним радним тимовима.

Одређивање концепта и састава тима.
Замишљени циљеви и задаци опредељују
концепт и саставтима. Добар концепт и састав
тима гарант су његове успешности. Да би се
изградио добар концепт морају се знати све
његове координате.У зависности од делатно
сти којомће се тим бавити процењујесе број и
структура потребних кадрова.

Када се дефинише концепт тима присту
па се избору људи за његово чланство. У току
конституисањаи оспособљавањатима за нор
малан рад, регрутовањељуди за састав тима
је један од најтежих и најодговорнијих посло
ва. При избору људи мора се о свему водити
рачуна, јер су разлике међу њима значајне, а
односе се на врсту и степен образовања, сте
пен мотивације за тимски рад, навике и скло
ности, мане и врлине, радне и друге способ
ности и могућности, потврђен и прикривени
дар и таленат,итд. На темељу супротностипо-

требноје изградитијединство, а на основу раз
личитости стварати богатство.

Предност при избору чланова тима имају
она лица која имају потребно професионално
искуство и кфалификацију,искуствоу тимском
раду, степен стручности, способност комуни
кације, спремност на прихватање одговорно
сти и потребну дозу самопоуздања. При
селекцији и избору чланова тима потребно је
проверити њихове способностиза тимски рад.
Селекција се може извршити на основу одго
вора на десет питања, и то: да ли вредносни
систем појединца одговара потребама тима;
да ли се понаша проактивно при решавању
проблема;да ли ће се заложити за циљевети
ма; да ли успешно подноси стрес; да ли може
позитивно да утиче на друге; постоји ли код
њега заједнички дух; да ли је поуздан у испу
њавању обавеза; да ли је иновативан; да ли
ефективно комуницира; да ли тежи развоју?

Осим знања о проблему који се решава
кандидати морају поседовати и концептуалне
и интерперсоналне вештине. Концептуалне
вештине доприносе артикулацији проблема и
проналажењурешења,а интерперсоналневе
штине доприносе квалитетнијем раду са љу
дима. Чланови тима морају да буду зреле
личности, кооперативне,емоционалностабил
не и савесне. Само такве личности способне
су да прихватају друге људе онаквима какви
јесу и да сарађују са њима. Разлике међу ка
рактеристикама личности у тиму треба да по
стоје, али не би требало да буду велике.
Уколико су те разлике велике чланови тима



морају извесно време да троше на решавање
тих разлика. При формирању тима пожељно
је дати предност оним кандидатима за које се
зна да се лакше прилагођавају тимском раду и
да су флексибилнији у сарадњи.

Пожељно је да у избору лидера тима уче
ствују сви чланови тима. Ефикасан лидер тре
ба да поседују следеће карактеристике: спо
собност да саслуша друге; разуме услове рада
тима и организације; подстиче чланове тима на
већи учинак; спреман је за прихватање ризика;
поседује потребне информације и чини их до
ступним члановима тима; помаже другима и
уноси ентузијазам код чланова; брзо решава
проблеме који се јављају у тиму, и слично.

Уколико је тим погрешно и неадекватно
конципиран и састављен, он не може да успе
шно функционише и ради. Дугорочно гледано,
такав тим може нанети више штете него кори
сти. И најбоља идеја неће дати резултате уко
лико се на ваљан начин не операционализује.

При конципирању и састављању тима по
требно је водити рачуна и о разликама у вери,

националној припадности, култури, традицији,
менталитету и другим разликама. Да би се и
са таквим различитостима створио успешан
модел тима и обезбедио његов добар састав,
потребно је да се сви подједнако поштују, без
фаворизовања појединаца. Не треба дозволи
ти да се разлике претворе у сукобе и свако
дневне конфликте, већ стварати климу у којој
ће се разлике манифестовати као предност ти
ма. Потребно је до краја испоштовати одређе
не специфичности средине у којој се формира
тим, и у састав тима обавезно укључити и по
јединце из те средине. На тај начин тим неће
наилазити на отпоре те средине и имаће веће
шансе за успех.

Одржавање тренинга. Након дефиниса
ња циљева и задатака, одређивања концепта
и састава тима организује се тренинг за њего
ве чланове. Тренинг је облик учења, усаврша
вања вештина и развоја способности. То је
својеврстан вид обуке чланова тима да би но
воформирани тим успешно радио, а чланство
се оспособило за тимски рад и квалитетно из-



вршавање преузетих обавеза. Тренинзи се
одржавају уз помоћ и асистенцију посебних
стручњака и координатора, по претходно утвр
ђеном плану и програму обуке. Добро осми
шљен тренинг помаже чланству да се лакше и
брже привикне на тимски рад, нову атмосферу,
нове људе и нове задатке. У току тренинга по
тврђују се и стичу нова знања, усавршавају по
стојеће и увежбавају нове вештине и способ
ности. Овакав вид обуке неопходанје не само
у време стварања и отпочињања рада тима
него и касније, све док тим постоји и функцио
нише. Радни тим треба непрестано да се уса
вршава и прилагођава датим околностима и
интересима организације.

Одређивањеконцепције рада подразуме
ва прецизно појашњавање начина рада и по
ступања сваког члана тима појединачно и
тима као целине. Чланови радног тима треба
да знају како ће се када понашати, како ће ре
аговати у појединим ситуацијама и како ће се
заштитити од спољних и других утицаја. Одго
воре на та и слична питања не могу тражити
од неког другог већ их морају проналазити са-

ми. Ако на рад тима утичу одређени фактори,
потребно је да се тим што боље организује и
што боље прилагоди датим условима, како би
се последице утицаја тих фактора што мање
одразиле на ефекте рада тима.

Адекватно награђивање чланова тима
треба да охрабрује кооперативност пре него
конкуренцију. Правилно и принципијелно кон
ципирање система награђивања чланова рад
ног тима је веомазначајно. Повећањемзарада
и посебним признањима и наградама и другим
одговарајућим начинима, менаџери мотивишу
чланове радног тима и тим у целини на веће
залагање у раду и већи радни учинак.

Разликеу учинку чланова тима могу да бу
ду веће и мање, оправдане и неоправдане,
планиране и непланиране. Систем награђива
ња треба поставити тако да уважава разлике у
раду и радном учинку. Које остварио већи учи
нак и дао већи допринос успеху тима треба да
буде више и боље награђен. Међутим, преве
лико фаворизовање индивидуалног рада и ин
дивидуалног учинка може да штети тимском
раду и укупним односима у тиму. Такође, неу-



важавање разлика у резултатима појединач
ног рада може се негативно одразити на моти
вацију најбољих чланова тима. Зато је
неопходно да систем награђивања буде изба
лансиран тако да сви буду задовољни. Систем
награђивања треба да стимулише и све актив
ности подршке и доприноса повећању ефека
та тимског и индивидуалног рада.

Изграђивање и јачање поверења међу
члановима тима један је од најзначајнијих
фактора успешног рада и функционисања
радног тима. Поверење је основа свега и оно
се изграђује, стиче и негује. Поверење је про
менљива категорија, може се повећавати и
смањивати, настати и престати. Нико га не мо
же сервирати нити наметнути. Тешко се стиче,
а лако губи. Резултат поверења је разумева
ње, а резултат неповерења су неспоразуми и
конфликти. Без поверења нема слоге, а без
слоге нема успеха у раду.Чланови тима се це
не и поштују по резултатима претходног и те
кућег рада, по доказаним квалитетима и
способностима, а не по службеној дужности и
по сили закона. Овакав тим гради свој успех
на поверењу, а не на команди и традиционал
ној хијерархији. Нико никоме није надређен ни
подређен. Међу члановима тима заступљена
је једнакост, равноправност и толеранција.

Степен поверења у радним тимовима нај
више зависи од: интегритета, компетентности,
конзистентности, лојалности и отворености.

Интегритетподразумевапоштовањемо
ралних вредностии моралнихправила понаша
ња и темељисе наличном поштењуи правично
сти. Разликујусе моралнии физички интегритет.
Моралниинтегритетсе нарушаваповредомлич
ности и људског достојанства, а физички инте
гритетсе нарушаваповредомтела.Људи од ин
тегритета се брзо препознају и брзо стичу
симпатије и поверењеосталихљуди.

Компетентност се стиче професионал
ним односом према раду и радним обавезама,
примереним односом према осталим запосле
нима и поседовањем потребног знања и спо
собности. Компетентни људи су истрајни у
своме раду, студиозни и упорни. Они плене
својим знањем и својом сигурношћу и највећа
препорука су њихови резултати. Компетент
ним људима се много верује.

Конзистентност је одлика људи који су
доследни, поуздани, сналажљиви, прагматич
ни, постојани и довитљиви. То су људи од по
верења и угледа, чије понашање је предви
дљиво, а поступци очекивани. Конзистентним
људима се сви могу поверити и они то неће
злоупотребити.

Лојалност подразумева оданост сваког
према свима појединачно и свих према тиму.
Исказује се према одређеним људима, идеја
ма, програмима, управљачком тиму, пословној
политици организације, итд. Лојалност значи
бити веран, а бити веран значи остати привр-
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жен одређеној идеји, програму, концепту, тим
ском начину рада или људима.

Отвореност се манифестује кроз спрем
ност и жељу за успостављањем искрених и ср
дачних односа међу људима. Успостављањем
и развијањем искрених односа међу људима
стварају се неопходни предуслови и за изгра
ђивање поверења. Појединац који је неповер
љив према осталим људима и који крије своје
право лице тешко стиче поверење својих по
знаника и колега. Такви људи су непожељни
за дружење и тимски рад, јер се никада не зна
како ће реаговати. Отворени људи су непо
средни и срдачни и, као такви, пожељни за
тимски рад.

Изградња поверења је врло значајна, а
одговорност сносе руководиоци. С тим у вези,
руководилац треба да:

- покаже да ради за интересе других као
што ради за своје интересе (не радити за свој
лични интерес, а на штету тима);

- буде тимски играч (подржава тим речи
ма и делима);

- вежбаотвореност (информишесарадни
ке, објасни им своје одлуке и омогући им при
ступ потребним информацијама);

- буде фер (потребно је да размисли како
ће други примити његову одлуку или акцију);

- изрази своја осећања (треба да буде
близак са сарадницима и дели своје мишље
ње са њима);

- покаже доследност у базичним вредно
стима које воде ка доношењу одлука (требада
размисли о својим убеђењима, па тек онда да
ДОНОСИ одлуке);

- одржава поверење (верује онима којима
можеда се поверии на које можеда се ослони);

- демонстрира компетентност (развијаод
нос поштовањасарадника према себи, демон
стрирајући своје способности).

Поверење је унутрашње својство човека,
иако се одаје спољним манифестацијама.
Спољне манифестације нису увек искрене,
због чега дизајнери радног тима морају посве
тити максималну пажњу регрутовањучланова.
У процесу изграђивања и јачања међусобног
поверења и поверењау тимски начин рада по
требно је интересе тима и тимског рада стави
ти у исту раван са личним интересима. Треба
јавно исказивати своју подршку и лојалност
према тиму, а према члановима тима градити
коректне и сарадничке односе.

Предности и недостаци
тимског рада

Радне тимове и тимски концепт рада про
учавали су многи научници и теоретичари.
Њихова истраживања указују на то да ни кон
цепт тимског рада није идеалан и да се и ње
му могу приписати одређени недостаци. Иако
се у појединим ситуацијама испољавају одре
ђене слабости тимског рада, ипак су предно
сти доминантне.



Предности тимског рада су велике и
очигледне, тако да их готово нико више не до
води у питање. Концепт тимског рада показао
се супериорнијим од традиционално-хијерар
хијског начина рада, па ће још дуго бити без
алтернативе. Сматра се да ће тимски рад у
скорој будућности постати доминантан облик
рада и да његово време тек долази.

Тимски рад повећава радну и другу моти
вацију запослених, повећаваекономичност по
словања, а смањује трошкове и одсуствовања
са посла, унапређује радне и друге способно
сти и вештине, повећава пословну флексибил
ност и оданост организацији, повећава продук
тивност рада и раднудисциплину, побољшава
међуљудске односе, ствара осећај задовољ
ства код запослених и слично.

Недостаци тимског рада. Веома тешко
је обезбедити састав тима у којем ће сви чла
нови бити задовољни и који ће у потпуности

прихватити тимски концепт рада. Људи који
теже подносе атмосферу, правила и начин
тимског рада, после одређеног времена ради
ће под стресом и оптерећењем. Пошто члано
ви тима сами собом управљају не постоји по
треба за средњим слојем руководилаца, чиме
се ограничава развој лидерства. У свакоднев
ној пракси све чешће се може чути мишљење
да се тимски рад организује и тамо где му ни
је место и да је превелики број запослених об
ухваћен таквим начином рада. Увођењем тим
ског рада свуда и у сваком колективу постоји
могућност презасићености тимским радом.

Тимски рад треба уводити у области у ко
јима је потребан такав начин рада и тамо где
даје најбоље резултате. Импровизације и по
вршност не сме да буде заступљенау тимском
раду, и потребно му је прилазити селективно
и одговорно.
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Управљачки тимови

Управљачки тимови су знатно млађи од
радних тимова и њихов настанак се везује за
ескалацију кризе индивидуалног управљања
организацијом. Решавајући такве кризе ство
рен је концепт тимског вођења организације
који је показао велике предности у односу на
појединачно вођење.Управљачки тимови уна
предили су процесуправљања организацијом,
поједноставили процедуру одлучивања, учи
нили ефикаснијим имплементације донетих
одлука и остварили друге резултате.

Управљачки тим је колегијално тело са
стављено од три или више чланова. Његов за
датак је управљање или учествовање у
управљању организацијом и њеном развојном
политиком. Управљачки тим најчешће се ја
вља у форми управног одбора, извршног од-

бора и надзорног одбора, а у извесном смислу
то су и комисије које се оснивају као помоћна
радна тела за припремање и предлагање ва
жних управљачких одлука.

За успех управљачког тима неопходни су
угледни,способни, компетентниљуди различи
тих профила, знања и способности који имају
моћ и утицај. Приодређивањусвојих представ
никау управљачкимтимовимазапосленитреба
да воде рачуна о њиховим стручним, радним,
моралним и другим квалитетима и способно
стима. Њиховзадатакје да штитеправа и инте
ресезапослених,али да не запостављајуинте
ресе организације. Управљачки тим је скуп
различитостиу којемје потребнообезбедитије
динство, како би заједничким радом и делова
њемостварилии најтежециљеве.Компетенци
је управљачких тимова су бројне и веома
одговорне.Оне нисуза све истеи уређујусе За
коном и општим актима организације.

Најзначајније компетенције управљачких
тимова су: именовање генералног директора
(менаџера), учешће у избору и именовању за
меника, помоћника и осталих кључних са
радника генералногдиректора, односно кључ
них менаџера у организацији; доношење
стратешких одлука из области управљања по
словном и развојном политиком организације;
доношење одговарајућих општих аката орга
низације; разматрање годишњих извештаја о
раду и финансијском пословању и слично.

Управљачкитим требада буде састављен
од компетентних, одговорних, способних, поу
зданих и вредних људи, различитог профила.
У управљачки тим треба да уђе и одређени
број представника запослених. У интересу за
послених је да у управљачки тим делегирају
своје најбоље представнике који нису инфери
орни у односу на остале чланове. Задатак чла
нова управљачког тима је да успешно упра
вљају организацијом, доносећи мудре и
рационалне одлуке и настојањем да се те од
луке имплементирају.

Управљачки тимови су најчешће саста
вљени од пет чланова, укључујући и представ
нике запослених, који су у свему изједначени
са осталим члановима. Тимско управљање је
показало низ предности у односу на индиви
дуално управљање, а његова супериорност
проистиче из богатства знања, вештина и спо
собности његовихчланова. Добар управљачки
тим је потребансвакој организацији и треба да
буде састављен од успешних, искусних и спо
собних људи.

Састав тима треба прилагођавати потре
бама организације и условима под којим она
послује. Пре него што се приступи опредељи
вању профила будућих чланова управљачког
тима врши се снимање ситуације у организа-



цији и око организације. На тај начин стиче се
прави утисак о пословању, потенцијалима, мо
гућностима, слабостима, недостацима, карак
теристикама екстерног окружења и укупног
амбијента. Након тога одређује се састав ти
ма који треба да одговара карактеристикама
снимљеног стања у организацији и у вези с ор
ганизацијом.

Након конституисања управљачког тима,
топ менаџер, заједно са својим сарадницима
процењује да ли је тим добро састављен и да
ли ће бити способан да одговори потребама и
очекивањима организације. Уколико се проце
ни да појединим члановима недостају одређе
на знања, способности и вештине, приступа се
организовању обуке, односно тренинга. Ако се
процени да организацији недостају способни и
креативни менаџери, исти се морају обезбеди
ти. Кадрове са стране, изван организације, ре
грутовати само ако се тај проблем не може
решити додатним тренингом и оспособљава
њем кадрова из организације. Кадровима у ор
ганизацији, кад год је могуће, треба пружити
шансу. То је исправан и коректан однос према
својим људима и етичким нормама и принци
пима кадровске политике. Уколико се заобиђу
кадрови у организацији, то може довести до
незадовољства и отпора према управљачком
тиму и руководству организације.

Постоји неколико правила за успешно
функционисање управљачких тимова:

- управљачке тимове треба да чине ком
петентни људи који прихватају задатке и пре
узимају одговорност;

- тимови треба да се баве специфичним и
конкретним питањима;

- чланство у тимовима мора се заснивати
на могућностима и вештинама, а не на поло
жају појединаца у организацији;

- сваки члан тима треба да обави исту ко
личину рада;

- комуникација и интеракција у тиму не
сме да се заснива на хијерархији и положају;

- чланови морају да сарађују и негују ат
мосферу отворености, привржености и пове
рења.

Односи у управљачким тимовима су као и
у радним тимовима, засновани на међусобном
поштовању и толеранцији, на конструктивној и
креативној сарадњи и на заједничком оствари
вању пројектованих задатака и циљева. Чла
нови тима морају да буду отворени, поверљи
ви и искрени једни према другима, јер само на
тај начин могу бити успешни. Управљачки тим
мора да зна које су му ингеренције и у којим
границама може да делује како би се обавезе
сваког члана прецизно утврдиле, а тиме њихо
ве могућности што боље искористиле. Члано
ви тима нису у могућности да реше све пробле
ме и не треба да се баве општим питањима,
већ одређеним, конкретним, специфичним и ак
туелним проблемима за једну организацију. До-
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бро функционисање управљачког тима је га
ранцијауспешногуправљањаорганизацијом.

Претпоставке успешног рада
управљачког тима

Осим доброг дизајнирања, за успешан и
ефикасан рад управљачког тима потребне су
и друге одговарајуће претпоставке, и то: успе
шно дизајнирање тима; поспешивање разли
читог мишљења и избегавање афективних
конфликата; неговање фокусиране активно
сти; подстицање креативног мишљења; инте
грисањеу тимски рад и обезбеђивањеотворе
не комуникације.

Успешно дизајнирање тима је предуслов
остварења циља и ефикасног извршавања

обавеза. Дизајнирање управљачког тима, као
и дизајнирање радног тима, обухвата: одређи
вање концепта рада, организовање обуке и
тренинга, адекватно награђивање, изграђива
ње и јачање поверења између чланова тима,
итд. У поступку дизајнирања управљачког ти
ма примењују се иста или слична правила као
и у поступку дизајнирања радног тима.

Подстицање различитих мишљења и из
бегавање афективних конфликата. Аутен
тично мишљење и креативан приступ потре
бан је због размене знања и искуства, нових
идеја и сугестија, конструктивних предлога и
ставова, чиме се унапређује рад тима. Разли
ке у мишљењусу добре ако су израз истинских
и аутентичних опредељења и схватања и не
смеју почивати на мржњи, нетрпељивости и



нетолеранцији. Тим у којем се негује здрава
атмосфера омогућава да сваки члан износи
своје мишљење и нема разлога да други буду
оптерећени туђим мишљењем и ставом, нити
је потребно своје мишљење и своје ставове
прилагођавати туђим.

Чланови тима своју енергију и своје ства
ралачке потенцијале треба да усмеравају на
оно што им је главна и приоритетна преокупа
ција, а не да се баве собом и конфликтима. Ба
вљење конфликтима одузима време, успорава
рад и умањује резултате рада. Ауторитативни
и компетентни чланови тима не смеју да до
зволе изазивање афективних конфликата, већ
чим осете да између појединих чланова наста
ју неспоразуми и личне нетрпељивости треба
да реагују смирујући узавреле страсти. Реаго
вање треба да буде добронамерно уз указива
ње да је у њиховом интересу и у интересу
тима да међусобне неспоразуме и конфликте
што пре превазиђу. Уколико у тиму не постоји
ауторитет који је у стању да утиче на решава
ње међусобних сукоба, когнитивни конфликт
може прерасти у афективни конфликт са мно
го већим последицама. Тим који је састављен
од конфликтних, некомпетентних и погрешних
људи бави се споредним питањима и у њему
се не зна ко шта ради и ко је за шта одговоран,
улоге нису дефинисане, а концепција рада не
постоји. Такав тим само доноси штету органи
зацији и боље да и не постоји.

Рад управљачког тима и његове резулта
те прати руководство организације које треба
да успостави добре и сарадничке односе. Уко
лико руководство примети да се унутар тима
појављују већи неспоразуми, иницираће раз
говор са угледнијим члановима тима да би се
уочени неспоразуми и конфликти што пре пре
вазишли. У случају да руководство није у ста
њу да реши конфликте, већ се они и даље
наставе, потребно је дизајнирати нови упра
вљачки тим.

Неговање фокусиране активности. Фоку
сирани тимови придржавају се планираних ак
тивности, држећи се договореног правца, де
финисаних циљева и утврђених задатака. Они
воде рачуна о правовременом остварењу про
јектованих циљева и ништа не препуштају слу
чају.Процедурадоношењаодлукаје поједноста
вљена и убрзана, као и сама имплементација
донетих одлука. Сваки члан тима има прецизна
задужења,а импровизација и површност су ис
кључени. Чланови тима крајње савесно, одго
ворно и професионално извршавају своје оба
везе. У таквој средини конфликтна понашања
брзо се каналишу и превазилазе. Тимови који
су успешни и ефикасни окренути су будућно
сти, а не прошлости. Тамо где се негује фоку
сирана активност састанци се добро припре
мају,са унапред дефинисаним дневним редом
и кратко трају. Састанак почиње тачно у дого
ворено време и по унапред достављеном



дневном реду и неопходним материјалима.
Предложени дневни ред може се допунити
или изменити само у оправданим случајевима,
а време за расправу мора се поштовати. Уче
сници расправе не могу се удаrъавати од
дневног реда, јер би то било само губљење
времена и такав ток расправе се не допушта.

Фокусирани тимови не баве се споредним
и неважним темама и проблемима, већ пажњу
и стваралачке и друге потенцијале усмеравају
на питања из своје надлежности која настоје
да што рационалније и што ефикасније реша
вају. На тај начин омогућена им је демонстра
ција знања, ефикасности и способности, јер се
баве оним за шта су задужени. Фокусирана ак
тивност повећава ефикасност, штеди време, а
пројектовани циљеви се потпуније остварују.
На тај начин остварена је пуна сатисфакција
чланова тима, а управrъање организацијом по
стаје успешније и плодотворније.

Подстицање креативног мишљења је
услов и гарантуспешног рада управrъачкогти
ма. Њима није стало до уобичајеног и стерео
типног начина размишљања које није од
велике користи и не може донети натпросечне

резултате.Тимје заинтересован да буде успе
шнији од осталих, да постиже натпросечне ре
зултате, а за то су потребни и чланови са
натпросечним способностима. Атмосфера у
тиму треба да буде повогъна и пријемчива за
креативне rъуде и њихова мишrъења. Надаре
ни rъуди, који размишrъају другачије од оста
лих, увек теже бољем и савршенијем, нуде
нова рационалнија и оптималнија решења.
Креативни приступ је принцип који би требало
примењивати у сваком тиму.

Интегрисањеу тимски рад подразумева
активан однос према сопственим обавезама и
обавезама тима као целине. У успешним и до
бро дизајнираним тимовима сваки члан је дра
гоцен, свакоме треба дати шансу, од свакога
извућионо штоје најбоrъе и успехје готовоза
гарантован. Само интегрисан члан спреман је
да се до краја посвети тиму и тимском раду.
Успешни тимови воде рачуна о интеграцији и
активирању свих чланова. Заједничким снага
ма и мобилношћу свих доносе се најбоље од
луке и постижу најбољи резултати. Слабија
активност било ког члана штети целом тиму.
Наиме, у њему се мора створити амбијент у



којем ће се сви ценити, поштовати и осећати
пријатно. Сваки члан треба слободно да изне
се своје мишљење и опредељење, без обзи
ра на то да ли то остали чланови подржавају
или не.

Обезбеђивање отворене комуникације.
За успешно функционисање тима неопходна
је отворена комуникација у којој ће сваки члан
тима, без страха од последица, моћи да каже
оно што мисли. Своје мисли и опредељења
чланови ће слободно исказивати уколико је у
тиму створен амбијент за личну креацију, кре
ативан дијалог и несметано испољавање
аутентичности. Таква клима подстиче борбу
мишљења, креативно размишљање и кон
структивну размену ставова и идеја. Борба ми
шљења тада се доживљава на прави начин и,
по правилу,не прерастау сукоб нити конфликт
на личној основи. У неуспешним и неефика
сним тимовима постоје појединци који немају
своје мишљење и став и у њима доминирају
очекивани и прилагођени одговори и ставови.
На добре међуљудске односе у тиму и ствара
ње отворене комуникације највећи утицај има
лидер тима.

На ефикасност тима могу утицати разли
чите појаве,од којих су најзначајније: конфлик
ти, забушавање појединих чланова тима и
појава заслепљености тима. Значајну улогу у
спречавању тих појава и њиховом превазила
жењу има лидер.

Конфликти у тимском раду

Конфликтсе честојавља у тимском раду и
може да буде фактор његове ефикасности или
неефикасности. Мањи конфликти и неспора
зуми који настају поводом разлика у мишље-

њу о појединим питањима из надлежности ти
ма могу бити корисни у поступку изналажења
најбољих и најрационалнијих решења. Иако у
тимском раду настају различити конфликти, у
теорији организационог понашања деле се на
две врсте: когнитивне и афективне конфликте.

Когнитивни конфликти настају због раз
лика у мишљењу о одређеним питањима и
стварима. Различита мишљења доприносе
потпунијем и свестранијем сагледавању пита
ња о којима се одлучује. Мишљењеједног чла
на не мора се подударати са мишљењем
осталих чланова. Сукоб мишљења обогаћује
идеје и унапређује процес решавања и одлу
чивања. Конфликти, с обзиром на различито
сти у тиму, су потврда да се чланови тима
активно односе према својим обавезама и да
се истински залажу за проналажење најпо
вољнијих рашења. Разлике се не смеју изро
дити у афективни конфликт, већ их треба
правилно схватити и на њима градити повере
ње које ће резултирати напретком и успехом.

Афективни конфликти проистичу из не
трпељивости према једном или већем броју
чланова тима. Овај конфликтје личне природе
и може се манифестовати у виду отвореног
или прикривеног неповерења према поједи
ним члановима тима, а у неким случајевима и
у виду цинизма и апатије појединих чланова
тима. Такви конфликти отежавају рад и функ
ционисање управљачких тимова и веома су
штетни. Последице нетрпељивости и непове
рења између чланова тима могу да буду вео
ма велике. Чланови тима који нису увучени у
конфликт треба да изнађу начина да се кон
фликтна ситуација превазиђе.
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Неповерљиви и апатични чланови не уче
ствују у расправи и не износе своје ставове и
предлоге на озбиљан и конструктиван начин,
већ су најчешће пасивни и незаинтересовани
за активносттима. Нетолерантнису,а понекад
и спремни да се замере целом тиму уколико
процене да немају подршку чланова са којима
нису у конфликту.У оваквим условима тим не
може успешно извршавати своје функције, ни
је у стањуда доноси новеодлуке, што може да
доведе до потпунепарализетимског рада.Уко
лико не буде могуће разрешитиконфликтнуси
туацију потребноје приступити реконструкцији
постојећегтима или стварати нови тим.

Када вођа тима осети да у тиму постоји
конфликт потребно је да подстакне чланове
тима да о њему говоре и да дођу до заједнич
ког решења проблема. Разрешење конфликта
може да се одвија кроз пет фаза:

- суочавање са конфликтом (обе стране
морају се сложити да конфликт постоји и да га
треба решити);

- схватањепозициједруге стране (објасни
ти своју позицију и саслушатидругу страну);

- дефинисање проблема (потребно је до
ћи до заједничког одређења проблема);

- тражење и вредновање различитих ре-
шења;

- израђивање плана акције;
- договарање и реализација решења.
Тимови који могу да развијају когнитивни

конфликт,а да при томе не изазову афективни
конфликт, имају могућност да развију четири
врсте способности које су веома значајне за
ефикасност тима: фокусирана активност,креа
тивност,интеграција и отворена комуникација.

Забушавање и заслепљеност
у тиму

Индивидуални учинак појединца мења се
у присуству других особа. Присуство других
особа изазива одређену тензију и ствара узбу
ђење код појединаца, тако да они раде друга
чије него када раде сами. Примећено је да ће
појединци који не знају добро свој посао у при
суствудругих радитијош лошије, а они који до
бро раде постизаће још боље резултате.
Утицај друштвеног подстицаја на понашање
појединаца објашњава нагонска теорија дру
штвеног подстицаја.

Удруживање више особа за обављање за
датака које може да обави једна особа, како
би се дошло до бољих резултата, назива се
збирни задатак. При његовом обављању по
стоји вероватноћа да не раде сви у складу са
својим могућностима. Појединци ће мање до
приносити него што би то чинили да сами оба
вљају тај задатак. Штоје више појединаца који
раде на збирном задатку то је допринос сва
ког од њих по правилу мањи - феномен који је
познат као забушавање у групи.

Овај феномен настаје због тога што се
утицај било које друштвене усмерености ка
групи дели равномерно на све чланове групе.
Што је група већа утицај силе на појединог
члана је мањи, чиме се и одговорност за оба
вљање посла шири на више особа. Постоји не
колико начина којима се забушавање у групи
може превазићи:

- учинити да сваки члан буде препозна
тљив (што се допринос појединца у оквиру
групног рада више истиче, он осећа већи при
тисак да што више ради);

- радни задаци треба да постану важнији
и интересантнији;

- награђивање појединаца због њиховог
доприноса групном раду;

- претња кажњавањем.



Експерименти који су вршени показали су
да забушавање у групи, по свему судећи, није
универзални феномен, већ се појављује,
углавном, у националним културама које су
средње или високо индивидуалистичке (САД).
У колективистичким културама индивидуални
учинак појединца у групи је већи него када ра
ди сам (Кина, Израел).

У раду тимова јављају се многи проблеми
који могу довести до неуспеха и пропадања ти
мова. Најчешћи разлози за то су: неспремност
чланова да сарађују једни са другима; тим не
добија подршку менаџмента; неки менаџери
не желе да предају контролу неком другом; не
спремност чланова тима да сарађују са дру
гим тимовима; низак морал тима; неадекватне
интелектуалне способности; неповољне осо
бине личности; нејасне улоге; неравнотежа
улога, и заслепљеност.

Заслепљеност се јавља због претеране
жеље за јединственим мишљењем, па члано
ви тима често нису у стању да реално проце
њују све расположивеалтернативе,чиме расте
могућност доношења кривих одлука. Групне
расправе биле су ограничене на свега неколи
ко алтернатива,док су све остале алтернативе
биле запостављене.Чланови тима никада нису
преиспитивали своју почетнуодлуку нити акци
је које су произашле из тих одлука. Никада, или
врло ретко, тражили су мишљење одређених
стручњака о позитивним и негативним аспекти
ма одлука. Чланови оваквог тима лојалност ти
му сматрали су највишимобликом моралности,
која захтева од сваког члана да избегава кон
троверзнетеме илида указује на нелогичности
слабост аргумената.

За групе којима се догађају овако негатив
не тенденције карактеристично је следеће:

- изолираност групе;
- недостатак формалне процедуре за от-

кривање и вредновање различитих идеја и мо
гућности;

- ауторитарно вођство;
- висока напетостзбог важностиодлуке ко-

ја се мора донети или због краткоће времена.
Радиспречавањапојавезаслепљене групе

потребноје предузимати следеће кораке [4]:
- објаснити члановима тима појаву засле

пљене групе, њене узроке и последице;
- бити непристрасан према појединцима

у тиму;
- од чланова тима тражити да критички

размишљају и износе своја неслагања;
- једног или чак неколико чланова тима

одредити за "ђавољег адвоката" - особу која
ће увек и у свему нешто тражити;

- повремено поделити тим на подгрупе ко
је ће прво радити одвојено, а затим заједнич
ким радом изгладити разлике;

- добро анализирати конкурентске групе;
- пре саопштавања прелиминарне одлуке

сазвати састанак и свима пружити још једну
шансу да се изјасне о питањима која, евенту
ално, још изазивају сумњу;

- позвати стручњаке изван групе који ће
се својим ставовима конфронтирати са члано
вима групе;

- охрабрити чланове групе да своја раз
мишљања поделе са поверљивим сарадници
ма, а затим известе о њиховим реакцијама;

- пожељно је да истовремено неколико
група независно ради на истом задатку.

Улога лидера у тиму

У стварању позитивне климе и атмосфере
највећу одговорност има лидер. Он треба да
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осмисли стратегију и предвиди механизме за
успешно и ефикасноодлучивањеи функциони
сање тима. Процесодлучивањаможеда отежа
различитосту мишљењимачланова тима. Раз
лике у мишљењу морају постојати,јер су кори
сне и потребне сваком тиму. Лидер те разлике
не сме занемаривати, потцењиватиили спута
вати,већ ихтреба каналисатии правилноусме
рити. Позитивна борба мишљења се не сме
гушити уколико се жели успешан и ефикасан
рад тима, већ је потребно њено подстицање и
унапређивање.Задатаклидера и свих чланова
тимаје да недопустеда демократскаборбами
шљења прерасте у отворен сукоб на личној
основи. Отворен сукоб и когнитивни конфликт
врло лако може да прерасте у велику нетрпе
љивост између појединих чланова тима, а ка
сније и у афективни конфликт.

За пожељну тимску атмосферу потребно
је да се испуне одређени предуслови, и то:

планирање састанка, дефинисање концепци
је рада и начина функционисања тима, обез
беђивање адекватног амбијента за састанке,
стварање климе отворености и кооперативно
сти, праћење и усмеравање тока расправе, из
бегавање већих конфликата, демонстрирање
подршке и оданости тиму, активно одношење
према својим обавезама и обавезама тима и
слично.

Планирање састанка. Састанак је по
требно добро испланирати и успешно водити
да би се одвијао жељеним током и по зами
шљеној динамици. Ништа не треба препусти
ти стихији. Да би састанак успео потребно је
извршити неопходне и успешне припреме које
подразумевају детаљно планирање предмета
и циља расправе, као и тока и динамике са
станка. У план састанка уносе се подаци о
времену и месту одржавања састанка, пред
лог дневног реда, материјали који се прилажу



и друга значајна питања. Понекад се у плану
састанка уносе и времена трајања дискусија
да би састанак био ефикаснији и ограничено
трајао. План састанка унапред се доставља
члановима тима. Чланови тима упознају се са
садржајем плана и унапред размишљају о
свом наступу и држању и својим ставовима и
опредељењима на састанку. Проучавају доби
јене материјале, а евентуално недоречена и

нејасна питања имају времена да разјасне пре
одржавања састанка. Само тако добар план и
добра припрема састанка гаранција су њего
вог успешног тока и завршетка.

Да би састанак успео и жељени циљеви
састанка били остварени потребно је пажњу и
енергију чланова усмеравати ка жељеном
правцу како би се спречило настајање непо
требних конфликата и застоја у доношењу од-
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лука. У припреми и планирању састанка по
требно је водити рачуна о редоследу питањао
којима ће се одлучивати. Препоручује се да се
прво расправља о неспорним, а после тога о
спорним, дискутабилним и осетљивим пита
њима. На тај начин чланови тима се постепе
но уводе у проблематику, а председавајући
има додатно време за каналисање тока рас
праве и спремније суочавање са осетљивим

питањима. Ако би расправа прво почела о
спорним и осетљивим питањима,тешко је оце
нити у којем правцу би текао ток састанка.

У току вођења састанка потребноје омогу
ћити сваком члану да каже шта мисли, шта по
држава, уз вођење рачуна о времену и дужини
дискусија. Преопширне ијалове дискусије тре
ба пажљиво прекидати и усмеравати у жеље
ном току и без удаљавања од дневног реда. О
питањима која су већ договорена не треба
расправљати и неспорне одлуке доводити у
питање. Предложени дневни ред може се до
пуњавати и мењати, али само у изузетнимслу
чајевима. Планирано време за састанак може
се продужитисамо у оправданим случајевима,
о чему одлучује цео тим. Недовршена распра
ва наставља се на некој од наредних седница,
а све ради бољег и ефикаснијег рада.

Дефинисање концепције рада и начина
функционисања тима веома је значајно за
успешан рад и доношење квалитетниходлука.
Без дефинисане концепције рада тим не може
успешно функционисати. У дефинисању кон
цепције тимског рада и начина функциониса
ња тима треба да учествују сви чланови. Тим
треба да створи амбијент у којем ће се него
вати фокусирана активност, подстицати креа
тивно мишљење, избегавати афективни
конфликти, обезбеђивати отворена комуника
ција, итд. Концепцијом рада тима дефинишу
се и правила понашања његових чланова,
укључујући и лидера. То омогућава упознава
ње са правилима и принципима решавања и
превазилажења конфликата пре него што на
стану. Та правила и принципи су интерне при
роде, утврђују их чланови тима и важе у
оквиру њега. Чланови тима знају како требада
се понашају на састанцима у условима дефи
нисане концепције рада. Тим ће успешно
функционисати уколико нема већих конфлика
та и сукоба личне природе.

Заказивање, одржавање састанка, праће
ње и усмеравање расправе, каналисање и
превазилажење конфликата, доношење и им
плементацијаодлука и многедруге активности
дефинишу се концепцијомрада.Тим са таквом
концепцијом рада може успешно да функцио
нише, а лидер са дефинисаним правилима
успешно да води састанак.

Обезбеђивањеадекватног амбијента за
састанке такође утиче на успешан ток и завр
шетак састанка. Просторија у којој се састанак
одржава треба да буде осветљена, сређена и
проветрена, а сто за састанке довољно вели
ки да сви чланови могу комотно да седе и не
сметано учествују у расправи. Округли
столови су подеснији за састанке зато што не
фаворизују ни једно место, за разлику од пра
воугаоних. Седењем за правоуглим столом



стиче се утисак да преседавајући који седи на
челу стола има већу моћ и већа овлашћења
од осталих, као и да људи који седе у његовој
непосредној близини имају повлашћенији трет
ман у односу на остале. Људи су осетљиви и
такви утисци могу да буду разлог за избијање
озбиљних конфликата и неспоразума. Где ће
ко да седи пожељно је испланирати пре почет
ка састанка. Уколико је сто правоугаон не тре
ба дозволити да сви угледнији чланови седе
један поред другог и у непосредној близини
председавајућег, јер би такав распоред био
увредљив за остале чланове.

Састанке је потребно заказивати неколико
дана унапред и одржавати их у радно време.
Расправу о осетљивим и спорним питањима не
треба заказивати пред викенд, важан празник,
важан спортски догађај и слично. Тада је пажња
људи усредсређена на оно што долази, због че
га се не може очекивати њихово активно укљу
чење у расправу. За садржај и ток састанка
битно је место и време одржавања састанка.
Председавајући треба да води рачуна да сво
јим понашањем и начином вођења састанка не
изиритира чланове тима. Ток састанка треба да
буде конструктиван, а то умногоме зависи од
начина вођења. Уколико председавајући про
цени да се расправа о појединим питањима не
може успешно окончати, треба да настоји да је
одложи за неку од наредних седница. Исто та
ко треба поступити и када није извршена добра
припрема потребног материјала за разматра
ње и одлучивање. На тај начин смањује се мо
гућност за изазивање већих конфликата и
сукоба унутар тима.

Стварање климе отворености и коопе
ративности. Један од предуслова успешног
и ефикасног рада тима јесте стварање климе
отворености и кооперативности која треба да
буде заступљена не само на састанцима већ и
у другим приликама. Лидер тима, или предсе
давајући, својом непосредношћу, отворено
шћу, кооперативношћу, одмереним и избалан
сираним понашањем треба да допринесе
стварању такве климе. Он треба да подстиче и
охрабрује сваки облик кооперативности, чиме
се смањују унутрашње тензије, неслагања и
нетрпељивост.

За стварање овакве климе лидер треба да
укључи и остале чланове тима да дају свој до
принос. Нарочито треба да укључи чланове ко
ји својим знањем, искуством и залагањем могу
значајно допринети стварању повољне климе
и афирмацији кооперативности у тиму. Велика
предност, али истовремено и велика одго
ворностлидера јесте да је у позицијида говори
вишеод осталих,да усмераваток расправе,по
ставља питања, подстиче на одређена разми
шљања, итд. Људи су често резервисани пре-

-

ма председавајућеми његовимактивностима и
зато треба у свему имати меру и ни у чему не
пренагљивати. Грешке које направи лидер су
уочљивије и теже се опраштају.

Праћење и усмеравање тока расправе.
Неконтролисана и неусмеравана расправа че
сто одступа од дневног реда и најчешће се не
успешно окончава. Лидер тима мора пажљиво
да прати ток расправе и чим примети да се ди
скутанти баве споредним и безначајним пита
њима треба да реагује и усмерава расправу у
жељеном правцу. Усмеравајући расправу ста
виће до знања члановима тима да се дневни
ред мора поштовати. На тај начин, поред оста
лог, предупређује и спречава изазивање и
настајање нежељених ситуација и већих кон
фликата. Праћењем и усмеравањем тока рас
праве побољшава се продуктивност састанка
и плодотворност резултата.



Избегавање већих конфликата. Лидер
треба да пронађе погодан начин да се током
расправе чује свачије мишљење, али да се
евентуалне разликеу мишљењу не претвореу
отворене и озбиљне конфронтације. Расправу
треба усмеравати тако да се пажња присутних
што више фокусира на позитивне вредности и
главне циљеве састанка. Потребно је подсти
цати позитивну борбу мишљења, а уколико се
поједини дискутанти удаљавају од конструк
тивног дијалога, лидер треба да реагује и рас
праву преусмери у жељеном правцу. Тиме се
спречава даље погоршавање ситуације.

Лидер треба да има посебан дар за ба
лансирање и да пронађе праву меру између
слободе мисли и опредељења чланова тима.
Довитљивом лидеру најчешћето полази за ру
ком и од чланова тима добија оно што се од
њих и очекује, а што је у складу са циљевима

састанка. Уколико састанак иде другачијим то
ком то је неуспех лидера, односно неуспех це
лог тима. Усмеравањем расправе ка жељеном
току предупређују се већи и озбиљнији кон
фликти који могу негативно утицати на цело
купни тимски рад и његове резултате.

Демонстрирање подршке и оданости
тиму. Интегрисањем сваког члана тима и пра
вим начином укључивања у тимски концепт
рада и одлучивања може се сматрати најочи
гледнијим и најуверљивијим начином демон
стрирања подршке, привржености и верности
тиму. Улога лидера је веома значајна и он у
свакој ситуацији треба да покаже личним при
мером приврженост и оданост тиму. На тај на
чин појачава се интеграција у тиму који делује
као јединствена и добро укомпонована целина
спремна и на најтеже задатке и изазове.Свеје
подређено тиму и тимском начину рада и не



губи се енергија у непотребним конфликтима и
личним сукобима. Чланови којима је стало до
истинске подршке и који су одани тиму брже
се интегришу и прилагођавају тимском концеп
ту функционисања. Уколико је заједнички рад
организованији, осмишљенији и продуктивни
ји додатна вредност је већа и респектабилни
ја. Заједничким напорима и активностима
постижу се бољи резултати и доносе правил
није одлуке од оних које се могу обезбедити
индивидуалним радом.

Активан однос према сопственим обаве
зама и обавезама тима. Лидер се не може па
сивно и незаинтересованоодносити премасво
јим обавезама и обавезама целога тима.
Својим односом према тиму и пројектованим
задацимаи циљевима,као и својимсвеукупним
понашањем и деловањем, утиче на стварање
амбијента у којем ће сваки члан моћи да дође
до пуног изражаја. Његоваодговорностје већа
од одговорности коју имају остали чланови ти
ма, јер је у сразмери са његовом челном пози
цијом и уобичајеним лидерским овлашћењи
ма. Активну улогу у томе треба да имају и
други чланови тима, а не само лидер. Активан
однос према својим обавезама и обавезама
тима чланови исказују испољавањем своје за
интересованости и конструктивномдискусијом
која је у складу са жељеним и пројектованим
токовима концепцијског рада.

Утицај културних и других вредности на
рад тима. Бројни фактори и околности утичу
на функционисањетима. Културна, верска, на
ционална и друга обележја сваког народа и
сваке средине знатно утичу на формирање и
функционисање тима и не могу се потцењива
ти и заобилазити. Менаџери који стварају и ди
зајнирају тимове морају да респектују култур
не вредности и религиозне особености сваког
народа и сваке средине. Одређивање структу
ре и састава тима не може се одређивати док
се довољно не упознају релевантна обележја
културе и религије те средине. Не може се
очекивати успешно функционисање тимова
уколико су члановима наметнутатуђа и непри
хватљива правила понашања. Разликеу наци
оналној припадности, вери, културним вредно
стима, менталитету, боји коже, политичкој
припадности, обичајима, традицији и слично,
могу да буду повод за изазивање разних не
споразума и конфликата.

Сваком члану тима одређују се посебна
задужења која треба да буду у складу са њего
вим могућностима, способностима и интере
совањима. Тимски рад подразумева активан
однос чланова према преузетим обавезама.
Чланови тима су једнаки и равноправни, и у
тиму нема места за изграђивање и неговање
односа надређености и подређености.

Закључак

Тим се успешније од појединца суочава са
проблемима и изазовима, а различит профил
чланова тима помаже да се лакше и брже до
ђе до рационалних и квалитетних решења.
Тимски рад захтева од појединацада се одрек
ну стечених навика и личних интереса и да се
у потпуности посвете и подреде тиму и тим
ском концепту рада. Посебно је значајна
спремност за тимски рад која треба да буде
озбиљна и искрена, а не формална и површна.
Чланови тима треба да буду пријатељи и са
радници на истом послу. Потребно је развија
ти такмичарски дух, али само док не почне да
се претвара у своју супротност,односно да да
је негативне резултате.Чланови тима требада
поседују не само знање и искуство, већ и стр
пљење и истрајност.Тиму су потребнеупорне,
одлучне и уравнотежене личности, које неће
стати на пола пута, а имају комплементарне
вештине, знања и способности како би се
успешно обавио задатак. Идеалан састав ти
ма не постоји, што не значи да се не може
обезбедити да буде добар и солидан.

Однос лидера према тиму и његовим чла
новима треба да буде правичан, принципије
лан и поверљив. Не сме да се заснива на
хијерархији него на конструктивној и креатив
ној сарадњи. Лидер треба да стекне симпати
је чланова тима и да се ангажује да се
успоставе добри, искрени и стабилни односи.
Он мотивише чланове тима да га следе, обја
шњавајући им циљеве, указујући на могућност
промена и помажући им да у потпуности буду
свесни свог потенцијала.
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КРИЗЕ И КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ
Пуковник др Самед Каровић
Мајор сци Ненад Комазец

к ризе и кризни менаџмент заокупљају многе теоретичаре и прак
тичаре који се баве процесом управљања у кризним ситуација
ма, које утичу на све сфере деловања човека.

У раду се предочава један од могућих приступа у одређењу кризе и ње
них основних карактеристика на глобалном нивоу. Истовремено се разма
тра и утицај кризног менаџмента на решавање кризних ситуација на
глобалном нивоу, као саставног дела менаџмента уопште. То је важно, јер
се ради о области која се директно односи на актуелна стања и конфрон
тације које постоје међу људима или државама.

*Аутори раде на Војној академији

савремене потребе друштва унеле су но
ве елементе у односима према светским

кретањима криза и деловања у кризним ситуа
цијама. Ти елементи засновани су на искустви
ма кризног менаџмента који се у основи код
нас, бар под тим називом, тек у последње вре
ме афирмисао и добија право значење. У том
смислу, кризни менаџмент, када је у питању ре
лација односа државе и кризе, биће разматран
у сфери државне и међународне кризе.

Изучавање кризе и кризни менаџмент у на
шој земљи релативно су новијегдатума и њихо
во теоријско уобличавање, посебно када се ра-

ди о систему одбране, још је у фази основних
концептуалних разматрања. То се односи и на
војни образовни систем, који добија нове обли
ке, сходнопотребамаиоријентацијамака савре
менимсветскимкретањима.Посебнепотешкоће
манифестујусе у недефинисанојтерминологији
која се односи на кризу,непредвиђенедогађаје,
конфликтеи катастрофе,а суштинаје у покуша
ју управљања таквим ситуацијама.

Основни предуслов за разумевање кри
зног менаџмента јесте дефинисање кризе и
сазнање о њеним основним карактеристика.
Познато је да се кризе јављају у свим сфера-



ма људске делатности, како међу појединци
ма, тако и међу различитим групама, народи
ма или нацијама. Ипак, остаје нерешено пита
ње или једна дилема, да ли криза може да
захвати целокупно друштво. С тим у вези, ва
жно је знати у ком контексту се израз криза од
носи на одређене појаве и различите сфере.
Исто тако, намеће се и питање могућности до
вођења у међусобну релацију регионалних
криза и њихово могуће уопштавање.

Појмовно одређење кризе

Појам кризе изазива низ недоумица. Под
разумева несигурност, страдање и проверу и
указује на непознату будућност чије се претпо
ставке не могу довољно разјаснити. Овај по
јам је свеобухватан, па се може рећи да пред
ставља псеудопојам. Да би се избегла једна
општа појмовна збрка, у раду се пошло од нај
мање спорних употреба израза криза, односно
од "посебних" схватања. Посебно схватање
кризе, како наводи Пол Рикер, носи проблем
општег дефинисања и практично чини прелаз
од посебног ка општем који би се односио на
"тотални друштвени феномен:"

Етимолошко порекло речи криза има из
вориште у грчком језику. Грчки krfsi, ра-нијеи
krfsis, спада у основне, односно незаменљиве
појмове грчког језика. Изведена из "крина",

-одвојити, изабрвги, одлучитИ,судити; медијал-

но, мерити се, спорити, борити - израз "кри
сис" упућује на коначну, неопозиву одлуку. Тај
појам је имплицирао заоштрене алтернативе,
које више не допуштају никакву ревизију: успех
или неуспех, право или неправо, живот или
смрт, најзад, спас или проклетство. Овај појам
обухватао је све ситуације доношења одлука у
унутрашњем и спољном животу, код појединца
и његове заједнице. Увек је била реч о конач
ним алтернативама о којима је ваљало доне
ти примерен суд, али чије је алтернативно
извршење било засновано већ у самој дотич
ној ствари.

.Крисис" је првенствено била усмерена ка
недостатку времена, чије је поимање чинило
смисао тог појма. Скоро свако поимање кризе
укључује и знање о неизвесности и принуду на
претходно виђење, да би се спречила нека не
срећа или нашло спасење, при чему су свако
дневни временски рокови, зависно од подруч
них области живота, ограничени на различите
начине. "Криза" је у економији, као и у медици
ни, социологији и политицистручни израз.У по
себном значењу, нарочитоу медицини, када се
с овог подручја врши аналогија и на друштвене
процесе, криза је израз за наступање одлучују
ћег моментау току једног стања, по правилу па
толошког, и то без обзира на то да ли ће исход
бити повољан или неповољан, односно да ли
се субјекат извлачи из кризе или у њој губи сво
ју егзистенцију и своја битна својства.

Наведено схватање кризе може се подве
сти под сталну употребу значења појма и ка
рактерише га то медицинско порекло, при
чему је потребно указати на четири одлике:
патолошки контекст чији је главни симптом
патња или трпљење бола; прекид у времен-
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ском ритму саме болести, прекид у облику на
ступа, наглог пада; предузимање клиничког
посматрања које тумачи симптоме и поставља
дијагнозу и предвиђање исхода у облику ал
тернативе: или побољшање или погоршање.
Врло је битна ова последња одлика која, у су
штини, под видом опасности или кобног исхо
да има у виду и одређено време након кризе,
односно известан излазак из кризе. Дакле, у
случају повољног исхода, криза ретроспектив
но истиче лековиту вредност.У суштини, људ
ско друштво пролази многе и разноврсне
кризе, и по карактеру и по сазнању или одсу
ству сазнања, по видљивости или невидљиво
сти. Конкретно, представља нестабилно или
кључно време или врсту делатности чији ће
резултатодлучити између опција побољшања
или погоршања. Исто тако, криза је и емоцио
нално битан догађај у људском животу, позна
та под називом психолошка криза.

Израз криза на кинеском језику односи се
на опасност и на прилику. Та идеја је посебно
важнајер преносичињеницу којом се могу кре
ирати прилике (шансе) у ситуацијама неизве
сности, претње или ризика. У вези са наведе
ном констатацијом може се наћи низ примера,
међу којима је посебно карактеристичан онај
после Другог светског рата када се Европа У.У·
очила са економском кризом из које је проиэа-

шао чувени Маршалов план.ч Може се рећи
да су из те кризе произашли НАТО, Европска
унија, којој и ми данас тежимо, којој је, у декла
ративном смислу, првенствено циљ развој
просперитета и мира у Европи. Дакле, опа
сност или криза отворила је пут за прилику.
Ефекти кризног менаџмента садрже могућ
ности за тренутак победе из амбиса пораза
и дају могућности да се гледа унапред, са од
ређеном стратегијом и правим избором, ко
ји ће омогућити, не само да се превазиђу већ
и надмаше тренутне слабости и да се гледа
у бољу будућност.

Кризу је веома тешко одредити, а погото
во класификовати. Разлог је у томе што криза
има толико колико и различитих организација,
људи и околности у којима људи делују и раде
и различитихдогађаја. Међутим,за кризеје ка
рактеристична једна димензија која се мани
фестује у сфери узрока. Узроци могу бити

11 Маршаловплан(EuropeanRecoveгyPгogгam-ERP)пред
ставља програм економске помоћи САД капиталистичким
државамазападнеи јужне Европе,непосреднопослезавр
шеткаДругогсветскограта.ИницијаторМаршаловогплана,
по којем је пландобио име, био је генерал САД, а тада ми
нистарспољнихпослова, ЏорџМаршал". У суштини, Мар
шалов план представљаоје један од битних елемената
прош\1рења'уfицајаСАД и укљ~~~ре што већегбројадржа
ва у (\Мери:ку интересну~ру{Вој~~ ен1:1и~оnеди~,дpy
rn~~\ ~и.ra;s., Б~~t!Џ~t.~~· _Зl4).



Редни Врста кризе (сукоба) Годинаброј
1. Почетак Ирачко-иранског рата 22. септембар 1980.
2. Фолкландски рат 02-14. јуни 1982.
3. Инвазија на Гренаду 25. октобар - 15. децембар 1983.
4. Инвазија на Панаму 20. децембар 1989-31. дец. 1990.
5. Ирачке снаге заузеле Кувајт 02. август 1990.
6. Пустињска олуја 17. јануар.1991.
7. Десетодневни рат у Словенији 25. јун 1991.
8. Терористички напад на Трговински центар у Њујорку 11.септембар 1991.
9. Бомбардовање СРЈ 24. март-1О.јун 1999.

1О. Рат против тероризма у Авганистану 07. октобар 2001.
11. Агресија на Ирак и почетак бомбардовања 19. март 2003.
12. Америчке снаге ушле у Багдад 09. април 2003.

Табела - Карактеристични догађаји у свету последњих 20 година

последица деловања природе (нпр. земљо
треси) и деловања људи, као што су сукоби
различитог нивоа и интензитета. Оне могу
имати различите димензије у погледу међуна
родних импликација, од локалних, национал
них па до међународних.

Ако се хронолошки погледа, у последњих
двадесетак годинадо данас у свету се догађао
велики број криза различите врсте.У табели 1
приказане су кризе и сукоби који су имали ме
ђународне импликације у којима је дошло до
великих разарања и људских жртава.

Карактеристичне кризе
и догађаји који су обележили
период последњих 20 година

Ниједна од наведених криза није решена,
још трају, са великим људским жртвама и ма
теријалним разарањима. Не види се крај кри
зе у Ираку, Авганистану и у Судану.

Дефиниција кризе обухвата и међународ
не односе и домаће афере, медицину и еконо
мију, кризу међу људима и напоре да се боре

21 Посебан пример представљају арапско-израелски рато
ви, са тежиштем на ратовима Египта и Израела.

31 Разбуктавањем хладног рата, посебно заоштравањем
супротности између великих сила на Далеком истоку, 1948.
године дошло је до поделе територије Кореје на две посеб
не државе, са различитим друштвеним уређењем. Разједи
њена Кореја постала је једно од најопаснијих жаришта рата.
У зору 25. априла 1950. севернокорејска пешадија и оклоп
не јединице прешле су 38. паралелу, границу између Север
не и Јужне Кореје код Хеџна, Кесанга и Чунчоа (Војна енци
клопедија, књига 4, друго издање, Београд, 1972, стр. 600).

41 СССР је пресекао пут комуникација са западним Берли
ном 24. јуна 1948. до 2. маја 1952. због кризе у односима са
западним савезницима (Војна енциклопедија, књига 1, дру
го издање, Београд, 1970, стр. 584).

са снагом природе. Дакле, континуитет кризе
пролази кроз многа поља, академске дисци
плине и људске делатности. Са аспекта међу
народног гледишта на кризу, посебно је
значајно истаћи да се овај термин односи на
тачку између рата и мира. Истовремено, код
аналитичара постоје и ставови да криза није
услов ни мира ни рата, али садржи елементе
оба и има потенцијала за трансформацију из
мира у рат.Криза може довести до ескалације
рата или може бити решена на начин да води
деескалацији у modus vivendi или продужењу
мира бивших противника.»

Криза, посматрано из другог угла, предст
авља и претњу ослонцима виталних интерес
има или вредностима опстанка појединца,
групе, корпорације или нације. Може произаћи
из једне ситуације конфликта, који води једну
групу да предузме мере против друге групе.
Ескалација тензија може трансформисати д
ржавну везу из рата у мир. Такође, постоји кр
иза и у ситуацији када једна страна предузме
акције на коју друга мора да узврати или ће д
оживети пораз. Овакве ситуације су познате у
прошлости, а карактеристични су примери ко
нфликта између Северне и Јужне Кореје» и, п
осебно, ситуација када је СССР пресекао пут
ка западном Берлину 1948. год."

Наведеникарактеристичнислучајевиу про
шлости показујуда је овај вид кризе често еле
менат изненађења. У том контексту може се
говоритио тзв. "стратегијском"и "тактичком"из
ненађењу. Истовремено, изненађења се могу
манифестовати у виду стратегијских услова и
тактичких догађаја, што детерминише место и
време догађаја. За ову констатацију готово
"школски"примерису: напад на трговинскицен
тар у САД 11. септембра 2001, напад на Перл
Харбур 1941,Заливскират 1991,кадаје Иракза-
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узео Кувајт,напад Северне Кореје на Јужну Ко
реју 1950. године, итд. Посматрано са аспекта
предностии иницијативе,иницијаториизненађе
ња су у предностисамо у моментимаако је "жр
тва" ухваћена на "спавању". Овакво стање и
карактеристикакризатражи сталнеприпремеза
евентуалне одговоре или "рана упозорења".Та
рана упозорења манифестујусе у виду индика
тора које треба озбиљно схватити, како би се
правовременои адекватнопоступило.У против
ном, може седоћи у ситуацијуопштег изненађе
ња, при чему су последице неприпремљености
катастрофалнеидугорочне.Не треба испустити
из вида једну општу карактеристику кризе, која
имасвојеупориштеу изненађењу,безобзира на
то о каквој кризи се ради.5Ј

Као додатак изненађењу криза може бити
последица одсуства интересовања, па се у
том случају јавља феномен да непознато по
стаје невероватно. Одбацују се информаци
је које би помогледа се спроведу одговарајуће
припреме на кризу и у том случају губи се
"кључ" као предност створена упозорењем.
Сваку створену предност неопходно је искори
стити и не заваравати се веровањем да се не
ће десити због неких "логичних" следова. Увек
треба имати на уму најгори могући сценарио.

Криза и катастрофа

Коришћење или употреба израза криза у
медицинској конотацији на први поглед ства
ра уверење да је стање управо такво. Без об
зира на истинитост констатације да се једна
криза огледа с поља, кроз поремећаје понаша
ња или физиологије, њена чисто морфолошка
испољавања остају релативно неупадљива
или их уопште нема. У кризи је практично
"функција" поремећена, а "структура" остаје
недирнута. У том погледу постоји оштра гра
ница између кризе и катастрофе. По свом су
штинском значају катастрофаје видљива поја
ва, уочљив прекид, очигледна "чињеница".
Криза је веома често скривена или подмукла
и често се испољава само кроз квантитативни
поремећај процеса регулације, као што је слу
чај инфлационе кризе у економији. Коначно,
криза је појава процесног карактера и има сво
је узроке, ток и последице.

51 Најочигледнији пример ове констатације јесу терористич
ка дејства исламских екстремиста у Индији у граду Мумба
ју, где су индијске снаге безбедности биле затечене и где је
погинуло између 200 и ЗООљуди. То још једном указује на
елемент изненађења и непредвидивости кризе.



Међутим, између кризе и катастрофе по
стоји директна веза. Криза често најављује ка
тастрофу, претходећи јој или изазивајући је.
Она је увек у једном развојном и прелазном
стању. Она ће се изродити у катастрофу или
ће се коначно ресорбовати изазивајући после
дице веома променљиве важности и природе.
Посебно треба нагласити, са аспекта сазнајне
улоге кризе, превасходно њен субјективни ка
рактер и у том смислу послужити се дефини
цијом коју је предложио Рене Том "да је у кризи
свако субјект који неко своје стање, које се
очитује као очигледно слабљење његових ме
ханизама регулације, доживљава као претњу
властитој егзистенцији".[8]

Нередовни догађаји, како аутори називају
кризу, представљају ретку важност. Повуче
на паралела показује потпуну идентичност са
карактеристикама оружане борбе као повре
мене појаве са великимзначајем. Ако се та па
ралела продужи следе ставови да је и
оружана борба криза у насталом систему и је
дан од модела за њено решавање. Разрешити
кризу значи одабрати неки предмет, што ће
приморати субјекат у регулационо делање.
Исто тако, једноставна промена спољашних
услова може ослабити успешност регулацио
ног механизма субјекта што доводи до кризе.

Кризни менаџмент

У кризним ситуацијама доношење одлука
представља право умеће јер одлуке донесене
у таквој ситуацији имајудалекосежне последи
це. Уколико се акције не предузимају брзо, по
следице кризе биће много веће и довешће у
питање егзистенцију система који је захваћен
кризом. Овај процес ангажовања у процесу
превазилажења или ублажавања кризе пред
ставља подручје кризног менаџмента и од ње
гове ефикасности зависи коначан резултат у
деловању на кризу.

61 Хладни рат означава стање заоштрених односа и пер
манентне напетости између две или више земаља, односно
антагонистичких блокова. У међународним односима било
је и раније појава и ситуација сличних хладном рату, међу
тим тек после Другог светског рата добија тај назив и озна
чава квалитетно ново стање у међународним односима, а
посебно између блокова (Војна енциклопедија, књига 3, дру
го издање, Београд, 1972, стр. 478).

71 Кубанска криза настаје 1960. када односи између Кубе и
САД почињу да се заоштравају. Септембра 1962. Куба и
СССР потписују уговор о војној помоћи и изградњи ракетних
полигона на територији Кубе, што проузрокује тешку међуна
родну кризу. У условима крајње напетости која је водила ка
оружаним сукобима, СССР и САД потписују споразум на
основу којег су ракетне базе демонтиране, а САД се обаве
зале да неће извршити агресију на Кубу (Војна енциклопеди
ја, књига 4, Београд, 1972, стр.746).

Сагледавајући глобални ниво кризног ме
наџментаи процесрешавањакризау свету мо
же се констатовати да је његово упориште у
периодухладног рата,»безобзира на то што се
са кризомчовечанствосуочава кроз целу исто
рију.Циљхладног ратаможесе посматратикао
манипулација кризом са Совјетским Савезом,
па зато није ни ескалирао у нуклеарни рат.По
стоје различитедефиниције хладног рата, али
се ни једна не може упоредити са Кубанском
кризом." Тада су обе стране располагале ну
клеарним оружјем које је моглода се употреби
да је криза ескалирала на виши ниво.

Ипак, мора се признати да појам кризни
менаџмент није потпуно адекватан да опише
кризно доношење одлука. Посебно је важно
направитидистинкцију између кризног вођења
и кризног менаџмента. Кризни лидери одлучу
ју шта је у реду,док менаџери дефинишу како
ће то бити спроведено (урађено). Исто тако,
лидери одређују смер акција, операција на
стратешком нивоу,а менаџери имају операциј
ски и тактички ниво да провере штаје урађено
од онога што је одлучено на највишем нивоу.
Ако се постави дилема или граница између
кризног вођења и кризног менаџмента, може
се доћи у ситуацију да је она нејасна и да у из
весном смислу највећи и најбољи лидери мо
гу бити добри менаџери, док менаџери морају
често да преузимају улогу лидера, јер морају
да предузму брзу акцију бездодатних инструк
ција или смерница. Такође, "кризно руковод
ство" одлучује шта ће бити урађено и провера
вају да ли сви извршавају "ланац" команди. У
супротном, то би био процес доношења одлу
ка сличан академском семинару који резулти
ра одличним дискусијама, дебатом и политич
ким опцијама, али не више, ако резултати у
форми одлука нису спроведени на терену.Да
кле, деловање кризног менаџмента почиње
процесом који "производи" најбоље одлуке ко
је су праћене "ланцем" команди.

Кризни менаџмент потпуно наглашава
природу кризе имплементирану кроз претњу
одређеној структури. То је битно имати у виду
због кратког времена за реаговање, односно
предузимања адекватних одлука услед недо
статка релевантних информација. Карактери
стично је да су се првобитне процене мењале
како је време одмицало и како се о кризи све
више сазнавало. То је био случај и са реакци
јом након удара авиона у светски трговински
центар 11.септембра 2001. Наиме, првобитно
се мислилода је авион грешком ударио, штоје
описано у извештају који чини невероватним
питање многих тема кризног менаџмента.

Само обавештење може бити недовољно,
ако уопште постоји, може бити игнорисано и
вероватно неће постојатиадекватне информа-
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ције када криза наступи. У том случају реагује
се само доступним информацијама, дакле
онима којима се располаже. Тоје битно, јер се
често гледа уназад на кризу са неопрезношћу
и информацијама које су недовољне у време
кризе.

Кризни менаџмент захтева различите вр
сте квалитативне области које се односе на
конкретни тип кризе, првенствено, јер се ради
о мултидисциплинарном приступу у решавању
било које врсте кризе и било ког нивоа насту
пања. То значи да кризни менаџмент обухвата
велики број људи, организацију, способности
јединственог деловања, итд.

Да би се задовољиле наведене потребе,
могуће је укључити медицинско особље, војне
јединице, ватрогасце, полицију и друге ресур
се за заштиту виталне инфраструктуре. Потен
цијали или оперативност кризног менаџмента
може се састојати од војних јединица КоВ, ва
здухопловства, специјалних јединица и сл., ди-

пломатије и дипломата, високих умова за ана
лизу. Способности за одговор терористичким
инцидентима и природним несрећама често су
потребни у виду транспорта повређених, хра
не, воде, медицинске помоћи и сл. Такође, по
требан је и систем упозорења пројектован да
мобилише људе да се правовремено евакуи
шу или склоне са потенцијалног места опасно
сти. То упућује на елементе природних несре
ћа и неопходност изградње система који може
правовремено реаговати по јединственом ме
наџмент кризном плану. Дакле, способностда
се бори са природном катастрофом може бити
наговештај припремљености и способности да
се ефикасно одговори кризама изазваним од
људи и оружјем за масовно уништавање или
неким другим деловањем, првенствено ако се
ради о тзв. технолошким кризама.

Треба посебно нагласити да су кризе неу
ређени, неструктуирани догађаји за које реак
ције неће бити потпуно адекватне и доведене



на највећи могући ниво. Предвидети кризу, где,
када или како ће се криза десити више је уме
шност него наука. За наведену констатацију као
решење намеће се планирање као основа сва
ког даљег деловања са елементима и најгорих
могућих сценарија и начина реаговања у таквој
ситуацији. Истовремено је неопходно развија
ти информације и систем упозорења за шта се
могу ангажовати многе специјализоване аген
ције, бирои и доносиоци одлука за симулације.
Сваки постојећи или актуелни план може бити
бескористан када се догађај деси, јер се ретко
дешавају по предвиђеном сценарију. Ипак, пла
нирање представља темељни процес и без ње
га није могуће ни размишљати у том правцу, па
је због тога нужан и представља основу и глав
ни правац деловања у смислу превенције и
припреме на кризу. У том контексту важан је
развој кризног менаџмента који у Србији није
дефинисан на системским основама и није до
био свој профил. Тоје питање које треба реши
ти у систему одбране и, наравно, у систему
безбедности РепубликеСрбије.

Правци развоја кризног менаџмента

Ако се посматра кроз призму прошлости,
криза је била део личног, домаћег и страног
дешавања од давнина, од античког времена
до данас. Тукидид описује кризу између Спар
те и Атине која је резултирала Пелопонеским
ратом (431-404. год. прен. е.).8Ј По завршетку
хладног рата свет се суочио са мноштвом кри
за, као што је југоисточна Европа (Балкан -
распад бивше СФРЈ), актуелно подручје Бли
ског и Средњег истока, подручје Кавказа, и др.
Велика криза деведесетих изазвала је претње
интересима на глобалном нивоу и довела до
спровођења операција ради очувања мира и
других међународних интервенција створених
да окончају, интервенишу или деескалирају ет
норелигијске и друге конфликте. Истовремено,
показало се да на глобалном нивоу није било
спремности да се спречи крвопролиће цивила,

81 Пелопонески ратови вођени су од 431. до 404. год. пре
н.е., између Атине и пелопонеског савеза на челу са Спар
том. Узрок је била борба између Атине, с једне стране, и
Спарте и Коринта, с друге стране, за хегемонију у Грчкој и
очување поморских комуникација за Сицилију и Црно море.
Нагли раст моћи Атине, нарочито после грчко-персијских ра
това, угрозио је хегемонију Спарте и на Пелопонезу. Спарта
се није могла тиме помирити, јер је тежила да себи обезбе
ди водећу улогу у целој Грчкој. Атињани су помогли борбу
демократа против аристократа, што је доводило у опасност
спартански аристократски поредак. Сва трговина у Егејском
мору била је у рукама Атине, која је тежила да је прошири у
Јонском мору, а Спарта имала интересе на Сицилији, па јој
је сметало јачање и ширење Атине". (Војна енциклопедија,
књига 6, друго издање, Београд, 1973, стр. 621).

посебно у ратовима вођеним на просторима
Балкана. Истовремено се може закључити да
није приведен ни један кризни процес до кра
ја и увек је остављен простор за поновно акти
вирање кризе. Тоје општа карактеристика која
мора бити присутна при разумевању кризног
менаџмента на глобалном нивоу. Исто тако,
може се закључити да медији обликују кризу и
деловање у таквим ситуацијама, чиме се даје
јасан пример снаге медија у кризном менаџ
менту. Са нападом на светски трговински цен
тар и XXI веку ушло се у другу фазу кризног
менаџмента у којем је дошла до изражаја по
већана важност недржавних чинилаца, укљу
чујући терористе који могу доћи до оружја за
масовно уништавање. То је посебан аспект за
разумевање кризног менаџмента и неопходно
је у локалним оквирима проценити ову опа
сност, првенствено са аспекта планирања те
рористичког деловања са других подручја.

Глобално је прокламована општа опа
сност од терористичког деловања, са тежи
штем на ставовима САД, што се не мора
прихватити као једна универзална мисао, кад
су у питању остале земље, а посебно Републи
ка Србија. Своје деловање треба усмерити на
изучавање наведених ставова, али са аспекта
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реалне процене и могућности деловања ова
квих криза на нашу земљу.

Постоји могућност да непредвиђени број
чинилаца изазива кризе. То укључује, поред
осталог, и CYBER (сајбер)» напад који може
створити пометњу у виталној инфраструктури,
доносећи сајбер кризу у будућности. Остао је
велики број међународних криза у које се мо
же сврстати стање на подручју Косова и Мето
хије, кризно подручје југоисточне Азије и
Средњи исток, актуелно подручје Кавказа и
рог Африке. Када се ради о кризи на подручју
Балкана, односно на Косову и Метохији, она у
ближој будућности вероватно неће бити реше
на. Све ове кризе су последицахладног рата и
нерешених односа након Другог светског рата.

Терористичке акције које се све чешће
предузимају у градовима (Њујорк, Мадрид,
Лондон ".)наводе на закључак да постоји гло
бална криза. У неким регионима постоји не са
мо одређени број међудржавних криза, већ и
кризе између локалних и транснационалних
група и терористичких организација, за које се
претпоставља да располажу одређеном вр
стом оружја за масовно уништавање.

У конкретном случају, перспектива кључ
них тачака кризног менаџментаусмерена је на

улогу свих врста медија у кризном менаџмен
ту. То је обавезан део кризног менаџмента где
постоје вести 24 часа које круже интернетом.
Људи желе да се увере да они који су "на врху"
знају шта раде и да су спремни да информишу
јавност, захваљујући развијенимкомуникација
ма овог века. Медији морају показати способ
ност кризних лидера и менаџера, јер без њих
кризни менаџмент не би доживео успех.

Истовремено, на дешавања на Средњем
истоку утиче и развој иранског нуклеарног про
грама као извора кризе на глобалном нивоу.
Постоји претећи потенцијал за ескалирање
криза војним ударом на иранску нуклеарну ин
фраструктуру.Штавише,Хамас и Хесболах мо
гу створитинову кризуса Израелом.Све ракете
којеје ХезболахкористиопротивИзраела2006.
замењене су ракетама већих могућности.Дру
гим речима,дошло је до квалитативних и кван
титативних побољшања на овим оружјима. У
овај кризни план треба додати азијско-паци
фичку област,укључујући Корејско полуострво
и област Тајван-Кина, као и простор Индија
Пакистан. Потенцијал за терористе није само
оружје за масовно уништавање, већ и преузи-

91 CYBER представља цео виртуелни електронски простор.



мање моћи у државама као што се десило у
Авганистану који је постао база међународних
терористичких операција, стварајући нови про
блем у овом веку. Нема региона који није суо
чен са кризом XXI века.

Међународне организације имају важно
место у кризном менаџменту. Та улога не тре
ба да буде умањена нити преувеличана. Ме
ђународне организације могу помоћи да се
идентификују упозоравајући индикатори кри
зе. Међународна агенција за атомску енергију
набавила је информације о иранском нуклеар
ном програму. Наравно, међународне органи
зације, као што су УН, ангажују се у планирању
међународне помоћи, укључујући војне једи
нице, у хуманитарним кризама и пружају по
моћ у координацији, како би се одговорило на
катастрофу. Поред наведених међународних
организација неизоставна је улога Организаци
је за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС),
која је сада поново актуелна, јер ангажује своје
капацитете на простору Косова и Метохије. По
себно треба истаћи НАТО као војну алијансу ко
ја се ангажује у свим кризним подручјима у све
ту и, наравно, улогу САД у том савезу.

Сфера кризног менаџмента је у домену
владе, јер она је одговорна да штити грађане
и државу. Војска представља прву линију од
бране, а први одбрамбени редови укључују
војне јединице, као и цивиле из владиних аген
ција и приватни сектор. Дакле, могуће је ради
ти не само са невладиним организацијама, већ
се фокусирати и на приватни сектор, укључују
ћи индустрију.

Како показују коначне анализе, у кризним
околностима у којима је изненађење дефини
ција кризе, и само изненађење о будућности
биће одсуство изненађења. Такође, суочава
ње са кризом захтева припрему спектра спо
собности као што су агилност, флексибилност
и прилагодљивост, ради адекватног одговора
на кризу.

Закључак

Криза као феномен јавља се у разним
сферама живота. Тако се, на пример, говори о
кризи у току болести, кризи унутрашњег раз
витка човека, историјским кризама које се ка
рактеришу одређеним епохалним сукобима
или ерупцијама изазваним у односима сила
које су носиоци историјско-политичкоги духов
ног живота, итд.

Кризе су обележиле одређене периоде и
континуирано пратиле развој човечанстава,
све до данашњих дана. Посебно је карактери
стичан период након завршетка Другог свет
ског рата, када кризни менаџмент добија своје

утемељење у хладном рату, да би данас по
примио нови облик, означен кључном тачком у
XXI веку, 11.септембра 2001. године, нападом
на светски трговински центар у Њујорку.

Период после Другог светског рата обеле
жен је многобројним и различитим кризама на
глобалном нивоу, уз ангажовање различитих
субјеката за њихово превазилажење.Истовре
мено, човечанство се сусретало и са природ
ним катастрофама које су наступале изненада
и непредвиђено, што је имало за последицу
огромна разарања и људске жртве.

Битна карактеристика кризног менаџмен
та повезана је са улогом и значајем лидера и
менаџера и директно утиче на процес одлучи
вања у условима кризе. Основна специфич
ност односи се на брзо реаговање и велику
улогу и значај медија. То су елементи који увек
морају бити присутни при кризном вођењу и
кризном менаџменту.

Истовремено се афирмише улога међуна
роднихорганизација, првенственоОУН, НАТО,
ЕУ и ОЕБС. Њихово ангажовање вероватно
неће бити могуће без директног или индирект
ног ангажовања НАТО, као и до сада.

Дакле, кризни менаџмент ће све више до
бијати на значају и попримати нове елементе
везане за будуће кризе које ће и даље бити у
жижи интересовањаи добијати на актуелности.
То захтева стално праћење и припремање за
ефикасан одговор на евентуалне кризе и си
стемски приступ одговора на кризу,без обзира
на то о којој врсти кризеје реч.
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СИСТЕМ ОБУКЕ У ФУНКЦИЈИ
ДАЉЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ ВОЈСКЕ

Потпуковник Драган Бојић

с истем управљања обуком, као део система обуке, новим реше
њима треба да промени устаљене навике у обуци, а обуку при
лагоди потребама професионалне војске. Такав систем учиниће

команданте много одговорнијим у планирању и оцени обучености њихо
вих јединица. Успоставиће се јасни стандарди које појединци треба да за
довоље како би задржали свој статус професионалних припадника Војске.
Увођењем инструкторске обуке и сертификације обучености улога подо
фицира у индивидуалној обучености припадника Војске биће од пресудног
значаја. Нови систем обуке успоставиће и нове стандарде који ће изрази
ти квалитет Војске коју изграђујемо.

*Аутор ради у Управи за обуку и доктрину (Ј-7) ГШ ВС

нови систем обуке представља цело
вит и конзистентан систем који треба

да одговара пројекцији Војске Србије која ће
бити потпуно професионална, савремено
опремљена и организована. Од такве Војске
ће се захтевати да у потпуности одговори са
временим безбедносним изазовима, ризицима
и претњама. То значи да она треба да има са
свим реалне и провериве капацитете да извр
шава додељене мисије и задатке.

Нови систем обуке треба да буде ефика
сан, функционалан и прилагођен постојећим и
будућим изазовима, ризицима и претњамабез-

бедности,као и мисијамаи задацима Војске.Та
кође, нови систем обуке треба да буде усмерен
на достизање стандарда интероперабилности,
који би требалода обезбеде Војсци Србије спо
собност заједничке обуке, вежби и учешћа у
операцијама са армијамадругих земаља.

Кроз процес реформе Република Србија
жели да изгради мање бројну, професионалну
и ефикасну војну силу.Такво опредељење зах
тева нова решења у систему обуке, која ће
обезбедити да обука буде ефективна, ефика
сна и економична, али и реалистична, прогре
сивна и изазовна.



Основе система управљања обуком

Војска Србије је наследила изузетно раз
вијену и конзистентну системско-нормативну
регулативу, која је прилагођена општој војној
обавези и рочној војсци. Постоји више стотина
упутстава, правила, норматива и стандарда,
који регулишусве областиживота и рада у Вој
сци. Међутим,она не одговара новој улози Вој
ске и не подржава процесе осавремењивања
и реформисања Војске, односно успоставља
ње потпуно новог нормативног, доктринарног
и системског регулисања области одбране, па
самим тим и области обуке.

Процес израде нове и измене постојеће
системско-нормативне регулативе у области
обуке је у току. Циљ је да се систем обуке у
потпуности уреди у складу са реформским
опредељењима и извршеним организацијско
мобилизацијским променама. Изменама по
стојећих и израдом нових правила, упутстава,
стандарда и процедураобезбедићесе дослед-

на реализација задатака обуке и извршити
припрема за њихову примену после 2010. го
дине, када се очекује да Војска у највећем де
лу буде професионализована.

Индивидуална обука војника на служењу
војног рока, професионалних војника и подо
фицира и колективна обука јединица норма
тивно су уређене Основама и плановима и
програмима обуке војника и јединица родова
и служби у миру и рату и програмима обуке
кандидата за професионалне војнике и подо
фицире. Колективна обука је, првенствено,
усмерена на обуку војника на служењу војног
рока у другом периоду обучавања. Овакав мо
дел обуке не пратизапочете реформскепроце
се и не може да одговори захтевима професи
оналне војске, те га је потребно суштински
мењати.Тежиштеобуке потребноје пренетиса
индивидуалнеобуке на обуку јединица. Увође
њем новог модела нормативно ће се уредити
систем обуке који ће се фокусирати на систем
ски приступ обуци, односно на обуку јединица
за конкретну мисију и тежишне задатке мисије.

Обука је стална активност команди, једи
ница и установа и остварује се на стратегиј
ском, оперативном и тактичком нивоу. Носи
лац функције обука и задатака из функције
доктрина на стратегијском нивоу је Управа за
обуку и доктрину. На оперативном нивоу носи
лац индивидуалне обуке је Команда за обуку,
а колективне обуке су команде видова. Носи
лац индивидуалне обуке на тактичком нивоу
су центри за основну и центри за специјали
стичку обуку, а колективне обуке команде бри
гада- база и команде батаљона-дивизиона
ескадрила.

Обука се остварује у три домена: институ
ционалном, оперативном и домену самообра
зовања. Институционални домен обухвата ин
дивидуалну обуку и фокусиран је на обуку
официра, подофицира, професионалних вој
ника и војника на служењу војног рока за сти
цање општевојних и специјалистичких знања,
вештина и навика неопходних за одређене ду
жности. Оперативни домен односи се на ко
лективну обуку и обухвата обуку команди и је
диница за извршавање додељених мисија и
задатака. Домен самообразовањаје у функци
ји надоградње стечених знања на пољу лич
ног усавршавања и унапређивања професио
налних знања.

Управљање обуком у систему одбране у
надлежностије Управе за обуку и доктрину (Ј-
7) ГШ ВС.ОсновнафункцијаУправеје обука ко
ју остварује кроз:системско-нормативноуређе
ње система обуке; дефинисање јединственог
системаобуке и праћењењеговереализацијеу
пракси; развој и усавршавање система обуке;
контролу функционисања јединственог систе-
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ма обуке у Министарствуодбране и Војсци Ср
бије и планирање, координацију и реализацију
задатака из области материјалног и финансиј
ског обезбеђењаобуке.

Носилац индивидуалне обуке војника на
служењу војног рока, професионалних војни
ка, подофицираи усавршавања професионал
ног кадра путем курсеваје Команда за обуку.У
њиховом саставу су центри за обуку у којима
се реализује индивидуална обука. У систему
обуке посебно место заузима подофицирски
кор. Подофицири су основни инструктори и
главни носиоци реализације индивидуалне
обуке и обуке малих јединица (посада, послу
га, тим-група-одељење).

Управљање колективном обуком (обуком
јединица) и припремајединица за ангажовање
поверена је командама КоВ и В и ПВО које су
одговорнеда обезбедеснаге које ће поседова
ти способностида извршепостављенезадатке.

У процесу успостављања новог модела
обуке који се заснива на тенденцијама разво
ја обуке у савременим армијама, Управа за
обуку и доктрину (Ј-7) израдила је Упутство за
управљање обуком, које се опитује у делу је
диница. У њему су операционализовани садр
жаји нацрта Доктрине обуке. Усвајањем новог
модела обуке битно ће се преуредити систем
обуке, који ће обуку фокусирати на конкретну
мисију. Нови систем управљања обуком биће

знатно флексибилнији, са наглашеном улогом
команданата за оспособљеност јединице да
изврши додељене мисије и задатке.

Управљањем у обуци старешине се усме
равају на управљање ресурсима (људи, вре
ме, средства ратне технике, покретне ствари
за обуку трајне и потрошне вредности, финан
сије и др.) у складу са задацима и стандарди
ма обучавања. Умешним управљањем развија
се поверење, воља и тимски рад у различитим
околностима извођења обуке. Старешине ин
тегришу ове вештине да би идентификовали
тежишне задатке обуке, дефинисали услове и
стандардеу обуци, развили вољу и дух једини
це и припремили јединицу за услове што при
ближније условима извршења мисије.

У процесу управљања обуком рационали
зују се планирање и извођење обуке, тако да
обука буде прилагођена потребама, али и нај
бољем искоришћењу расположивих ресурса.
Кроз управљање обуком треба остварити
принцип "ЗЕ" (ефикасност,ефективност и еко
номичност) у обуци.

Процес управљања обуком представља
затворени круг и непрекидносе одвија.Обухва
та све задатке у обуци по логичком редоследу.

Фазе процеса управљања обуком су:
- анализа задатка или захтева исказаних

у листи тежишних задатака мисије (у даљем
тексту: ЛТЗМ),

Шема 1. Процес управљања обуком

г-----------1
1 Одабир и 1

распоређивање 1
субјеката обуке 11 •.•

г - - - - - - - - - - -1
1 Усавршавање 1

нво 1
1, ..•
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задатака у обуци
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- израда спецификације задатака у обуци,
- дефинисање циљева обуке,
- одређивање садржаја обуке,
- планирање обуке,
- извођење обуке,
- вредновање (евалуација) обуке и
- процена.
Управљање обуком почиње анализом за

датка или захтева исказаних у ЛТЗМ, а ради
дефинисања шта је потребно урадити или по
стићи. Остварује се прикупљањем и анализом
расположивих информација везених за доде
љену мисију или задатак. Развој ЛТЗМ укљу
чује се у процес управљања обуком у случају
када се јединици први пут додели мисија, из
мени мисија јединице, јединица добије допун
ску мисију или командант процени да ЛТЗМ не
подржава извршење мисије.

Израда спецификације задатака у обуци
резултат је претходно извршене анализе и
треба да дефинише задатке, носиоце задатка
и њихову одговорност, главне и споредне за
датке, као и услове у којима ће се задаци реа
лизовати и могуће промене у будућности.

Из ЛТЗМ произилазе циљеви обуке, који,
поред осталог, треба да дефинишу које стан
дарде треба достићи у процесу обучавања. У
садржајима обучавања прецизирају се све по
јединачне активности (теме, лекције, вежбе и
сл.) које се морају реализовати током обуке,

као и потребно време, места извођења, сред
ства и методе, као и оно шта током обуке тре
ба проверавати и контролисати.

Природан наставак претходно наведених
активности је планирање обуке и њено изво
ђење. Током и након завршетка обуке, ради
доношења оцене о њеној ефикасности и усме
рености према постављеном циљу реализује
се вредновање (евалуација) обуке.

На крају процеса управљања обуком вр
ши се процена, односно анализа након завр
шене обуке. Сва искуства, оцене о постигну
том и резултати анализа након реализованог
циклуса обуке доприносе побољшању квали
тета обуке у наредном циклусу.

Индивидуална обука

Обука војника на служењу
војног рока и добровољаца

До преласка на професионалнуВојску,део
система обуке чини и обука војника на служе
њу војног рока. Индивидуалнаобука војника на
служењу војног рока изводи се у првом перио
ду оспособљавања кроз фазу основне и фазу
специјалистичкеобуке у центримаза обуку.
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Циљ индивидуалне обуке војника на слу
жењу војног рока је стварање самоувереног и
дисциплинованог војника који је стручно и фи
зички способан, обучен у основним вештина
ма и да преживи на бојном пољу и извршава
специфичне задатке као члан посаде, послуге
или тима.

Након професионализације Војске и уки
дања категорије војника на служењу војног ро
ка остаће могућност за добровољно служење
војног рока. Кандидати који се јаве на добро
вољно служење војног рока (добровољци) об
учаваће се по стандардима по којима су се
обучавали и војници на служењу војног рока.

Обука професионалних војника

Процес професионализације Војске пред
виђа прелазак на професионалну војску након
201О. године. Периоддо преласка на професи
оналну војску представљатранзициони период
у којем ће основа за попуну професионалним
војницима бити кандидати који су одслужили
војни рок и који су оспособљени за одређену
војно-евиденциону специјалност (ВЕС).

У условима потпуне професионализације
Војска ће се попуњавати кандидатима који су
служили војни рок, кандидатима који се нала
зе на добровољној војној обуци или цивилима

који нису завршили војну обуку (слика 2). Сви
они ће пре пријема у професионалну војну
службу морати да заврше одговарајућу обуку.

Обука кандидата за професионалне војни
ке зависиће од нивоа њихове претходнеобуче
ности, а реализовалаби се, начелно,у центри
ма за обуку Команде за обуку. Њен садржај и
трајање имали би неколико модалитета:

- уколико се кандидат прима за ВЕС за ко
ји је оспособљен у току служења војног рока,
са њим би се изводила стручно-специјалистич
ка обука, која би имала карактер освежавања
знања и трајала би до 6 недеља;

- уколико се кандидат прима за други ВЕС
у односу на онај за који је обучен у току служе
ња војног рока, обучавао би се по програму
стручно-специјалистичке обуке, која би имала
карактер преобукеи трајала би до 1О недеља,и

-уколико кандидат нема никакву војнуобу
ку, обучавао би се прво по програму основне
војне обуке у трајању од 6 недеља, а затим по
програму специјалистичке обуке, за дужност за
коју се прима, у трајању до 1О недеља.

Кандидати који успешно заврше предви
ђену обуку по прописаним стандардима доби
јају сертификат за ВЕС и примају се у профе
сионалну службу у својству професионалног

Шема 2. Моделобукекандидата
за професионалневојнике

КАНДИДАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВОЈНИКЕ
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1 1
1

1~ ~
цивил

ВОЈНИК (нема никакву вокну обуку)
НА КРАЈУ ВОЈНИК +СЛУЖЕЊА цивил цивил (НА ДОБРОВОЉНОМ

ВОЈНОГ РОКА (СЛУЖИО ВОЈНИ РОК (ЗАВРШИО САМО СЛУЖЕЊУ ВОЈНОГИ ОБУЧЕН ЗА ВЕС) ОСНОВНУ ОБУКУ) РОКА) ЦЕНТА
(ОБУЧЕН ЗА ВЕС ЗА ОСНОВНУ ОБУКУ

И ИСПУЊАВА (6 недеља)
СТАНДАРДЕУ

ОБУЦИ) 1 ИспуниоЦЕНТАР
~ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ОБУКУ ....• стандарде...• у обуци(6-10 недеља)

!испунио стандарде у обуци

ПРОФЕСИОНАЛНА ЈЕДИНИЦА
L - потписивање уговора
"--------1 - служба по уговору

- обука у јединици
1• •

ОБУКА ЗА ПОДОФИЦИРЕ ПРЕСТАНАК СЛУЖБЕ
- кандидати изабрани по - не испуњава стандарде,
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војника, потписују уговор и настављају колек
тивну обуку у саставу матичне јединице.

Професионални војник наставља стални
процес обучавања путем тимске и колективне
обуке у саставу јединице. Након најмање јед
ног уговорног периода, исказане жеље да на
стави професионалну војну каријеру и одгова
рајуће селекције може да постане кандидат за
подофицира.

Професионалном војнику који не испуња
ва стандарде у обуци и раду јединице преста
је професионална служба у Војсци, у складу
са одредбама Закона о ВС.

Обука подофицира

Нови концепт обуке подофициразаснован
је на новојулози и месту подофицирау Војсци.
Суштина новог положаја подофицира је креи
рање њихове каријере према принципима ко
ји важе и за официре. Напредовање у служби
и развој каријере подофицира биће селектив
но и захтеваће њихову перманентну обуку и
потврђивање.

Формирањем подофицирског кора, подо
фицири у институцијама за обуку, јединицама
и командама преузимају одговорност за изво
ђење индивидуалне обуке, спровођење реда
и дисциплине и решавања личних питања вој
ника и подофицира који су им потчињени.

Уредба о пријему у ПВС (СВЛ број 1/09)
предвиђадва могућа извора кандидатаза под
официре:

- основни начин за обезбеђење Војске
Србије подофицирским кадром биће путем се
лекције и допунске обуке изабраних кандида
та из редова професионалних војника, и

- изузетно, уколико то потребе службе
захтевају, ради попуне појединих дужности у
служби, у својству подофицира, могу се при
мати и цивилна лица на служби у Војсци Ср
бије и државни службеници и намештеници
запослени у Министарству одбране.

Кандидатиза подофицирекоји се бирајуод
професионалнихвојникаоспособљавалиби се
путем основног курса за подофициреза почет
не подофицирске дужности. Основни курс за
подофицире састојао би се из три модула. Пр
ви модул би био заједнички, без обзира на род
и службу,а након његовогуспешног завршетка
кандидатиби настављалиспецијалистичкидео
курса. По завршетку овог модула курса канди
дати би се упућивали на стажирањеу јединице
у својству подофицира приправника.

Уколико кандидат успешно заврши сва
три модула курса унапређивао би се у почетни
подофицирски чин (водник) и постављао на
почетнедужности у роду-служби, заснивањем
радног односа на одређено време.

Уредбом о пријему у професионалну војну
службу,изузетно,ако то потребеслужбе захте
вају, као кандидати за подофицире могу се
примати и цивилналица из Војске Србије и др
жавни службеници и намештеници запослени
у МО. У зависности од степена оспособљено
сти обучавали би се по неколико различитих
модула, и то:

- кандидати који су служили војни рок и
примају се у професионалну војну службу за
ВЕС у свом роду-служби, оспособљавали би
се по садржајима програма основног курса за
подофицире рода-службе;

- кандидати који су служили војни рок и
примају се у професионалну војну службу за
други ВЕС, оспособљавали би се по садржаји
ма стручно-специјалистичке обуке за профе
сионалне војнике и по програму основног
курса за подофицире рода-службе, и

- кандидати који нису служили војни рок
оспособљавали би се по садржајима основне
и стручно-специјалистичке обуке за професи
оналне војнике и по садржајима основног кур
са за подофицире рода-службе.

Уредба о пријему у професионалну војну
службу не предвиђа пријем кандидата за под
официре из грађанства. Узимајући у обзир ис
куства других земаља, а полазећи од тога да
одређене профиле подофицирског кадра не
ће бити могуће или неће бити рационално об
учавати, намеће се потреба за стварањем
нормативно-правног услова за пријем канди
дата из грађанства, као алтернативног извора
за обезбеђење подофицира.

Пријем кандидата за подофицире из гра
ђанства имао би посебан значај за специфич
не профиле кадра за које није могуће или није
рационално организовати обуку (за оне родо
ве и службе, односно ВЕС-и које захтевају од
ређену стручну спрему, односно завршене
школе као што је медицинска, електротехнич
ка, економска, грађевинска, музичка, ваздухо
пловнотехничка и сл.).

Лица из грађанства која би се по конкурсу
јавила за службу у својству подофицира и уко
лико нису одслужила војни рок, након селекци
је, упућивала би се на обуку (основну и специ
јалистичку) по Програму индивидуалне обуке
професионалнихвојника. Наконуспешно завр
шене индивидуалне војничке обуке упућивали
би се на основни курс за подофицире. Канди
дати који су одслужили војни рок упућивали би
се одмах на обуку за подофицире.

Професионални развој подофицира од
чина водника до чина заставника 1 класе зах
теваће резултатеу раду,сталну обуку и усавр
шавање. Усавршавање ће се реализовати
кроз различите курсеве (прилог 1), и то:

- виши курс за подофицире који је наме-
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њен унапређивању специјалистичких знања и
вештина стечених кроз основни курс за подо
фицире и оспособљавање подофицира за ду
жност командира 1. одељења (уједно замени
ка командира вода), подофицирске дужности
у чети, штабне дужности у командама батаљо
на и бригаде;

- каријерне курсеве за подофицире (курс
за првог подофицира у чети; командно-штабни
курс и курс за главне подофицире) на којима
ће се подофицири оспособљавати за обавља
ње штабних дужности и дужности у линији
подофицирске подршке командовању;

- специјалистичке курсеве за подофици-

Шема 3. Моделобуке
кандидатаза подофицире КАНДИДАТИ ЗА ПОДОФИЦИРЕ

(који испуњавају услове конкурса)
По стварању
нормативно

правних услова

Професионални
војник

Цивилна лица
на служби у ВС

и државни
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намештеници
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рок и примају се

за другу ВЕС)
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није
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организовати
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Цивилна лица
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Испунио стандарде

Центар за основну обуку

Центар за
специјалистичку обуку

1 1 1 Испунио стандарде

i
ОСНОВНИ КУРС ЗА

ПОДОФИЦИРЕ i.---------

- потписивање уговора
- служба на одређено време
- обука у јединици

ПРОФЕСИОНАЛНА ЈЕДИНИЦА

УСАВРШАВАЊЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

!
ПРЕСТАНАК СЛУЖБЕ

- кандидат који није испунио услове за
унапређење у чин старијег водника
(у складу са законом и Правилником о
подофицирском кору)



ре (курс за специјалисте 11 класе и курс за спе
цијалисте 1 класе) на којима ће се подофицири
обучавати за специфичне дужности у оквиру
рода или службе, и

- наменске курсеве за обављање конкрет
них дужности (инструкторске, персоналне, ад
министративне, курсеве руковања и одржава
ња нових средстава која се уводе у оперативну
употребу и сл.).

Образовање и обука подофицира је пер
манентан процес који ће се, поред каријерних
и специјалистичких курсева, реализовати и
кроз друге облике, као што су предавања, са
ветовања, семинари, радионице, тренажи, ве
жбе и сл. Ова обука представља важан пара
метар у процесу професионалног развоја
подофицира.

Колективна обука

Обука команди

Обука команде је кључна за успешну упо
требу јединице и због тога јој се даје приори
тет. Она обухвата све нивое командовања и
мора бити максимално прилагођена захтеви
ма употребе јединице и односима који влада
ју у ланцу командовања операцијама. Обука
команде треба да развије: способност за тим
ски рад, иницијативу, самопоуздање, одговор
ност и специјалистичку обученост за форма
цијску дужност. Официри морају разумети
намере претпостављених за два нивоа више и

бити способни да командују вишем нивоу од
положаја на којем се налазе. Обука команди
усавршава и подржава планирање, координа
цију и друге функције командовања ради што
успешнијег извођења операција.

Циљеви обуке команди проистичу из
ЛТЗМ команде. Команданти обучавају коман
де првенствено путем вежби команде и једи
ница. Команде се обучавају да обједињавају и
координирају употребу јединица у оквиру сво
је команде, хоризонтално, са другим команда
ма на истом организацијском нивоу и,
вертикално, са вишим и потчињеним команда
ма. Резултатове обуке су команданти и коман
де који могу да синхронизују ангажовање у
целом спектру операција.

Обука јединица

Највеће и највидљивије промене у обуци
јавиће се у обуци јединица. Промене у овом
домену иду у неколико праваца. Првије инсти
туционални. Команде видова (КоВ и В и ПВО)
одговорне су да обезбеде снаге које ће посе
довати способности да изврше задатке дефи
нисане плановима употребе Војске за све три
мисије. То значи да ове команде превасходно
треба да обезбеде обучене јединице и коман
де за учешће у различитим операцијама.

Други правац промена настаје у области
управљања обуком. Нови систем управљања
обуком биће знатно флексибилнији и чиниће
команде различитог нивоа одговорним за обу
ченост, односно оспособљеност јединице да
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изврши одређене мисије и задатке. То значи
да колективна обука, односно програм и садр
жај обуке јединица неће бити јединствено про
писан за све јединице рода или службе.

Командант јединице ће са много више са
мосталности бити у ситуацији да процењује
однос између задатка који јединица треба да
изврши и знања и вештина које јединица посе
дује, да би одлучио о садржајима обуке за сво
ју јединицу који су неопходни за достизање
оперативних способности за извршење доде
љене мисије. То се постиже развојем ЛТЗМ,
која треба да дефинише тежиште у обуци,
усклађено с мисијом јединице.

РазвојемЛТЗМ треба усмеравати обуку је
динице на задатке од тежишне важностиза ми
сију; повезивати обуку команди и јединица са
мисијом и задацима; упознавати потчињенеко
мандантеи кључнеподофициреса колективним
задацимајединице и индивидуалнимзадацима
командира и војника у мисији и развијати пове
рење старешинау план обукејединице.

Трећи правац промена развија се у обла
сти вредновања и оцењивања обуке. Постоје
ћи систем вредновања и оцењивања биће
замењен новим системом који треба да пружи
одговор на основно питање: Да ли је јединица
оперативно оспособљена за извршавање до
дељене мисије? Уско везано за питање оце
њивања оспособљености јединица биће и
питање евалуације обучености јединица за из
вршавање одређених мисија. Процес евалуа
ције јединица је непрекидан и планираће се за
све време извођења обуке у односу на пропи
сане стандарде.

Обука јединица - колективна обука укљу
чује обуку две или више послуга, посада, ти
мова, јединица сталног или привременог
састава и команди за извођење тактичких деј
става и операција.

Облици колективне обуке су:
- обука родова, служби и специјалности,

којом се обучавају јединице у чијем се саставу
налазе елементи само једног рода, службе
или специјалности;

- комбинована (интерродовска) обука, то
ком које се обучавају јединице у чијем саставу
се налазе елементидва или више родова, слу
жби или специјалности;

- здружена (интервидовска) обука, током
које се обучавају јединице или делови једини
ца различитих видова. Као најсложенији облик
обучавања јединица захтева координацију у
току припреме и реализације.

Обука рода (службе) изводи се ради при
преме јединица за извршење додељене миси
је и задатака у складу с правилима употребе,
доктринама и тактиком рода (службе). Носио
ци обуке су команде тактичког нивоа.

Обука рода (службе), комбинована и здру
жена обука могу се реализовати у оквиру на
ционалних или мултинационалних снага.
Обука у оквиру мултинационалних снага реа
лизује се заједнички са припадницима страних
оружаних снага, под руководством мултинаци
оналне команде у складу са прописаним стан
дардима.

Поред тога, обука родова - служби, ком
бинована и здружена обука могу имати и ка
рактер обуке за конкретну мисију. Обука за
конкретну мисију реализује се када се једини
ци додели конкретан задатак за који није у пот
пуности обучена или се предвиђа употреба



јединице у условима у којима није обучавана.
Реализује се непосредно пре ангажовања је
динице, у току извођења операција или после
ангажовања јединице. Обука за конкретну ми
сију треба да обезбеди да јединица и људство
у њој буду у потпуности стручно, психички и
физички припремљени и обучени за услове у
којима ће извршавати задатак и да у обуци бу
ду примењена најновија војна искуства из ми
сије у коју се упућују.

Комбинована обука изводи се ради при
преме јединица за извршење мисије и задата
ка, као део здружених снага при извођењу
операција у широком спектру конфликата. Ко
манде оперативног нивоа додељују Здруженој
оперативној команди обучене и спремне сна
ге. Команданти формирају и обучавају снаге
како би биле способне за брзо реаговање у
случају кризне ситуације.

Здружена (интервидовска) обука изводи
се ради припрема за извођење здружених опе
рација. Користи доктрину операција, доктрине
видова, тактике, технике и процедуре и обу
хвата више видовских компоненти. Командан
ти команди оперативног нивоа могу се наћи у
улози команданта видовске компоненте здру
жених снага. Да би извршили ове задатке, ко
манде КоВ и В и ПВО изводе здружену обуку.
Међутим, ако се КоВ и В и ПВО обучавају за
једно, а сваки вид користи своју доктрину, так
тику, технике и процедуре, онда је то облик
комбиноване обуке.

При одређивању тежишта у обуци једини
це потребно је успоставити везу између ЛТЗМ,
колективних задатака нижих јединица (вод,
одељење, посада, послуга, тим) и индивиду
алних задатака старешина и војника. Тежишни
задаци мисије одређују колективне и индиви
дуалне задатке за обуку. Ниво обучености у
индивидуалним и колективним задацима је по
дршка успешном извођењу тежишних задата
ка мисије јединице.

Управљање материјалним ресурсима у
обуци у надлежности је команданта. Обука
захтева пуно ангажовање капацитета развије
не инфраструктуре и коришћење савремених
покретних ствари за обуку. То је чињеница ко
ја се мора уважавати при планирању средста
ва за обуку и обезбеђења доступних система и
технологија који ће унапредити обуку и ство
рити реалне услове за њено извођење. Савре
мена обука не може се изводити без адекватне
материјалне базе.

Закључак

Реформа система одбране иницирала је
значајне промене у систему обуке. Промене ће

довести до система обуке који ће бити ефика
сан, функционалан и прилагођен постојећим и
будућим изазовима, ризицима и претњама
безбедности, као и мисијама и задацима Вој
ске и система одбране у целини. Такође, си
стем обуке биће усмерен на достизање стан
дарда интероперабилности, што ће омогућити
извршавање задатака у оквиру система колек
тивне безбедности или у сарадњи са тим си
стемима.

Припадници професионалних јединица
ће, након обуке у центрима за основну обуку и
специјалистичке обуке у центрима за специја
листичку обуку, наставити обуку у професио
налнимјединицама. Ова обука ће, по садржају
и интензитету, обезбедити врхунске резулта
те, интеграцију и ефикасност у извршавању
задатака и интероперабилност.

Динамика професионализације кадра
представља значајан фактор који утиче на ди
намику реформе система обуке. По мери про
фесионализације Војске, тежиште у обуци би
ће померано са индивидуалне на колективну
обуку, односно са обуке појединца на обуку је
динице.

У складу са надлежностима и одговорно
стима управљање обуком се остварује на
свим нивоима (стратегијском, оперативном и
тактичком), чиме се дају неопходне смернице
за планирање, организовање, извођење, вред
новање и процењивање обуке.

Новинама у систему управљања и новим
приступом обуци она се поставља у функцију
изградње потребних капацитета за извођење
операција, односно извршење додељених ми
сија. Процесом обуке за извршавање додеље
них мисија добијају се обучене и способне
јединице.
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