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нвпдник

ФУНКЦИОНАЛНЕ ДОКТРИНЕ
Генерал-мајор, професор др Божидар Форца,
начелник Управе за планирање и развој (Ј-5) ГШ ВС

реформа система одбране и, у оквиру ње, трансформација Војске Србије, од
вијају се у три компатибилнесфере: стратешко-доктринарној,правно-норма
тивној и организационо-функционалној. У овим сферама достигнути су раз-

личити степени развијености, који омогућавају да се процес реформи одвија плански
и континуирано. Свакако, предстоји још много посла да се тај процес заокружи, иако
је његова основна одредница да је то стални процес, који се може посматрати као ре
лативна константа у одређеном тренутку.

У стратешко-доктринарној сфери, као бази, коју прописи (закони, уредбе, правил
ници и др.), де јуре, и успостављена организација, де факто, имплементирају у прак
си, поред усвојеног (Влада Републике Србије) Стратегијског прегледа одбране, изу
зетно значајан скуп докумената чине Стратегија националне безбедности, Стратегија
одбране и ,l...lоктринаВојске. То су базични документи којима се анализира безбедно
сно окружење, идентификују изазови, ризици и претње безбедности, дефинише си
стем одбране и утврђује његова структура са основним функцијама и задацима, пре
ко стратешког и доктринарног концепта.

Међу наведеним стратешко-доктринарним документима, посебан сегмент чини
војна доктрина, која је, у складу са позитивним искуствима окружења, пројектована
као скуп докумената на неколико нивоа. Први ниво чини Доктрина Војске Србије. Тоје
базни документ којим се пројектују организација, припреме, употреба и обезбеђење
Војске у извршавању додељених мисија и задатака. Тим документом, који предста
вља здружени аспект за све сегменте Војске (Генералштаб, видове и команду за обу
ку), у најопштијем смислу схваћено, Војска "одговара" политици како ће извршити до
дељене мисије и задатке које утврђује Стратегија одбране. Отуда, тај документ је, у
складу са Законом, заснован на Стратегији одбране, а доноси га председник Републи
ке, који, по Уставу и Закону, командује Војском Србије.

Доктрина Војске, као базни документ, операционализује се преко изведених док
трина и других докумената типа правила и упутстава. Посебну пажњу заслужује тако
звани први ниво доктрина, који чине Доктрина Копнене војске, Доктрина В и ПВО и
функционалне доктрине.

Функционалне доктрине (Ј-1 до Ј-9), посматрано у најопштијем смислу, ближе де
терминишу надлежности, процесе, активности и процедуре Војске у оквиру њених
основних функција: људски ресурси (Ј-1), обавештајно-извиђачкаделатност (Ј-2), опе
рације (Ј-3), логистика (Ј-4), планирање (Ј-5), телекомуникациона-информациони си
стеми (Ј-~).обука (Ј-7), финансије (Ј-8) и цивилно-војна сарадња (Ј-9). Као што се Док
трина Војске, као базни документ, односи према функционалним доктринама, тако се
и функционалне доктрине, касније, операционализују кроз мноштво доктринарних до
кумената, типа изведених доктрина, правила и упутстава, којима ће се финализовати
процес утврђивања војне делатности у извршавању мисија и задатака. С друге стра
не, израдом функционалних доктрина, на бази Доктрине Војске Србије, успоставља
се ред и у војној литератури доктринарног типа.

Оријентисане ка будућности, функционалне доктрине усмерене су ка процесу из
градње суштинских оперативних способности Војске, као што су: расположивостснага;
способносткомандовања;способносткоришћењаинформационогпроцеса;ефикасност
употребе; способност отпорности и заштите; одрживостснага; способност размештања
и мобилност снага. Изградња наведених суштинских оперативних способности Војске
реализује се и исказује кроз: обуку и доктрину,организацију,кадрове, опремање наору
жањем и војном опремом, инфраструктуруи интероперабилност.

У Војсци Србије изузетна пажња поклања се припреми доктринарних докумената
на свим нивоима,путеморганизованограда бројнихтимова. Већ су припремљенипред
лози (варијанте)основногдокументаДоктрина Војске, као и свих функционалнихдоктри
на. Очекује се да ће до краја2009. године,након што Народнаскупштина РепубликеСр
бије усвоји Стратегију националне безбедности и Стратегију одбране, председник
Републике одобри Доктрину Војске. Након тога, требало би убрзо да бу_дуусвојене и
Функционалнедоктрине, штоје у надлежностиначелника ГенералштабаВојске Србије.
lиме ће стратешко-доктринарнасфера бити заокружена на нивоу основних докумена
та, неопходних за даљи процес детерминисања организације, припрема, употребе и
обезбеђења Војске Србије у извршавању мисија и задатака.
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ПРОЦЕС АНГАЖОВАЊА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА
ПАРТНЕРСТВО ЗА МИР

Мр Бранкица Поткоњак-Лукић,
Капетан корвете Саша Николић,

н оквиру евроатлантског партнерства Програм Партнерство
за мир представља програм практичне билатералне са
радње између НАТО-а, у целини, и појединачних држава

које у њему учествују. Ова значајна иницијатива усмерена је на ја
чање поверења и сарадње између држава чланица алијансе и
партнерских држава, ради развијања и јачања стабилности и без
бедности евроатлантског простора.

У својим стратегијским документима Република Србија је исказа
ла опредељење да буде пуноправан и активан члан Програма
Партнерство за мир. Ангажовањем у оквиру овог програма Репу
блика Србија добија важан спољнополитички квалитет за изградњу
односа поверења и партнерства са другим државама.

Партнерски односи између сваке државе партнера и НАТО у це
лини посебно се обликују, у складу са потребама и брзином коју ода
бере влада сваке појединачне државе која учествује у Програму.

*Аутори раде у Управа за стратегијско планирање МО

но у Средњој и Источној Европи, које су по
ставиле низ нових и битно другачијих без
бедносних изазова НАТО-у. Новонастали
изазови иницирали су примену мера за
смањење ризика од избијања сукоба, ефи
касније решавање кризних ситуација, пове-

Настанак и механизми
Програма Партнерство за мир

Крај хладног рата условио је значајне
промене у међународним односима, посеб-



ћање узајамног разумевања и изградњу по
верења међу европским државама. Ове ме
ре и растућа нестабилност у свету услови
ле су појаву иницијативе за проширење
могућности за партнерство у решавању за
једничких проблема у области безбедности.

На основу ове иницијативе, у децем
бру 1991. године, у Риму је основан Се
верноатлантски савет за сарадњу (eng.
North Atlantic Cooperation Council, NACC),
тј. нови форум за мултилатералне консул
тације у области безбедности и сарадњу
између НАТО-а и држава које нису биле
његове чланице. Сарадња у оквиру Север
ноатлантског савета за сарадњу заснива
ла се на мултилатералном политичком ди
јалогу. Међутим, он државама партнерима
није пружао могућност изградње индиви
дуалних односа сарадње са НАТО-ом на
основу њихових потреба, могућности и
захтева.

Важан корак у процесу унапређења за
једничке сарадње и значајна промена, ко
јом је отклоњен уочени наведени недоста
так, догодила се 1994. године када је
покренут Програм Партнерство за мир (у
даљем тексту ПзМ). Овај програм билате
ралне сарадње између НАТО-а и индиви
дуалних држава партнера није покренут са
намером да замени Северноатлантски са
вет за сарадњу већ, напротив, да дода не
колико битних димензија достигнутом сте
пену сарадње у оквиру Савета. Програм
ПзМ, са јасно утврђеним циљевима и ин
струментима, створио је добру основу за
даљу изградњу евроатлантског партнер
ства, успостављајући оквир за билатерал
ну сарадњу између сваке државе партнера
појединачно и НАТО у целини, прилагођен
приликама и захтевима сваке од тих држа
ва. Тиме су створени предуслови за инсти
туционалну и војну припрему једног броја
европских држава, које су испољиле јасне
тежње да постану чланице НАТО-а.

Садржај активности овог програма
све више се, током 1995. године, проши
ривао на практичне облике војне сарад
ње и учешће партнерских држава у опе
рацијама подршке миру, под вођством
НАТО. У склопу практичне војне сарадње,
реализоване војне вежбе знатно су допри
неле јачању регионалне сарадње, повећа
њу транспарентности међу државама и
њиховим оружаним снагама, сагледавању

1) Република Србија је спремна да да допринос у ви
ду снага декларисаних у Процени PARP, по принципу
од случаја до случаја, за обуку и вежбње и операције
реаговања на кризе под руководством НАТО, искљу
чиво када оне имају мандат УН.

способности партнера и изградњи међу
собног поверења. На крају 20. века нова
улога НАТО-а и природа мировних опера
ција које су захтеваледругачије способно
сти од оних за вођење конвенционалног
или нуклеарнограта широкихразмера,на
метнуле су потребу ангажовања мултина
ционалних снага, већином из држава чла
ница НАТО-а,али и партнерскихдржава.

Програм ПзМ је међународног карак
тера и заснива се на добровољној, флек
сибилној и транспарентној сарадњи и
заједничком деловању система одбране
суверених држава. Његова суштина је
унапређење реформе система одбране,
изградња међусобног поверења и развој
и унапређење способности партнерских
држава за очување мира и безбедности.

Основни циљеви ПзМ су: повећање
транспарентности процеса планирања и
буџетског финансирања националне од
бране; обезбеђивање демократске кон
троле оружаних снага; одржавање спо
собности и спремности да се допринесе
операцијама под окриљем УН;1Ј изграђи-
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вање војне сарадње са НАТО, кроз зајед
ничко планирање, обуку и вежбе, ради
унапређења способности учесника у ПзМ
да обављају задатке одржавања мира,
трагања и спасавања, хуманитарних и
других операција према договору; дуго
рочна изградња снага које ће бити оспо
собљене да делују заједно са снагамадр
жава чланица НАТО.

Програм је приоритетно усмерен на
практичне облике сарадње, у којима се
партнерскедржаве, на принципимадобро
вољности, самостално опредељују за ак
тивности, у складу са сопственимамбици
јама, приоритетима и могућностима. У
складу с тим, овај програмдозвољава са
модиференцијацију,односно, свака парт
нерска држава самостално одређује ниво
својих амбиција и темпо реализације са
радње.Имајућиу виду различитстепенпо
литичког, економског и војног развоја, у
оквиру овог програма,државама чланица
ма су, ради усклађивања постојеће разно
ликости, понуђени прилагодљиви програ
ми и инструментисарадње са НАТО.

Ради унапређења достигнућа Савета
за северноатлантскусарадњу,у мају 1997.
године, донета је одлука да се Северноа
тлантски савет за сарадњу замени Саве
том евроатлантског партнерства (eng. Eu
ro-Atlantic Partnership Council, ЕАРС), који
би представљаонови безбедноснифорум
за унапређено и оперативније партнер
ство, а који укључује све државе учеснице
у ПзМ.Тимеје евроатлантскапартнерство
успостављено на два стуба - програму
ПзМ, са претежно војном природом актив
ности и Саветом евроатлантског парт
нерства, који се заснива на редовном ди
јалогу и консултацијама о политичким и
безбедносним питањима.

Поред консултација о актуелним по
литичким и безбедносним питањима, ду
горочне консултације и сарадња у Савету
евроатлантског партнерства одвијају се у
више области, као што су: управљање
кризним ситуацијама и операције подр
шке миру; регионална питања; контрола
наоружања и пролиферација оружја за
масовно уништење; борба против терори-



зма; планирање, буџет, политика и стра
тегија одбране; цивилно планирање за
случај ванредних ситуација и ниво при
правности у случају катастрофа; сарадња
у области наоружања; нуклеарна безбед
ност; контрола ваздушног саобраћаја; као
и научна сарадња. У зависности од потре
бе_и теме која се разма~:-ра,ове консулта
ције могу да се обављају у виду састана
ка уз учешће свих држава чланица
НАТО-а и држава партнера, мањих ради
оница отвореног типа или на неки други
одговарајући начин. Највећи број држава
партнера има дипломатске мисије при
главном седишту НАТО-а у Бриселу, што
омогућава редовну комуникацију и кон
султације када год се укаже потреба.»

Нови изазови и претње безбедности
условили су потребу адекватног одговора
на њих, што је захтевало трансформаци
ју НАТО-а. Спровођење овог процеса у
значајној мери се одразило и на прилаго
ђавање и продубљивање активности и
механизама Програма ПзМ, због евидент
не разноликости тежњи и интереса држа
ва партнера. Ради успостављања снажног
и оперативног партнерства, државе чла
нице НАТО и државе партнери заједнич
ким напорима су развили свеобухватну
матрицу механизама, односно конкретних
оквира за спровођење неког или више ци
љева ПзМ, како би подржали практичну
примену усаглашених активности и ефи-

2) Поред тога, редовни састанци ЕАРС-а одржавају
се месечно - на нивоу амбасадора, годишње - на ни
воу министара одбране, спољних послова и начелни
ка генералштабова, и повремено - на нивоу састанака
на врху или у случају ванредног догађаја.

3) Малта је први пут приступила програму ПзМ 1995.
године, али је суспендовала своје учешће 1996. годи
не. Одлуку о поновном приступању ПзМ донела је по
ново 2006. године.

касно реализовали заједничке потребе,
интересе и настојања. Постојећи механи
зми у оквиру овог програма се и даље
унапређују и то не само када је реч о са
држајима индивидуалних механизама,
већ и када је у питању њихова међусобна
зависност и подршка.

Механизми програма ПзМ су:

- Радни план евроатлантског парт
нерства (енг. Eypo-Atlantic Partnership
Work Plan, EAPWP) и Индивидуални про
грам партнерства (енг. lndividual Partner
ship Programme, IPP),

- Процес планирања и ревизије (енг.
Planning and Review Process, PARP),

- Концепт оперативних способности
(енг. Operational CapaЬilities Concept, ОСС),

- Политичко-војни оквир за операције
ПзМ под вођством НАТО (енг. Political-Mi
litary Framework for NATO-led PfР Operati
ons ),

- Програм унапређења образовања и
обуке (енг. Training and Education Enhan
cement Programme, ТЕЕР),

- Поверилачки фонд Партнерства за
мир (енг. PfP Trust Fund),

- Акциони план партнерства против
тероризма (енг. Partnership Action Plan
against Terrorism, РАР-Т),

- Индивидуални акциони план парт
нерства (енг. lndividual Partnership Action
Plan, IPAP),

- Акциони план партнерства за из
градњу институција одбране (енг. Partner
ship Action Plan оп Defence lnstitutions
Building, PAP-DIB),

- Образовање и обука за реформу си
стема одбране (Education for Defence Re
form - EfR).
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ДРЖАВА УПЗМ ОД У НАТО ОД
Албанија 1994. 2009.
Аустрија 1995.
Азербејџан 1994.
Белорусија 1995.
Босна и Херцеговина 2006.
Бугарска 1994. 2004.
Грузија 1994.
Естониа 1994. 2004.
Ирска 1999.
Јерменија 1994.
Казахстан 1994.
Киргистан 1994.
Летонија 1994. 2004.
Литванија 1994. 2004.
Мађарска 1994. 1999.
Македонија 1995.
Малта 1995-1996/2006. З)

Молдавија 1994.
Пољска 1994 1999.
Румунија 1994 2004.
Русија 1994
Словачка 1994 2004.
Словенија 1994. 2004.
Србија 2006.
Таџикистан 2002.
Туркменистан 1994.
Украјина 1994.
Узбекистан 1994.
Финска 1994.
Хрватска 2000. 2009.
Црна Гора 2006.
Чешка 1994. 1999.
Шведска 1994.
Швајцарска 1996.

Табела: државе чланице Програма ПзМ и чланице НАТО-а



Приступање Републике Србије
Програму Партнерство за мир

Потврда опредељености за испуња
вање обавеза које проистичу из Повеље
УН, Универзалне декларације о људским
правима, Завршног документа из Хелсин
кија и других докумената ОЕБС-а, као и
преузетих обавезау области контроле на
оружања, представљају нужан, али не и
довољан предуслов за приступање про
граму ПзМ. У оквиру тога, посебан значај
има залагање за уздржавање од претње
силом или употребе силе против терито
ријалног интегритета или политичке неза
висности било које државе, поштовање
постојећих граница и решавање међусоб
них проблема мирним путем. Други пред
услов за приступање Програму ПзМ пред
ставља сагласност НАТО-а која се доноси
на основу процене спремности државе
кандидата, а узимајући у обзир стандар
де и критеријуме овог савеза. Тек када су
оба наведена предуслова испуњена, НА
ТО упућује држави кандидату позив за
учешће у Програму ПзМ.

НАТО и Европска Унија деле исте си
стеме вредности и стандарде понашања,
али иако чланство у ПзМ и ЕУ није међу-

собно формално условљено, оно је ком
патибилно. Поред тога, Европска Унија
успоставља своју безбедносну и одбрам
бену политику (European Security and De
fence Policy- ESDP) која се у великој мери
ослања на НАТО. Са аспекта спољне по
литике Републике Србије, чији је један од
приоритетних циљева чланство у ЕУ, на
ведена компатибилностима изузетанзна
чај, имајући у виду да се испуњавањем
услова за учешће у активностима ПзМ
истовремено изграђују потребне способ
ности и за учешће у ESDP мисијама.

ПроцесприкључењапрограмуПзМза
почеоје у време постојањаСавезне Репу
бликеЈугославије.Априла2002. годинеВр
ховни саветодбранедонео је одлуку којом
се тадашњој Савезној влади препоручује
да приступи припремама за обезбеђење
услова за приступање овом програму.На
кон тога, упућено је писмо о намерама и
званичнизахтевгенералномсекретаруНА
ТО-а, чиме је наглашен наш интерес и
опредељењеза укључивањеу евроатлант
ске интеграције и формално започео про
цес приступања Програму ПзМ.

Сарадња са НАТО добила је прву кон
кретну форму 2003. године када су амба
садори НАТО-а, позитивно реагујући на
наш захтев, одобрили први Прилагођени



програм сарадње (Tailored Co-operation
programme) СЦГ и НАТО. Овај програм
реализован је у три циклуса до 2006. го
дине. Кроз њих је Србија стекла бољи
увид у захтеве везане за интероперабил
ност са НАТО снагама у управљању кри
зама и операц~ама очувања мира и
цивилној одбрани. Такође, када је реч о
припремама за реализацију реформе у
области одбране, за Србију су биле од ве
ликог значаја експертизе НАТО у вези са
политиком и планирањем одбране, демо
кратском контролом оружаних снага и фи
нансијским планирањем.

Током трећег циклуса Прилагођеног
програма сарадње, 2006. године форми
рана је Група СЦГ -НАТО за реформу од
бране, као јединствени механизам сарад
ње између НАТО и државе нечланице,
какав није развијен ни са једном другом
државом. На успостављање овог механи
зма који иде корак даље од Прилагођеног
програма сарадње пресудно су утицале
намере да се: убрза процес реформе си
стема одбране, подстакне међуресорна
сарадња, уведе модел пројектнооријенти
саног приступа реформи, подстакну чла
нице НАТО-а да боље координирају била
тералне активности подршци реформе
система одбране и припреми СЦГ за анга
жовање у ПзМ. Након престанка постоја-

ња СЦГ ова група је наставила са радом
под називом Група Србија - НАТО за ре
форму одбране (Defence Reforme Group -
DRG), а активна је и данас.

Поред Прилагођеног програма сарад
ње, свој допринос успешној реализацији
процеса реформе система одбране дала
су и два поверилачка фонда Програма
ПзМ - фонд намењен уништавању залиха
противпешадијских мина и фонд намењен
преквалификацији и подршци при запо
шљавању вишка војног кадра (PRISMA).

Именовањем специјалног изасланика
Министарства спољних послова при НА
ТО, у рангу амбасадора, у марту 2004.
године успостављена је директна комуни
кација и створени су услови за интензиви
рање и конкретизовање сарадње и одно
са са НАТО.

Као правна наследница СЦГ, Репу
блика Србија је преузела све обавезе из
Споразума са НАТО о транзитним аран
жманима (Agreement оп Transit Arrange
ments) за подршку мировним операцијама
у региону, потписаног 18. јула 2005. и ра
тификованог 4. новембра исте године. За
разлику од Споразума о статусу снага
(Status of ForcesAgreement-SOFA) који за
кључују државе чланице НАТО и ПзМ за
потребе обављања заједничких вежби и
обуке, Споразум о транзитним аранжмани-



ма не предвиђа привремено стационира
ње снага, већ искључиво њихов транзит.
Овај споразум још увек није у оперативној
примени, имајући у виду да нису усаглаше
ни и закључени неопходни додатни аран
жмани к~има се прецизир~у п~едине
одредбе Споразума и детаљније разрађу
ју процедуре обављања транзита НАТО
трупа преко територије Србије, као и ин
ституције одговорне за спровођење Спо
разума.

На Самиту у Риги, шефови држава и
влада земаља чланица НАТО су 29. но
вембра 2006. године донели одлуку да
Србију, Црну Гору и Босну и Херцеговину
позову да се придруже програму ПзМ.
Формално, Република Србија је постала
члан Програма ПзМ 14. децембра 2006.
године, када је потписан Оквирни доку
мент у седишту НАТО у Бриселу. Тиме је
Република Србија стекла право да уче
ствује у раду Евроатлантског партнерског
савета и других тела ПзМ. Представници
парламента наше земље од 2002. године
редовно учествују на годишњим састан
цима Парламентарне скупштине НАТО у
статусу посматрача.

Наредни корак у успостављању ди
ректног институционалног облика повези
вања и сарадње Републике Србије и НА
ТО-а уследио је 18. децембра 2006. године
када је у Београду, у згради Министарства
одбране, отворена НАТО канцеларија за
везу (Military Liaison Office ).

Активности Републике Србије након
приступања Програму Партнерство
за мир

Након потписивања Оквирног доку
мента, израђен је Презентациони доку
мент који је усвојила Влада Републике
Србије на седници одржаној 27. јула 2007.
године. Презентациони документ Репу
блике Србије генералном секретару НА
ТО уручио је министар спољних послова
Србије током своје посете седишту НАТО,
5. септембра 2007. године.

Овај документ дефинише области са
радње са НАТО, активности које Србија
намерава да преузме ради достизања ци
љева партнерства, као и војне и друге ка
пацитете који се стављају на располага
ње за Програм ПзМ. У документу се јасно
истиче да ће учешће Републике Србије у
Програму ПзМ бити у складу са њеним
економским, финансијским, људским, ма
теријалним и осталим могућностима.

У Презентациономдокументу израже
на је спремност РепубликеСрбије да пре
узме део одговорностиза стабилан и тра
јан мир у региону, учествује у мировним
операцијама са мандатом УН и достигне
потребан ниво интероперабилности. У
складу са опредељењима садржаним у
стратегијско-доктринарним документима,

Снимио: Р Поповић
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једна од мисија Војске Србије је и "учешће
у изградњи и очувању мира у региону и
свету". Презентационим документом су,
поред осталог, представљени капацитети
Војске Србије за ангажовање у наведеној
мисији.

Овим документом Република Србија
је изразила спремност да приступи Про
цесу планирања и ревизије (Planning and
Review Process - PARP), Акционом плану
партнерства против тероризма (Partner
ship Action Plan Against Terrorism - РАР-Т),
Акционом плану партнерства за изградњу
институција одбране (Partnership Action
Plan оп Defence lnstitution Building - PAP
DIB) и Индивидуалном акционом плану
партнерства (lndividual Partnership Action
Plan - IPAP).

Ради достизања интероперабилности
са оружаним снагама земаља чланица
НАТО-а и програма ПзМ, Република Ср
бија је спремна да учествује у Концепту
оперативних способности (Operational Ca
paЬilities Concept - ОСС).

У Презентационом документу наведе
на је и спремност за учешће у Програму
унапређења образовања и обуке (Training
and Education Enhancement Program - ТЕ
ЕР) и интерес за сарадњу са чланицама
НАТО-а у области научно-технолошких
истраживања у оквиру комитета Наука у
служби мира и безбедности (Science for
Реасе and Security - SPS).

Радни план евроатлантског партнер
ства (Euro-Atlantic Partnership Work Plan -
EAPWP), који је осмислио НАТО уз уче
шће партнерских земаља, укључује око ЗО
области за сарадњу и око 2000 облика са
радње (вежбе, обука, конференције, се
минари). Из овог програма државе партне
ри бирају области и облике сарадње у
којима желе да учествују. Овај план, зајед
но са Презентационим документом и пред
лозима НАТО-а или државе партнера, чини
основу за израду Индивидуалног програма
партнерства (lndividual Partnership Program
me - IPP). У његовој изради користи се
Партнерски систем управљања и размене
информација у реалном времену тзв.
e-PRIME (Electronic Partnership Realtime ln
formation Managment and Exchange Si
втегп)".

Од понуђених области сарадње из
Радног плана евроатлантског партнерства
Република Србија је у Презентационом до
кументу одабрала укупно 18, од који су 8
приоритетне области сарадње: демократ
ска контрола система одбране, политика
одбране и стратегија, планирање и финан
сирање одбране и управљање ресурсима,
војно образовање, обука и доктрина, кон-

4) Овај систем, развијен 2001. године у Швајцарској,
омогућава државама партнерима и чланицама НАТО
међусобну размену информација, као и тражење или
понуду учешћа и ресурса у оквиру овог НАТО програма.
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цептуални, плански и операционални
аспекти учешћа у мировним и хуманитар
ним операцијама, војномедицинске слу
жбе, нуклеарна, биолошка и хемијска
одбрана и изучавање страних језика.

Реализацијаактивностииз Радногпла
на евроатлантскогпартнерствакроз инди
видуалне програме, свакој партнерској
држави омогућавадостизање интеропера
билности у одабраној области. У Индиви
дуалном програму партнерства посебно
важни елементи достизања интеропера
билности су војне процедуре и поступци,
борбена техника, системи за консултаци
је, командовање и контрола, логистика и
терминологија.Основносредстводостиза
ња интероперабилности је заједничка
стандардизација, што подразумева зајед
нички развоји имплементацијудокумената
о стандардизацијиу НАТО.

Усаглашавање и прецизно дефиниса
ње области и облика сарадње између Ре
публике Србије и НАТО извршено је
израдом првог Индивидуалног програма
партнерства за 2009-2010. годину. Током
2009. године планирано је да се под окри
љем Индивидуалног програма партнер
ства реализује око 180активности. У току
је његова имплементација и израда Инди
видуалног програма партнерства за
2010-2011. годину.

Следећи механизам у којем је Репу
блика Србија узела учешће је Процес
планирања и прегледа (Planning and Revi-

ew Process- PARP).Он представљакључ
ни механизам Програма ПзМ, а његов
циљ је пружање помоћи и подршке држа
вама партнерима да развију финансијски
одрживе способности система одбране,
како за допринос мировним операцијама,
тако и за сопствене безбедносне потребе.

Процес планирања и прегледа обу
хвата четири фазе и одвија се у двогоди
шњим циклусима. Током прве фазе (јесен
сваке парне године) држава партнер по
пуњава Упитник свеукупне интеропера
билности ПзМ (Упитник PARP), којим се
дају одговори на питања статуса нацио
налних снага у смислу њихове интеропе
рабилностиса НАТОснагама. Поредтога,
Упитник садржи и питања из следећих
области: политика одбране, национална
политика у вези са сарадњом у оквиру
ПзМ, релевантни финансијски и економ
ски планови, детаљне информације о вој
ним капацитетима партнерске државе
које је спремна да стави на располагање
за активностиу оквиру ПзМ, свеобухватан
преглед војних снага и партнерских циље
ва који се тичу мера дефинисаних за уна
пређење способности војних снага да
делују са НАТО снагама.

Након тога, у пролеће непарне годи
не, НАТО и држава партнерзаједнички из
рађују и одобравају Процену PARP-a са
тежиштем на уоченим слабостима које је
потребно унапредити. Затим, НАТО и све
државе које учествују у PARP-y усвајају



Консолидовани извештај и, паралелно са
њим, а на основу идентификованих про
блема, израђује се Министарско упутство
PARP.

На основу Министарског упутства,
сваке јесени непарне године, израђује се
пакет ци.гьева партнерства и достав.гьа
партнерима.

Ци.гьеви партнерства такође имају те
жиште на развоју интероперабилности,
способности за које се зна да недостају за
потребе операција ПзМ под руководством
НАТО и обухватају способности које су
потребне за реаговање на ризике услед
ширења оружја за масовно уништавање и
за одбрану од тероризма.

Снаге које државе став.гьају на распо
лагање треба да задово.гьавају одређене
опште критеријуме, као што су:

- спремност. Јединице треба да имају
сву потребну специјалну одећу, опрему и
обуку, превентивне здравствене мере (нпр.
вакцинација), инфраструктуру и географску
подршку, у зависности од подручја у које се
размештају. Јединице треба да поседују
све најважније делове опреме и да буду
оспособљене да изврше доде.гьене мисије

уз минимум додатне обуке јединице;
- борбена готовост. Осим ако није

другачије наведено у оквиру ци.гьа парт
нерства, јединице које учествују у опера
цијама ПзМ треба да буду спремне за по
крет у року од ЗО дана. Ради планирања,
државе треба да предвиде да ће опера
ције ПзМ под руководством НАТО трајати
најмање годину дану, па треба узети у об
зир ротирање снага;

- размештање. Мисије ПзМ могле би
да се спроводе у подручјима са веома
различитим метеоролошким и географ
ским условима. То може захтевати специ
јалну одећу, опрему и обуку, превентивне
здравствене мере (нпр. вакцинација), ин
фраструктурну и географску подршку;

- мултинационалност. Оне партнер
ске државе које дају своје војне снаге за
операције ПзМ под руководством НАТО
треба да буду припрем.гьене за пружање
штабне подршке мултинационалним ко
мандама које изводе операцију.

На основу целокупног пакета усагла
шених ци.гьева партнерства, свако проле
ће парне године израђује се збирни
извештај.



Министарству одбране Републике Ср
бије, као носиоцу активности у процесу
PARP, крајем јула достављен је Упитник
PARP за 2008. годину који има за циљ да
промовише транспарентност планирања
одбране у националним оквирима и боље
припремање оружаних снага земље парт
нера за сарадњу са онима који су укључе
ни у Програм ПзМ.

У односу на потребе изградње спо
собности предложених снага за операци
је, обуку и вежбе у оквиру ПзМ и предлога
потребних способности система одбране
Републике Србије и његових приоритета
развоја до 201 О. године, циљеви партнер
ства који су предложени у Упитнику ана
лизирани су и процењена је могућност
прихватања сваког од понуђених циљева
и идентификоване су обавезе у случају
њиховог прихватања. Имајућиу виду да је
у процесу реформе система одбране Ре
публике Србије интероперабилност из
двојена као један од задатака политике
одбране и начело организовања Војске
Србије до 2015. године, посвећена је ве
лика пажња адекватном избору циљева
партнерства. Након свеобухватног разма
трања на нивоу система одбране, понуђе
ни циљеви су прихваћени, чиме су
створени услови да се систем одбране
реформише у складу са НАТОстандарди
ма и достигне одређени степен интеропе
рабилности.

Након достављања попуњеног Упит
ника PARP НАТО-у,уследила је заједнич
ка израда Процене PARP.Изради коначне
верзије Процене претходилоје усаглаша
вање на билатералним састанцима пред
ставника НАТО и Министарства одбране.
Коначна верзија Процене PARP доста
вљена је министарству одбране почетком
маја 2009.

Упркос томе што Република Србија
већ низ година остварује различите обли
ке сарадње са НАТО, почев од Прилаго
ђеног програма сарадње, па све до не
давног одобравања Процене PARP-a
којим су прихваћени циљеви партнерства
и декларисане снаге Војске Србије за уче
шће у активностима ПзМ, велики део по
требних информација све време је био, а
нажалост још увек је, недоступан држав
ним органима Републике Србије. Разлог
томе је, поред осталог, штоје НАТО, ради
безбедности, заштитио поверљиве ин
формације. Потписивањем Споразума
између Владе Републике Србије и Орга
низације северноатлантског пакта о без
бедности информација (Agreement оп Se-

curity of lnformation) 1. октобра 2008. годи
не створени су неопходни предуслови за
учешће Републике Србије у програму
ПзМ. Сертификација услова за почетак
примене овог споразума обезбедиће при
ступ документима потребним за спрово
ђење практичне сарадње, као што су:
отварање Мисије Републике Србије при
НАТО у Бриселу; нерестриктивно школо
вање представника министарстава Репу
блике Србије у НАТО школи у Оберамер
гау и НАТО колеџу у Риму; учешће у
процесу PARP-a; упућивање припадника
снага безбедности и државне админи
страције Републике Србије у команде и
установе НАТО; развој научне и војнотех
ничке сарадње, спровођење заједничких
војних вежби и др.

Значај приступања Републике Ср
бије Програму Партнерство за мир

Учешће Републике Србије у ПзМ даје
суштински допринос учвршћивању њеног
међународног положаја и угледа. Уче
шћем у ПзМ потврђујемо приврженост за
једничким вредностима на којима почива
не само програм ПзМ, него и Европска
унија. У складу са постављеним спољно
политичким приоритетима наше државе,
оно је у функцији што бржег укључивања
наше државе у Европску унију.

Приступањем програму ПзМ Републи
ка Србија потврђује своје дугорочно опре
дељење да унапређује заједничке
демократске вредности и учвршћује реги
оналну и глобалну безбедност. Истовре
мено, активна и садржајна сарадња свих
држава у регионузападног Балкана са др
жавама чланицама НАТО и Програма
ПзМ, пут су за трајну стабилизацију и на
предак овог региона.

Програм ПзМ омогућава да се ојача и
унапреди национална безбедност и од
брана државе, а тиме убрза и њен поли
тички и економски преображај. То ће
неминовно допринети реализацији зајед
ничког интереса Републике Србије и ње
них партнера - стварању безбедног и
стабилног окружења и унапређењу сарад
ње и веза у региону у правцу постизања
трајног мира у евроатлантском простору.
Учешће Републике Србије у Програму
ПзМ допринеће јачању регионалне ста
билности са тежиштем на сарадњи и ин
теграцији са осталим партнерима, а
посебно са суседима, на новим основама
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и већем поверењу као предусловуза пре
вазилажење постојећих спорних питања.

Учешће Републике Србије у ПзМ не
миновно ће утицати на убрзавање проце
са реформе система одбране, развијање
и унапређивање способности Војске Ср
бије, њену модернизацију, као и достиза
ње потребног нивоа интероперабилности,
јачајући, на тај начин, спремност државе
да одговори на савремене изазове и прет
ње безбедности. Исто тако, помоћи ће
ефикаснијемприлагођавањуопштеприхва
ћеним принципима демократске контроле
оружаних снага, као и транспарентностиу
областиодбране.

Посебанзначај има достизање циље
ва партнерства које је Република Србија
прихватила у процесу PARP-a у оквиру
Програма ПзМ, које представљабитан са
држај реформе система одбране. Оно ни
је усмерено искључиво на развијање
способности за сарадњу са НАТО у окви
ру Програма ПзМ, већ и на унапређење
европске безбедносне и одбрамбене по
литике и припрему за активан допринос
војним операцијама ЕУ.

Закључак

Пореддо сада предузетих активности
и резултата постигнутих током ангажова
ња у оквиру механизама програма ПзМ,
предстојијош читав низ задатака који сто
је пред Републиком Србијом. Имајући у
виду опредељење да, за сада, активно
учешће у програму ПзМ, у постојећим
околностима, представља оптималну ме
ру нашег односа са НАТО, наредне актив
ности биће усмерене на даље остварива
ње сарадње кроз изабране механизме.То
значи да, у складу са ставовима садржа
ним у Презентационом документу, пред
стоји доношење одлуке о изради Индиви
дуалног акционог плана партнерства
(lndividual Partnership Action Plan - IPAP),
као и операционализација Концепта опе
ративних способности (Operational Capa
Ьilities Concept - ОСС).

Индивидуалниакциони план партнер
стваје веомазахтевани представљаинтен
зивнијиобликинституционалнесарадњеса
НАТО, ради реформе и модернизације



структура безбедности и одбране. 1РАР се
не заснива на стандардизован~ листи
области сарадње, већ на конкретним про
блемима, које могу предложити како од
државе партнери, тако и НАТО. Овај ме
ханизам односи се на демократске ре
форме, људска права, нормативно-прав
ну и економску област, борбу против
корупције, реформу система одбране и
друге. Такође, подразумева и израду по
себног Презентационог документа на по
четку учешћа у 1РАР.

Концепт оперативних способности
(ОСС) пројектован је да, кроз ефикаснију
и ближу војну сарадњу, обезбеди нова
средства и механизме за јачање опера
тивних способности ПзМ. Основна сврха
овог концепта је да се побољша интеро
перабилност снага партнера, а тиме и мо
гућност да снаге држава чланица НАТО и
држава партнера делују заједно у буду
ћим операцијама. Истовремено, Концепт
оперативних способности има два посеб
на циља: да побољша могућност да сна
ге партнера доприносе операцијама вод
вођством НАТО и да допринесе повећању
флексибилности и предвидивости у по
гледу потенцијалних доприноса, као и мо
гућности да се формирају одговарајуће
комбинације (пакети) снага за будуће опе
рације под вођством НАТО. Овај концепт
је отворен за све партнере, без обзира на
њихов достигнути ниво напредовања,
аспирације и расположива средства, а
мора и да очува основне принципе ПзМ,
као што је самодиференцијација.

Конкретно, за Републику Србију то
значи да ће, након њихове припреме, би
ти извршена процена декларисаних сна
га у погледу интероперабилности и спо
собности за учешће у мултинационалним
операцијама, да би се утврдило да ли оне
задовољавају потребне критеријуме.

До 2012. године Република Србија
треба да припреми декларисане снаге за
ангажовање у операцијама у оквиру ПзМ,
као и за евентуално ангажовање у ESDP
операцијама. С тим у вези, будући рад
Групе Србија - НАТО за реформу одбра
не, тј. радних столова унутар њега, биће

5) Опредељење Републике Србије да буде војно не
утрална представља политичку одлуку којом се изра
жава став о томе да држава не намерава да приступи
постојећим војним савезима, већ да ће своју спољну
политику, као и политику у сфери безбедности и од
бране водити самостално, настојећи, при томе, да у
складу са својим могућностима и утицајем у највећој
могућој мери доприноси изградњи поверења, стабил
ности и безбедности, како у окружењу, тако и у регио
ну и свету.

усмерен на координацију и унапређење
активностиза достизање прихваћених ци
љева партнерства у наведеном року.

Планираном отварању Мисије Репу
блике Србије при НАТО у Бриселу, поред
сертификације услова за примену Спора
зума о безбедности информација, претхо
ди потписивање Бриселског споразума,
који регулише статус и акредитацију чла
нова Мисије при НАТО, као и прихватање
кодекса понашања (Code of Conduct). По
ред отварања Мисије, следи и упућивање
представника Републике Србије у војне
команде НАТО на позиције штабних еле
мената Партнерства за мир (Partnership
Staff Elements - PSE).

Такође, да би се створили услови за
учешће Републике Србије на војним ве
жбама НАТО/ПзМ, неопходно је потписи
вање Споразума о статусу снага (Status of
Forces Agreement - SOFA) ПзМ који су
потписале скоро све учеснице овог про
грама.

Када је реч о евентуалном приступа
њу РепубликеСрбије НАТО-у,став по том
питању Је Јасан. Резолуцијом Народне
скупштине Републике Србије о заштити
суверенитета,територијалногинтегритета
и уставног поретка Републике Србије,
усвојенојдецембра 2007. године,изнетоје
опредељење о неутралности у односу на
постојеће војне савезе» и дата је могућ
ност да се грађани Србије на демократски
начин, путем референдума, изјасне о том
питању.

Може се закључити да су постојећи
механизми сарадње Републике Србије и
НАТО кроз програм ПзМ веома функцио
нални, успешни и корисни за обе стране
и да ће границе будуће сарадње зависити
од одлука донетих на политичком нивоу.
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РАЗВОЈ КОНЦЕПТА
КОНТРОЛА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Пуковник Стојан Батинић

р еформа система одбране и трансформација Војске Срби
је одвија се у стратешко-доктринарној, нормативно-прав
ној и организацијско-функционалној сфери, а усмерена је

на успостављање система одбране способног да заштити нацио
налне интересе. За достизање тог циља потребноје развијати спо
собности Војске за одбрану земље од оружаног угрожавања спо
ља, учешће у изградњи и очувању мира у региону и свету, као и за
подршку цивилним властима у супротстављању претњама безбед
ности. Стога, потребноје ускладити и стандардизоватиорганизаци
ју, процесе и процедуре, који се предузимају на путу достизања же
љеног крајњег стања.

*Аутор ради у Управи за оперативне послове ГШ ВС

t..J претходном периоду.сукоба ниског
i:J интензитета уочено Је да више не

постоји јасно дефинисан традиционални
непријатељ и појавио се концептуални
процепу дефинисањуулогеоружанихсна
га. То је довело до прихватања концепта
оперативних способностиуместо борбене
готовости као рационалног начина плани
рања развојаоружанихснага којије треба
ло да померифокусса непријатељана ми
сије и задатке.

Савремени стратегијско-доктринарни
приступ дефинисању намене оружаних
снага према мисијамаи задацима,прихва
ћен и у ВојсциСрбије,указаоје на потребу
изналажења и развоја одговарајућих опе-

Снимио: Ј. Марјанов

ративних и функционалнихспособности.
Оперативна способност је могућ

ност Војске или њених делова да постиг
не жељене ефекате или оперативне
резултате потребне за реализацију миси
ја и задатака.

Функционална способност је могућ
ност Војске или њених делова да изврша
вајудодељенефункцијеи задаткеу складу
са надлежностима.

Развој оперативних и функционалних
способности Војске Србије усмерен је на
изградњу ефикасне и професионалне
Војске Србије оспособљене за извршава
ње додељених мисија и задатака. Битни
документи у том процесу јесу Упутство за



оцењивање и извештавање о стању опе
ративних и функционалних способности
Војске Србије и Правило о контролама у
Војсци Србије.

Оцењивање и извештавање
о стању оперативних
и функционалних способности

Разлози за израду новог Упутства за
оцењивањеи извештавањео стањуопера
тивних и функционалнихспособности Вој
ске Србије проистеклису из потребеда се:
обезбеди стални преглед спремности и
способности Војске за извршавање доде
љених мисијаи задатака,реалносагледају
мере којеје потребнопредузетиза довође
ње оперативних и функционалнихспособ
ности Војске на захтевани ниво, створе
предусловиза реалнопланирање,опрема
ње и развој Војске и омогући ефикасније
планирање, програмирање,буџетирање и
извршење.

Упутством су регулисане јединствена
методологија анализе и израде извешта
ја, у погледу структуре и садржаја, усме
равање носиоца на тежишна питања и
органа командовања на мере за достиза
ње жељеног стања оперативних и функ
ционалних способности.

Оцењивање и извештавање о стању
оперативне способности обавља се по
елементима: персонал (П), опрема (С),
ресурси (Р) и обученост (О), где су за сва
ки елемент прописана питања, параметри
и критеријуми.

Оцењивање и извештавање о стању
функционалне способности обавља се по

истим елементима као и за оперативне
способности, уважавајући специфичности
прописанихфункција и задатака, уз могућ
ност изостављања одређених парамета
ра, питања и елемената. Организацијске
јединице Генералштабаи њима непосред
но потчињене установе у извештају о ста
њу функционалних способности тежишна
анализирају и процењују питања која су
им прописана Наредбом о надлежности
ма организацијскихјединица Генералшта
ба Војске Србије.

Извештај о стању оперативне или
функционалнеспособностије документ ко
јим се извештава о тренутном стању, мо
гућностима и статусу команде, јединице
или установе за извршење наменског за
датка или посебнододељених задатака.

Извештај о стању оперативне способ
ности израђујуи достављају:батаљон-ди
визион-ескадрила, бригада-база-центар,
команде оперативног нивоа и ОЈ ГШ које у
свом саставу имају потчињене јединице
установе. Команда за обуку и центри за
обуку извештавају о стању оперативне
способности ратнихјединица.

Извештај о стању функционалне спо
собности израђују и достављају: центри
за обуку, Команда за обуку, установе пот
чињене организацијској јединици Гене
ралштаба и организацијске јединице Ге
нералштаба Војске Србије.

Нивои стања оперативних
и функционалних способности

Ниво стања оперативне или функци-
оналне способности одређује статус ко
манде, јединице-установе који се базира

Снимио: 3. Перге
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на анализама и проценама по датим еле
ментима (персонал, опрема, ресурси и
обученост).

Словном ознаком (Н) обележава се
ниво од Н-1 до Н-5, а вредност сваког ни
воа оперативне или функционалне спо
собности изражава се процентуално и
начелно износи:

- ниво Н-1, 90-100%,
- ниво Н-2, 80-89%,
- ниво Н-3, 70-79%,
- ниво Н-4, 50-69% и
- ниво Н-5, испод 50% (табела 1).

Снимио: З. Перге

Команда, јединица-установа има персонал, опрему, ресурсе и обучена је за извршавање
Н-1 најмање 90% мисија и задатака (у складу с добијеном листом тежишних задатака мисије -

ЛТЗМ)

Команда, јединица-установа са расоложивим персоналом, опреом, ресурсима и нивоом
Н-2 обучености способна је за извршавање од 80 до 89% мисија и задатака (у складу са

добијеном листом тежишних задатака мисије - ЛТЗМ)

Команда, јединица-установа са расположивим персоналом, опремом, ресурсима и нивоом
Н-3 обучености способна је за извршење 70 до 79% мисија и задатака (у складу са добијеном

листом тежишних задатака мисије - ЛТЗМ)

Команда, јединица-установа са расположивим персоналом, опремом, ресурсима и нивоом
Н-4 обучености способна је за извршавање од 50 од 69% мисија и задатака (у складу са

добијеном листом тежишних задатака мисије -ЛТЗМ)

Команда, јединица-установа са расположивим персоналом, опремом, ресурсима и нивоом
Н-5 обучености није способна за извршавање више од 50% мисија и задатака (у складу са

добијеном листом тежишних задатака мисије - ЛТЗМ)

Табела 1 - Нивои стања оперативне или функционалне способности

Листа тежишних задатака мисије
(ЛТЗМ, енг. METL- Mission Essential Task
List) јесте скуп заједничких, најзначајнијих
задатака за чије се извршавање јединица
мора припремати и представљаоснову за
израду планова обуке. Листа смањује број
задатака за који се јединица обучава и
усмерава се на обуку која обезбеђује
успешно извршење мисије или задатка
који је додељен јединици.

Команда, јединица-установа, може
бити у нивоу стања оперативне или функ
ционалне способности Н-5, о чему тражи
одобрење претпостављеног нивоа, при
формирању или преформирању (све док
се не достигне ниво Н-4), претпотчињава
њу дела персонала и/или опреме другој
јединици и промени мисије.

У командама,јединицама-установама
у којима је Инспекторат одбране или ко
манда вишег нивоау извештајномпериоду
извршиоконтролуи оцењивањеоператив
не или функционалне способности, оцена

нивоа се лимитира доб~еном оценом.
Евентуална разлика оцене Инспектората
одбране или команде вишег нивоа и ко
мандантове процене нивоа оперативне
или функционалне способности образла
же се конкретно на основу којих предузе
тих мера, по којемелементу,питању,одно
сно параметру је дошло до подизања
нивоа.

Рокови за оцењивање
и извештавање

Оцењивање и извештавање о стању
оперативних или функционалних способ
ности на нивоу батаљон-дивизион-еска
дрила и јединице-установе истог ранга
обавља се тромесечно, а на нивоу брига
да-база-центар, команда оперативног
нивоа и организацијскејединице Генерал
штаба, шестомесечно.

Начелник Генералштаба може захте
вати да се о стању оперативних и функ-



ционалних способности извештава и че
шће (посебно за јединице предвиђене за
ангажовање у мултинационалним опера
цијама, јединице за хитно и брзо реагова
ње или за јединице ангажоване у изврша
вању задатака на одређеном простору),
што се регулише посебним наређењем.

У случају промена које имају директан
утицај на стање оперативне или функцио
налне способности команде, јединице
установе, извештаји се достављају у року
од24 часа,линијомоперативногдежурства.

Анализе стања оперативне или функ
ционалне способности на нижим нивоима
командовања обављају се пре слања из
вештајапретпостављенојкоманди,у скла
ду са наведеним питањима, нивоом и
наменом команде,јединице-установе.

Анализа стања оперативне и функци
оналне способности Војске на нивоу Гене
ралштаба обавља се два пута годишње.

Појам, садржај и врсте контрола

Контрола је процесна функција ко
мандовања чији је садржај утврђивање и
вредновање реализације постављених
(планираних) задатака.

Циљ контрола је стицање увида у
стварно стање, утврђивање степена и
узрока одступањаод постављених(плани
раних) задатака ради предузимања аде
кватних мера за довођење стања на
захтевани - прописани ниво.

Врсте контрола су:
- контрола оперативних и функцио

налних способности и
- контрола усаглашености са закони

а, правилима и прописима.

Контроле могу бити:
- по обиму: потпуна или делимична,
- по врсти: редовна, ванредна или по-

вратна и
- по начину: најављена или ненаја

вљена.
Потпуна контрола обавља се по свим

елементима, питањима и параметрима
карактеристичним за контролисану ко
манду, јединицу или установу, док се де
лимична контрола обавља по појединим
елементима, питањима и параметрима,
карактеристичним за контролисану ко
манду,јединицу или установу.

Редовнаконтрола обавља се на осно
ву одобрених планова и може бити наја
вљена или ненајављена.

Ванредна контрола обавља се по на
ређењу када се процени да је потребно
сагледати стање у одређеној команди, је
диници или установи (пре времена одре
ђеног за редовну контролу). Може бити
потпуна или делимична, најављена или
ненајављена.

Повратна контрола обавља се у ко
мандама,јединицама или установама, ка
да је у претходној контроли констатовано
незадовољавајућестање, најкасније у ро
ку од шест месеци од времена обављања
претходне контроле. Повратна контрола
може се обављати и у случају жалбе или
приговора на утврђено стање, ако се про
цени да приликом контроле нису пошто
вани прописани критеријуми.

Снимио: 3. Перге



Методи, технике
и инструменти контрола

Контрола се остварује применом сле
дећих метода, техника и инструмената:

- анализе, синтезе, компарације и
статистике,

- провере обучености и увежбаности
појединаца, екипа (група), посада (послу
га), команди, јединица или установа у из
вођењу практичних радњи,

- посматрања рада команде, једини
це или установе,

- прегледи и анализе квалитета и ре
ализације планова, наређења, упутстава,
инструкција, оперативно-наставне доку
ментације и других нормативних докуме
ната,

- провере исправности, комплетно
сти, начина одржавања и чувања покрет
них ствари,

- провере психо-физичких способно
сти,

- провере теоријског знања (усмених
или писаниходговораи решавањемтеста),

- анкетирања и разговора и
- комбинације ових и других метода,

техника и инструмената који су најпогод
нији за објективну контролу стања.

Разлози за израду новог концепта
контрола у Војсци Србије

Уласком у Програм Партнерство за
мир створени су значајнији предуслови за
брже укључивање и повратак наше зе-

мље на међународну сцену, интеграције у
политичке и друге асоцијације значајне за
процес одлучивања у систему колективне
безбедности.

Неки од посебних циљева, којима тре
ба тежити ради достизања компатибилно
сти и интероперабилности, а наведени су
у Оквирном документу, су:

- развијање и одржавање способно
сти и спремности за учешће сопствених
оружаних снага у операцијама под манда
том УН и/или одговоности ОЕБС и

- подизање нивоа сарадње са НАТО
ом ради заједничког планирања обуке и
вежби, како би се земље партнериприпре
мили за учешће у мисијама одржавања
мира, хуманитарним мисијама и акцијама
трагања и спасавања.

До 2007. године контрола и оцењива
ње борбене готовости и анализа борбене
готовости вршени су по шест елемената.
То су: командовање, оспособљеност, мо
билизација, логистичка подршка, без
бедност и морал. Стеченим искуством из
вишегодишњих контрола и разменом ис
кустава са оружаним снагама земаља су
седа, неким чланицама НАТО-а и члани
цама Програма Партнерство за мир,
дошло се до закључка да је потребно из
радити ново упутство о контролама у Вој
сци Србије у којем ће се јасно разграни
чити контрола оперативних способности
од контроле усаглашености са законима,
правилима и прописима и од евалуације
(оцене) способности за употребу једини
це у складу са њеном наменом или посеб
но додељеном мисијом.
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Упоредо се приступило организациј
ско-мобилизацијској доградњи команди-је
диница и установа са органима за контро
ле, тако да је у Генералштабу, у командама
оперативног и тактичког нивоа уграђен ор
ган за контроле, чиме је омогућено да се
нови концепт контрола квалитетно и брзо
имплементира на свим нивоима командо
вања.

Контрола оперативних
и функционалних способности

Контрола оперативних способностије
стицање увида у стање стварне могућно
сти команде - јединице Војске Србије за
извршењезадатака из листе тежишнихза
датака мисије (ЛТЗМ) којајој је додељена.

Контрола функционалних способно
сти је стицање увида у стање стварне
могућности организацијских јединица Ге
нералштаба и потчињених установа, цен
тара за обуку и Команде за обуку за извр
шење функција и задатака прописаних
Наредбом о надлежностима.

Циљ контроле оперативних или функ
ционалних способности јесте да се:

- утврди стварно стање оперативне

или функционалнеспособности контроли
сане команде, јединице или установе,

- утврде узроци одступања затеченог
стања оперативне или функционалне
способности у односу на извештај коман
данта,

- предложе мере да се стање опера
тивне или функционалне способности
контролисане команде, јединице или
установе доведе на потребан ниво,

- уоче и предложе решења за пробле
ме који нису у надлежности контролисане
команде, јединице или установе и

- утврди одговорност надлежних ста
решина за стање оперативне или функци
оналне способности.

Ниво стања оперативне или функцио
налнеспособностиодређујестатусједини
це који се базира на објективним оценама
контрола према датим елементима (пер
сонал, опрема, ресурси и обученост).

Контролу оперативних или функцио
налне способности обавља Генералштаб
Војске Србије, команде оперативног ни
воа и команде бригада-база-центара у
складу са средњорочним и годишњим
плановима контрола. При изради плано
ва узимају се у обзир изводи из планова
Инспектората одбране Министарства од
бране.
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Садржај контроле стања
оперативне и функционалне
способности према елементима

Персонал (П)

Управљање персоналом подразумева
анализу расположивог персонала, норма
тивну регулативу,централизованупопуну,
школовање и усавршавање персонала.
Општи циљ је професионалан, високо
стручан и мотивисан персонал. Да би се
то остварилопотребанје квантитет,квали
тет, психофизичка спремност и морално
психолошка припремљеност персонала
који ће, обучен и опремљен представља
ти главног чиниоца оперативне или функ
ционалне способности.

Питања и параметри за контролу пер-
сонала:

Расположивост персонала (Пр):
- проценат додељеног персонала,
- проценат расположивог персонала,
- проценат попуњености специјално-

стима од посебног значаја,
- проценат попуне командних дужно

сти и
- формацијска места за која је по

требна приоритетна попуна.

Стручна способност (Пс):
- проценат персонала одговарајућег

ВЕС-а,
- проценат постављених у складу са

чином и ВЕС-ом,
- проценат познавања енглеског јези-

ка у складу с критеријумима и
- потребеза усавршавањемперсонала.
Психо-физичка способност (Пп):
- проценат ограничено способног

персонала,
- проценат персонала који је на боло

вању - лечењу и
- проценат персонала који злоупотре

бљава психоактивне супстанце.
Морално-психолошка припремље

ност (Пм):
- процена морала персонала,
- регулисање финансијских и правних

питања,
- здравствено-медицински третман и
- регулисање верских питања.
Способност персонала одређује се по

нивоима од П-1 до П-5.
Контрола способности по елементу

персонал обавља се квантитативно и ква
литативно по питањима и параметрима у
складу са прописаним критеријумима и
методологијом, попуњавањем прегледа
за стални и резервни састав и давањем
закључака.

Снимио: Р.Поповић
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Ниво оперативне или функционалне
способности стања по елементу персонал
одређује се на основу добијених нивоа по
питањима, уз попуњавање одређених при
лога и контролног листа. Најнижи ниво пи
тања уједно је и ниво стања способности
по елементу персонал.

Пр Пс

1 1 2

4

4 1 3

Пм Пп

Графикон 1 - Извођење нивоа стања
способности по елементу персонал

Опрема (С)

Контрола опреме обезбеђује показа
теље оперативне или функционалне спо
собности стања опреме јединице којом је
попуњена и која је додељена јединици ра
ди извршавања задатака.

Садржај питања за контролу елемен-
та опрема:

- основна опрема (Со),
- возила (Св),
- телекомуникациона и информатич-

ка опрема (Ст) и
- остала важна опрема (Сов).
Основну опрему (Со) представљају

средства и системи који су намењени за
извршавање примарних задатака према
листи тежишних задатака мисије.

Остала важна опрема (Сов) обухва
та средства која су неопходна у изврша
вању одређених задатака према листи
тежишних задатака мисије.

Преглед опреме батаљона-дивизио
на-ескадриле и Прегледмогућезаменљи
ве опреме, на основу којих се контролише,
дефинисани суУпутствомза оцењивањеи
извештавањео стањуоперативнихи функ
ционалних способности Војске Србије.

Стање опреме одређује се по нивои
ма од С-1 до С-5.

Контроласпособности по елементима
опрема, ресурси и обука обавља се кван
титативно и квалитативно по питањима и
параметрима, попуњавањем прегледа у
складу са прописаним критеријумом и ме
тодологијом и давањем закључака.

Ниво способности по питању опреме,
ресурса или обуке одређује се на основу

добијених нивоа попуњености и исправ
ности. Најнижи ниво питања уједно је и
ниво способности по елементу опреме,
ресурса или обуке.

Ниво оперативне или функционалне
способности по елементу опрема, ресур
си и обука одређује се на основу добије
них нивоа по питањима, уз попуњавање
контролног листа. Најнижи ниво питања
уједно је и ниво способности по елементу
опрема, ресурса или обуке.
Со, Рд Св, Ре

1 1 2

4

4 1 3

Сов, Ро Ст, рм

Графикон 2 - Извођење нивоа стања спо
собности по елементу опрема и ресурси

Ресурси (Р)

Контрола о стању ресурса садржи по
датке о квалитету основних средстава и
критичнихделова опреме која се налазе у
оперативној употреби, одрживости ресур
са, као и количинама и стању материјал
них резерви команди,јединица и установа
и Војске у целини.

Питања и параметари за контролу ре
сурса:

- расположивост основних средстава
и критичних- важнихделова опреме (Рд);

- експлоатациони и временски ресур
си основних средстава и критичних - ва
жних делова опреме (Ре);

- количине и стање материјалних ре
зерви (Рм);

- одрживост ресурса (Ро):
• додељена финансијска средства за

занављање и одржавање ресурса;
• стање капацитета и залиха најзна

чајнијих резервних делова;
• могућности логистичких јединица за

извршавање задатака одржавања и
• реализација прописаних процедура

за одржавање ресурса.
У јединицама ранга батаљон-дивизи

он-ескадрила, које су ПМФО IV степена,
не контролише се параметар "додељена
финансијска средства за занављање и
одржавање ресурса".

Стањеспособностипо елементуресур
си одређујесе по нивоимаод Р-1до Р-5.
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Обученост (О)

Извештај о стању обучености даје по
датке о тренутној обучености јединице да
изврши задатке из листе тежишних зада
така мисије и обучености ОЈ ГШ ВС, ко
манде, центраза обуку и установеза извр
шавањефункције и задатака из Наредбео
надлежностима.

Питања и параметри за процену ста
ња оперативне способности по елементу
обученост:

Обученосткоманде за припрему опе
рација и употребу снага у операцијама
(Ок):

- обученост команде за доношење
одлуке у складу с начелима употребе је
динице и

- оцена реализованих организацио-
них облика практичне обуке.

Индивидуална обученост (Ои):
- тактичка обученост,
- техничко-стручна обученост,
- степен стручно-борбене обучености

(СБО) пилота,
- степен обучености падобранаца у

падобранској обуци,
- оцена извршених гађања из пеша

дијског оружја,
- оцена извршених гађања оружјима

(оруђима) рода,
- оцена изведених вежби с бојним

МЕС и
- оцена физичке способности.
Колективна обученост (Ој):
- обученост чете за извођење тактич

ких радњи и поступака,

- обученост вода за извођење тактич
ких радњи и поступака,

- обученост одељења-послуге-поса
де за извођење тактичких радњи и посту
пака и

- оцена изведених ТВ и ТВБГ.
Управљање обуком и ресурси у обу

ци (Оу):
- квалитет формулисаних захтева и

задатака у обуци,
- квалитет планова обуке и ажурност

докумената планирања, евиденција и из
вештавања,

- припрема за обуку,
- реализација планова и програма

обуке појединаца, јединица и команди,
- контролаобуке (контрола извођења,

оцењивање и вредновање обуке),
- расположивост персонала за обуку,
- расположивост квалификованих

(сертификованих) инструктора обуке,
- расположивост покретних ствари

(није ограничено само на МФ јединице) и
објеката за обуку (величина, квалитет,
условност и погодност намене и сл.) и

- расположивост горива за обуку.
Обученост се одређује по нивоима од

0-1ДО0-5.
Питања и параметри за оцену функ

ционалне способности по елементу обу
ченост:

Индивидуална обученост (Ои):
- техничко-стручна обученост офици

ра, подофицира и ЦЛ за обављање функ
ционалних задатака из надлежности
формацијског места,

- ватрена обученост - оцена изврше
них гађања из пешадијског оружја и



- оцена физичке способности.
Колективна обученост (Ој):
- обученост ОЈ ГШ ВС, команде, цен

тра за обуку и установе за извршавање
функција и задатака из Наредбе о надле
жностима и

- оцена изведених вежби и организа
ционих облика практичне обуке.

Управљање обуком (Оу):
- квалитет формулисаних захтева и

задатака у обуци,
- квалитет планова обуке и ажурност

докумената планирања, евиденције и из
вештавања,

- припрема за обуку,
- реализац~а планова и програма

обуке појединаца, јединица и команди и
- контрола обуке (контрола извођења,

оцењивање и вредновање обуке).
Ресурси у обуци (Ор):
- расположивост персонала за обуку,
- расположивост квалификованих

(сертификованих) инструктора обуке,
- расположивост покретних ствари

(није ограничено само на МФ јединице) и
објеката за обуку (величина, квалитет,
условност и погодност намене и сл.) и

- расположивост горива за обуку.
Обученост се одређује по нивоима од

0-1ДО0-5.

Ок Ои

1 1 2

4

4 1 3

Ој Оу

Графикон 3 - Извођење нивоа стања опера
тивне способности по елементу обученост

Ои Ок

1 1 2

4

4 1 3

Оу Ор

Графикон 4 - Извођење нивоа стања
функционалне способности
по елементу обученост

Одређивање нивоа стања
оперативне или функционалне
способности (Н)

Ниво стања оперативне или функци
оналне способности команде, јединице
установе одређује се према најнижем
нивоуспособностипојединачногелемента.

п с
1 1 2

4

4 1 3

о р



Снимио: Р. Поповић



Ниво стања оперативне или функци
оналне способности може бити за један
степен виши од нивоа ресурса, изузев у
случају када је ниво ресурса процењен са
Р-5.

На основу оствареног увида у цело
купно стање оперативне или функционал
не способности израђује се оцена,
попуњава контролни лист и даје закључак
у којем се посебно истичу одступања у од
носу на извештај команданта, потенцира
ју проблеми, узроци њиховог настајања и
предлажу мере за њихово решавање.

У оквиру контроле оперативне способ
ности проверава се могућност формирања
и здруживања састава и оспособљеност
команде-јединице за извршавање задата
ка из листе тежишних задатака мисије која
јој је додељена.

У завршној фази је израда Упутства за
израду листе универзалних задатака Вој
ске Србије и листе тежишних задатака ми
сије. У доградњи Упутства за оцењивање
и извештавање о стању оперативних и
функционалних способности Војске Срби
је и Правила о контролама у Војсци Срби-

НИВО ОПЕРАТИВНЕ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНЕ СПОСОБНОСТИ

(команда-јединица-установа)

Ред. НИВО ОПЕРАТИВНЕ СПОСОБНОСТИ
ПИТАЊА И ПАРАМЕТРИбр. Н-1 Н-2 Н-3 Н-4 Н-5

1 ПЕРСОНАЛ (П)

1.1 Расположивост
персонала (Пр)

1.2 Стручна
способност (Пс)

1.3 Психофизичка
способност (Пп)

1.4 Морално-психолошка
припремљеност (Пм)

НИВО ЕЛЕМЕНТА ПЕРСОНАЛ

2 ОПРЕМА(С)

2.1 Основна опрема (Со)

2.2 Возила (Св)

Ред. НИВО ОПЕРАТИВНЕ СПОСОБНОСТИ
бр. ПИТАЊА И ПАРАМЕТРИ

Н-1 Н-2 Н-3 Н-4 Н-5

2.3 Телекомуникациона и
информатичка опрема (Ст)

2.4 Остала важна опрема (Сов)
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НИВО ЕЛЕМЕНТА ОПРЕМА

3 РЕСУРСИ (Р)

Расположивостосновних
3.1 средстава и критичних-важних

делова опреме (Рд)

Експлоатациони и временски
3.2 ресурси средстава и критичних -

важних делова опреме (Ре)

3.3 Количине и стање материјалних
резерви (Рм)

3.4 Одрживост ресурса (Ро)

НИВО ЕЛЕМЕНТА РЕСУРСИ

4 ОБУЧЕНОСТ (О)

Обученост команде за припрему
4.1 операција и употребу снага у

операцијама (Ок)

4.2 Индивидуална обученост (Ои)

4.3 Колективна обученост (Ој)

4.4 Управљање обуком и ресурси у
обуци (Оу)

НИВО ЕЛЕМЕНТА ОБУЧЕНОСТ

ниво
ОПЕРАТИВНЕ

СПОСОБНОСТИ

РУКОВОДИЛАЦ КОНТРОЛЕ



је разрадиће се методологија оцењива
ња, извештавања и контроле команди, је
диница и установа у складу са ЛТЗМ.

Главне оперативне
способности Војске

Војска ће у будућности, поред већине
садашњих, извршавати и задатке који су у
складу са улогом војних снага у мултина
ционалним операцијама. За извршавање
бројних задатака Војска треба да развија
способности, међу којима се издваја скуп
главних (есенцијалних) оперативних спо
собности:

- расположивост снага;
- способност командовања;

- способност искоришћења информа-
ционог простора;

- ефикасност употребе (борбена и не
борбена);

- способност размештања и мобил-
ност снага;

- отпорност и заштита;
- одрживост снага и
- формирање снага за различите вр-

сте операција.
Главне оперативне способности Вој

ске међусобно су повезане и произилазе
једна из друге. Циљ њиховог развојајесте
ефикасно и ефективно извршавањедоде
љених мисија и задатака. У даљој доград
њи Правила о контролама у Војсци
Србије посебна пажња посветиће се раз
ради адекватних метода и инструмената
контроле команди и јединица по наведе
ним оперативним способностима, ради
провере њихове способности за употребу.

Контрола усаглашености
са законима, правилима
и прописима

Контролаусаглашеностиса законима,
правилима и прописима (у даљем тексту
контрола усаглашености) јесте стицање
увида у степен њихове примене и ускла
ђености израђених нормативних аката,
којима је регулисано функционисање вој
не организације и извршавање других за
датака команди, јединица и установа.

Циљ контролеусаглашеностије да се:
- утврди квалитет израђених норма

тивних докумената (наређења, упутстава
и елабората) и њихова усаглашеност са
законима, правилимаи прописима и ажур-

носту вођењупрописанихпланова,анали
за, евиденција и др.,

- утврде узроци евентуалног одступа
ња затеченог стања у односу на законе,
прописе и стандарде,

- оствари увид у организацију и реа
лизацију задатака који проистичу из изра
ђених нормативних докумената и утврде
узроци евентуалног непоштовања изра
ђених нормативних докумената,

- предложе мере да се стање норма
тивнихдокуменатаконтролисанекоманде,
јединице и установеускладис важећимза
конима, правилима и прописима,

- уоче проблеми и предложе решења
која нису у надлежности контролисане ко
манде, јединице или установе и

- утврди одговорност за укупно ста
ње усаглашености са законима, правили
ма и прописима.

Контролеусаглашеностиобављајусе у
складу са надлежностимаорганизацијских
јединица Генералштаба Војске Србије и
надлежностима организацијскихјединица
команди -установа, према критеријумима
који чине саставнидео Правила о контро
лама. Ниво усаглашености са законима,
правилимаи прописимаодређујестатусје
динице-установе, који се заснива на објек
тивним методамаконтролапо датим пита
њимаи параметримаи можебити: ниво 1-
усаглашен(Ус)и ниво2- неусаглашен(Ну).

При закључивању нивоа усаглашено
сти примењују се следећи критеријуми:



Ус Нормативна документа и функционисање војне организације усаглашени су са законима,
правилима и прописима, уз незнатна одступања.

Ну Нормативна документа и функционисање војне организације нису усаглашени са законима,
правилима и прописима.

Табела 2 - Опис нивоа усаглашености са законима, правилима и прописима

- команда, јединица или установа је
усаглашена са законима, правилима и
прописима (Ус) ако је средња оцена свих
контролисаних питања 3,00 и виша,

- команда, јединица или установа је
неусаглашена са законима, правилима и
прописима (Ну) ако је средња оцена свих
контролисаних питања испод 3,00 и

- уколико је једно од питања из над
лежности оцењено као неусаглашено, он
да је закључна оцена усаглашености, из
надлежности организацијске јединице,
"неусаглашен" (Ну), (табела 2).

Ако је једна организацијска јединица
оценила команду, јединицу или установу
оценом Ну ("неусаглашен"), закључна
оцена је Ну (л-еусагпашен") и обавезно се
обавља повратна контрола. Повратна
контрола обавља се само по питањима и
параметрима који су оцењени оценом Ну
("неусаглашен").

Контроле усаглашености обављају Ге
нералштаб Војске Србије, команде опера
тивног нивоа, команде бригада-база-цен
тара и команде јединица ранга батаљона у
складу са средњорочним и годишњим пла
новима контрола. При изради планова узи
мају се у обзир изводи из планова Инспек
тората одбране Министарства одбране.

Закључак

Војска развија своје способности за из
вршавање додељених мисија и задатака,
ослањајући се на сопствене капацитете,
капацитете државе и користећи бројна
сопствена и страна искуства.

Главне (есенцијалне) оперативне спо
собности Војске постижу се реализацијом
задатака и пројеката у сферама: норматив
на и доктринарна уређеност; организација;
кадрови; оспособљавање и усавршавање
кадра; стање материјалних средстава и
опреме; инфраструктура; систем командо
вања и интероперабилност.

Основни циљ развоја главних опера
тивних способности Војске јесте ефика-

сно и ефективно извршавање додељених
мисија и задатака. Да би се остварио на
ведени циљ неопходна је реализација
приоритета у наведеним сферама, од
нормативне и доктринарне до интеропе
рабилности.

Опредељење Војске Србије јесте да
развија способности за извршавање миси
ја и задатака на најбољим сопственим и
страним искуствима. При томе, изградња
способности за одбрану земље остаје глав
ни приоритет развоја способности Војске.
Поред тога, Војска мора да развије капаци
тете и способности за учешће у мултинаци
оналним операцијама, као и способности за
подршку цивилним властима у супротста
вљању претњама безбедности.

Развој контрола у Војсци Србије усме
рен је у три правца. То су:

- контрола стања оперативних и
функционалних способности,

- контрола усаглашености са закони
ма, правилима и прописима и

- контрола (евалуација) способности
за употребу.

Развојем новог концепта извештавања
и контрола у Војсци Србије знатно је по
бољшано познавање стварног стања и
спремности команди-јединица и установа,
објективност команданата у оцењивању и
извештавању и створене су претпоставке
за брже достизање интероперабилности у

Развојем концепта контрола у наред
ном периоду потребно је обезбедити аде
кватне методе и инструменте вршења
контрола у складу са усвојеним концеп
том оперативних способности, што ће
захтевати сталну доградњу Правила о
контролама.

Литература:

1. Упутствоза оцењивање и извештавање о
стању оперативних и функционалних способно
сти Војске Србије (привремено), Управа за опера
тивне послове (Ј-3), јануар 2008.

2. Правилоо контроламау Војсци Србије (при
времено), Управа за оперативне послове (Ј-3), фе
бруар 2008.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА КАРИЈЕРЕ
ОФИЦИРА У ОКВИРУ ОБУКЕ
И СТРУЧНОГ ВОЈНОГ ШКОЛОВАЊА
КАО ДЕО УПРАВЉАЊА КАРИЈЕРОМ
У КОПНЕНОЈ ВОЈСЦИ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ

Потпуковник Харолд Симпсон

н Прегледу курсева школовања професионалних официра
(Officers Сагеег Courses - ОСО), завршеном у мају 2002.
године, предложено је да школовање и обука официра

буду засновани на новом оквиру развоја каријере официра. У Пре
гледу се полази од детаљне анализе потреба обуке, што је повеза
но са оквиром надлежностиу развоју каријере, како би се обезбеди
ла кохерентност њеног развоја током целог периода службовања
једног официра у британској копненој војсци.

*Аутор ради у Копненој војсци Велике Британије

програм ОЦД је прогресиван и
обезбеђује континуирани развој.

Он истиче потребу већег личног утицаја
официра над властитим напредовањем у
служби, као и знатног обима школовања и
обуке у оквиру савезничких снага. Као по
дршку том програму копнена војска потвр
ђује да континуиранипрофесионалнираз
вој (Continuing Professional Oevelopment-
СРО) пружа боље могућности запошља
вања и помаже појединцима да испуни
властите професионалне циљеве. Циљ

ОСОјесте да се ефективностофицира по
већа до максимума путем награђивања,
управљања и повећавањаспособностида
задовољи потребе копнене војске. То се
постиже обезбеђивањемуправљања раз
војем каријере и школовањем и обуком у
оквиру тих структура.

Основни програм обухвата три интер
натска курса школовања на почетку сваке
етапе, који су употпуњени серијом пакета
обуке за потребе одређених дужности
(employment training (ЕТ) packages). Про-



грам се темељи на систему континуираног
професионалног развоја (ЦПД), који је ве
зан за унапређење у више чинове у почет
ним етапама каријере, па је, према томе,
обавезан, а у каснијим етапама није везан
за унапређење, што значи да је на добро
вољној основи. Заједничка нит развоја у
области лидерства провлачи се кроз цео
оквир, од произвођења у официра па до
Курса за доделу звања командног офици
ра (Commanding Officers' Designate Cour
se - CODC) и даље.

Оквир ОСО темељи се на одређеним
етапама у развоју каријере

јер се планира да до 35% капетана буде
унапређено у својој једанаестој години
службовања, до 50% од преосталог броја
у својој 12. години службовања, те 55% од
преосталог броја током тринаесте године
службовања и након 14 година службе; у
чин мајора биће унапређени капетани за
које се сматра да поседују потребне ква
литете, без примењивања икакве квоте;
за унапређење у чин потпуковника офи
цир нормално улази у зону за унапређе
ње када покаже задовољавајући учинак
на штабнимдужностима и дужностима на
којима се постиже могућност постављања

Општевојна основна етапа, када официри обављају низ различитих

Потпоручник до дужности нижих официрских чинова, углавном у пуковској служби, пре
Етапа 1 унапређења у чин мајора. Током тог периода појединци, углавном, до-капетана носе одлуку да ли ће се определити за останак у копненој војсци пре

доношења одлуке о етапи 2 у развоју каријере.
Период када официри стичу искуство на више дужности у штабу и у
команди подређене јединице. Ова етапа траје док официр не прође

Етапа 2 Мајор селекцију за унапређење у чин потпуковника или, ако не прође селек-
цију,до момента када му остаје још око 1О година службе. Појединци
ће се, највероватније, више одлучивати за каријеру у копненој војсци,
али неће ни одбацити евентуалну могућност промене каријере.
Период у којем официри заокружују каријеру, користећи претходно ис-
куство као темељ за надградњу. Већина ће остати у области својих

Етапа 3 Потпуковник и ви- специјалности, како би постали конкурентнији унутар тих области. Ме-
ши чинови ђутим, неки ће наставити да долазе на командне дужности и одлазе

са њих. То је период реализма и стабилности, када је један официр
највероватније већ донео одлуку да ли ће остати у служби или отићи.

Структура напредовања у каријери.
Циљ структуре напредовања у копненој
војсци Велике Британије јесте да офици
рима обезбеди право искуство и способ
ност у одређеном чину како би испунили
оперативне захтеве. Ова структура узима
у обзир различите мотивационе факторе,
сходно променама на животном путу офи
цира, као и природне моменте доношења
одлука током каријере. Такође, она мора
да обезбедии одређенестимулативнеме
ре како би се осигурало да довољан број
одговори структурним потребама копнене
војске.

Унапређивање. Систем унапређива
ња обезбеђује начине да се попуни струк
тура напредовања у каријери тако што се
на одређенедужности постављајуофици
ри одговарајућег чина, способности и ис
куства. Важећа правила за унапређење
су: унапређење у чин поручника, након 2
године;унапређење у чин капетана, након
5 година, од којих 2,5 године мора да бу
де на пуковској дужности; за чин мајора
официри улазе у зону унапређења на дан
1.јануара једанаесте године службовања,

на командну дужност у оквиру етапе 2 у
чину мајора.

Управљање каријером

Намера. Систем управљања карије
ром повећава оперативну ефективност
усклађивањем постављења на дужности,
школовања, обуке, искуства и, где год је
то могуће, личних склоности и приорите
та, како би се реализовао потенцијал по
јединца. Управљање каријером појединца
вођено је следећим принципима:

1. Интегрисани приступ. Интегриса
ни приступ омогућава одржање континуи
тета везе између управљања каријером,
школовања, обуке и личног развоја како
би се омогућило да официр буде задово
љан својом каријером и да она испуњава
потребе војске и јединице, као и самог по
јединца.

2.Отворени приступ. Копнена војска
развија, и мора да одржава, културу отво
рености у управљању напредовањем у
каријери. Појединци ће добити прецизан,



реалан савет и имати приступ информа
цијама о расположивим повољним прили
кама и могућностима у погледу поставља
ња на одређене дужности и у погледу
школовања, односно обуке.

3. Заједничка одговорност. Помоћу
система управљања каријером и даље ће
се успостављати равнотежа између по
треба војске и послодавца и потреба поје
динца, али ће, путем повећане отворено
сти, официри бити подстицани да имају
већу улогу у развоју властите каријере.

4. Активно управљање. Менаџери за
развој каријере израђујудугорочне плано
ве како би појединцу обезбедили највеће
могућности за остварење успеха. То ће се
постићи планирањем сукцесије, којим се
усклађује путања кретања у служби са по
требним школовањем и обуком, као и ис
куством, тако да се појединац потпуно
ангажуједа реализујесвој пун потенцијал,
а да ни у једном моменту у каријери не
доведе до неуспеха.

5. Заснованост на процени. Процена
је од највећегзначаја за процесселекције.
Кумулативна оцена официра (Officer Joint
Appraisal Report - OJAR) јесте објективна,
описује шта појединац може да ради, те

идентификује његов потенцијал. Такође,
OJAR омогућава послодавцима да дају
препоруке ради усмеравања у планирању
каријере. Менаџерима за развој каријере
даје се све већи значај да процене будући
потенцијалкрозсве већу,али не и нефлек
сибилну,специјализацију у складу са раз
војем каријереједног официра.

При усклађивању потреба копнене
војске, послодавца и појединца управља
се следећим начелом:"Потребе копнене
војске морају бити на првом месту: по
требе официра, војника и њихових поро
дица долазе одмах после тога. Али, да
би била достојна свог првенства, војска
мора показати да увек води рачуна о нај
бољим интересима, склоностима и при
оритетима сваког појединог официра и
војника."

Професионално војно школовање и
обука

Школовање. Школовање за војну ка
ријеру обухвата развој интелектулних
способности, усађивање војних ставова и
понашања и стицање општег додатног

65



знања. Одговарајуће школовање је основ
ни захтев за напредовање у каријери и
мора се реализовати ефикасно, како би
подржавало структуру напредовања у ка
ријери и одражавало кључне моменте од
лучивања у тој каријери. Шире потребе
копнене војске ће, према томе, бити нај
боље задовољене тако што ће се обезбе
дити школовање на почетку сваке етапе у
каријери и осигурати да оно буде довољ
но да служи потребама појединца током
целокупног периода трајања сваке етапе.
Програм школовања осигурава да учење
буде кохерентно и доприноси развоју.

Обука. Војна обука представљаучење
вештина и стицање специфичног знања,
који су потребниједном официру за одре
ђено радно место или специјализацију.
Обука ће се вршити тако да подржава по
требе послодавцаи да осигурада официр
ступи на своје радно место, способан да
од почетка на њему успешно ради.

Обука за одређену дужност (ЕТ).
Свеармијска ЕТ за официре реализује се
тако да буде сасвимдовољна и правовре
мено организована, како би задовољила

битне потребе послодавца, које нису обу
хваћене основним програмом, те подржа
ла политику управљања каријером, што
захтева све већу специјализацију. Офи
цир мора да прође ову обуку пре него што
преузме одређену дужност (односно, она
се не може стицати "на радном месту").
Ова обука је од суштинског значаја, а не
само пожељна, и мора се спровести пре
постављања на дужност, како би официр
могао ефикасно да испуњава захтеве те
дужности.

Континуирани професионални развој
(СРО). Програм курсева за развој карије
ре обухвата скуп интернатских курсева и,
где је то потребно, курсева који се изводе
на даљину и/или путем интернета (online)
ради бржег професионалног развоја јед
ног официра. За ЦПД је потребан низ ра
зних уређаја са приступом интернету, од
носно интранету, укључујући и приступ
личним рачунаром, а требало би да се
спроводи као део нормалног радног дана
официра. За учење путем интернета по
требна је подршка ланца командовања,
како у погледу доделе времена за учење,
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тако и у погледу обезбеђивања ментора,
тамо где је то потребно.

Акредитација. Могућност да се аку
мулирају кредибилне и преносиве квали
фикације из школовања, обуке и искуства
појединца деловаће као стимуланс за за
државање официра током целокупног пе
риода трајања сваке етапе у развоју кари
јере, јер ће обезбеђивати гаранције да ће
они стићи до сваке кључне тачке за доно
шење одлука о каријери са квалификаци
јама које се могу пренети даље.

Лични развој (РО) обухвата оне актив
ности које воде ка самосталном усавр
шавању у образовању и вештинама, што
често, мада не увек, води ка стицању ква
лификацијаили акредитацији.Таквеактив
ности могуда буду повезанеса циљевима
који се желе постићи у каријери или про
фесији, или са другим циљевима, као што
су дугорочни планови за прелазак у гра
ђанство (цивилни сектор), или само из чи
стог интересовања и задовољства. Само
стални развој укључује лични избор и,
мада представљаподршку каријерии про
фесионалномразвоју,разликујесе од њих,
јер се они првенственоодносе на припре-

ме и обуке за напредовањеу каријери, ко
ји су потребниза задовољењепотребавој
не дужности или наменејединице.

Примери акредитације
професионалног војног
школовања, обуке и искуства

Основни степен студија
на Воитетоиth универзитету
у области бизниса и менаџмента

а. Основни степен представља квали
фикацију вишег образовања за чије ван
редно завршавање је потребно најмање
три године. Носи 240 поена по Систему
прикупљања и преношења поена (Credit
AccumulationandTransferScheme- CATS),
што је еквивалентнодвогодишњем степе
ну са стицањем ВАдипломе, а после име
на и презимена додаје се ознака титуле
основног степена FdA. Дипломе основног
степена обезбеђују могућност напредова-

ОКВИР АКРЕДИТАЦИЈЕ ОФИЦИРА

( ) RMASес ( ) RD }oLP cs~ ) RD ) ICSC о RD ) ACSC )

Потпоручник r-.r Поручник Мајор ~1 ~1 Капетан r.(
Edexcel/BTEC Дипчома из Професионалних студија у области менаџмента (DPMS) Ниво 5

Основни срепен студија на Боурнемоутх Универзитету из области Бизнис Менаџмента (Online учење) Ниво 5

40 поена за PGC HRM на
Боурнемоутх Универзитету

Завршавање BU PGC HRM
(програм учења на даљину)

Диплома ПД студија
l HRM & Члан CIPD Ј ~[-----------~]

Модуларни Мастерс Програм (ММР)

~------------------..i 90 CATS поена Отв, Универзитета (60 на
додиплпмском и ЗО на постдипл. степенуј~-----~

120 CATS поена до
дипломског степена

Отвореног Универзитета

CMI Диплома из Менаџмента 1 ~ 1 CMI Ниво 7 Извр. Дипл. из Менаџмента
Ниво 5

CMI уводна Диплома из
Менаџмента Ниво 4

Стратфорска Пословна школа
Edexcel/BTEC Ниво 7

Сертификат из Менаџмента

Стратфордска Пословна школа
Edexcel/BTEC L 7 Ниво 7
Диплома из Менаџмента

C&G Виши степен из
Лидерства и менаџмента

(Лиценца)

CMI Ниво 7
(Извр. Дипл.
Страт, Мен)

King's Колеџ
МА Студ. Одбр.

t--------------1.i C&G Виши степен из Лидерствс и
менаџмента (статус сврш. студента

CMI придружени члан
(ACMI)

Лиценцирани члан CIPD
(Lic CIPD)

&G Виши степен из Лидерства
менаџмента (Чланство)

CMI члан
катедре

CMI чланство (MCMI)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Дипломиранистуд.СIРD Члан CIPD

О Потпуна акредитација О Квалификације које добијају већу акредитацију у односу на завршене курсеве

О Знатна акредитација, известан додатни рад О Пуна акредитација, али подложно процени CMI

О Могуће путање напредовања, знатни додатни рад



ња до студија нивоа Honours дипломе
(високошколска спрема са специјализаци
[ом) у истој области или даље стручне
квалификације. Пут до комплетне Hono
urs дипломе је следећи:

- сертификат вишег школовања (НЕ)
(18 месеци) - 1. излазна тачка,

- диплома основног степена (3 годи
не) - 2. излазна тачка,

- ВА Honours диплома (4,5 године) -
3. излазна тачка.

Ь. Како је ова диплома делом трасира
на према RMAS СС, могуће је извесно при
знавање претходног школовања. Носиоци
ECDL диплома ослобођени су елемената
из модула Вештина пословне комуникаци
је и информација (Business Communcation
and lnformation Skills - BCIS). Остали кур
севи и радно искуство могу се узети у об
зир за даље признавање, односно акреди
тацију.

с. Сав рад у оквиру курса је online,
што омогућава студентима да студирају
из било ког дела света и у било које вре
ме у току дана, уколико имају приступ ин
тернету.

Воитетоиth универзитет -
сертификат последипломских
студија у области менаџмента
људских ресурса (postgradиate
certificate in hитап
resoиrce тапаgетепt - pgc hrт).

а. Овај сертификат (PGC HRM) екви
валентан је трећини мастерс дипломе.
Може се самостално користити као квали
фикација или као полазна основа за ди
плому неког степена, а затим за пуну ма
стерс диплому. Од посебног је значаја за
оне који желе да остваре каријеру у обла
сти менаџмента људских ресурса. Курсе
ви почињу у јануару и септембру сваке го-

дине и потребно је око 6 месеци да се за
врше.

б. Они који су завршили курсеве про
фесионалног војног школовања (Сагеег
Courses - СС) после 1996. године могу да
остваре кредит за PGC HRM. Признаје им
се приближно 60% потребних квалифика
ција. При пријављивању су, такође, по
жељне и следеће квалификације и иску
ство: UKдиплома или њен еквивалентили
Виша национална диплома/сертификат,
као и еквивалентнастручна квалификаци
ја или најмањедве године искуствастече
ног надужности командира вода или чете.

Отворени универзитет (ОУ)

а. Отворениуниверзитет(ОУ)је за курс
RMAS СС (почетак курса од јула 2002. го
дине) акредитоваоукупно 120 CATSпоена
ДОДИПЛОМСКИХ студија.у суштини,то пред
ставља формално признање да је RMAS
СС еквивалентан првој години редовних
студија за добијање Honoursдипломе (ви
сокошколскаспремаса специјализацијом).
Отворениуниверзитетје прецизноодредио
да појединацима опцијуда расподелипо
ене на прву и другу годину отворених сту
дија. Ако студент изабере ову опцију, за
другу годинуможеда користимаксимум60
поена.

Ь.Отворени универзитетје, такође, за
курс ICSC(L) (почетак курса од септембра
2004) акредитовао укупно 90 CATS поена.
За последипломске студије може да се
користи ЗО ових поена.

с. Према томе, официри који су завр
шили RMAS СС i ICSC(L) могу да сакупе
укупно 21О поена за (Отворену) Honours
диплому BA/BSC степена Отвореног уни
верзитета. То је еквивалентно са скоро
две трећине Honours дипломе. Поред то
га, могу да важе и извесна правила ком
биновања поена, зависно од изабраних
курсева.
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УПОТРЕБА МИНИ БЕСПИЛОТНИХ
ЛЕТЕЛИЦА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Пуковник Славољуб Јанићијевић

п роцес модернизације обавештајно-извиђачких капаците
та Војске Србије има за циљ изградњу способности које
омогућавају прикупљање података у реалном времену

ради обавештајне подршке у току планирања и извођења свих опе
рација Војске Србије. Технолошки развој, однос цене и ефикасно
сти и концепт употребе савремених извиђачких платформи у први
план истичу беспилотне летелице. Увођење тактичких мини бес
пилотних летелица у наоружање и опрему Копнене војске предста
вља први корак у развоју нових способности њених извиђачких
јединица. Чланак не разматра конкретну тактику употребе систе
ма мини беспилотних летелица већ даје приказ могућих концепа
та оперативне употребе.

*Аутор ради у Управи за обеваштајно-извиђачке послове (Ј-2) ГШ ВС

савремене операције, пре свега
операције у оружаним сукобима,

карактерише велика динамика, нагле про
мене ситуације,употреба високософтици
раног наоружања велике прецизности и
разорне моћи, што доводи до потребе за
брзим реаговањем и кратким расположи
вим временомза доношењеодлуке.У ова
квим условима, доносиоцима одлуке, али
и непосреднимизвршиоцима,прворазред
ни приоритет представља располагање

информацијама о противнику и простору
у реалном времену. У складу с тим, апо
строфирана је функција осматрања боји
шта и његова визуелизација, односно
дигитализација,што није ништадруго него
јасно, концизно и сликовито предочавање
распоредаснага и збивања на бојишту.Ге
ографскеи остале карактеристикеодређе
ног простора у знатној мери ограничавају
могућностприкупљањаподатакаса копна.
Показалосе да је најповољнијасрединаза



прикупљање података ваздушни простор
где различите врсте извиђачких платфор
ми (авиони, хеликоптери и беспилотне ле
телице) имају широки спектар сензора.

Почеци примена беспилотних летели
ца у војне сврхе везани су за извршење
задатака прикупљања података коришће
њем аерофото-камера дању. Технолошки
напредак последњих деценија омогућио
је употребу ових летелица као извиђачких
платформи за прикупљање података у
свим временским условима дању и ноћу,
али и као платформи за борбена дејства.
Као платформа за потребе обавештајне
подршке беспилотне летелице могу да ко
ристе сва средства за прикупљање пода
така које користе ваздухоплови као што су:
радари, оптоелектронска опрема, опрема
за електронска дејства, итд. Савремене
беспилотне летелице имају могућности ду
готрајног лета, а самим тим и покривања
одређене зоне (територије) уз дуго задр
жавање на циљу, као и брзо преношење
тежишта извиђања. Способност садејства
са осталим сензорима и борбеним систе
мима смањује укупну цену обавештајне по
дршке операција, као и губитке, било да се
мере утрошком материјалних ресурса или
елиминисањем ризика за посаду. Све то је,
уз релативно прихватљиве цене, довело
до њиховог све масовнијег коришћења.

Овакав приступ је показао да су бес
пилотне летелице један од основних изво
ра обавештајних података и информација.
Погодности које пружају најцеловитије су

искоришћене за потребе основних тактич
ких јединица које изводе веома динамич
на дејстава на ограниченом простору.
Доминантни тип примењених беспилотних
летелица представљају мини летелице,
чије су карактеристике:

- кратко време припреме за дејство,
- једноставна обука за употребу,
- брза и лака промена објекта извиђа-

ња,
- ефекти употребе могу превазићи

ниво који подржавају,
- ниска цена.
Мини беспилотне летелице су тактич

ки вишенаменски системи намењени за
обавештајну подршку јединица Војске Ср
бије у извршавању задатака из све три
мисије Војске Србије. Извиђачке јединице
Копнене војске опремљене су мини беспи
лотним летелицама типа OrЬiter, које пред
стављају основно средство за извиђање из
ваздушног простора и битно утичу на спо
собност обавештајног обезбеђења у бор
беним операцијама и операцијама у миру.

У борбеним операцијама могу да из
вршавају следеће задатке:

- прикупљање података о противнику
и простору извођења борбених дејстава,

- проналажење и означавање циље-
ва,

- навођење ватре артиљерије,
- процену ефеката дејства ватрених

система,
- надгледање рејона и елемената

борбеног распореда,



- обезбеђење личности, покрета једи
ница и транспорта,

- контролу примене наређених радњи
и поступака.

У операцијама у миру извршавају
следеће задатке:

- подршку противтерористичким деј
ствима,

- заштиту периметра критичне ин-
фраструктуре,

- контролу границе,
- трагање и спасавање,
- надгледање рејона захваћеног при-

родном катастрофом или акцидентном
ситуацијом,

- надгледање тока пружања помоћи
при отклањању последица катастрофа и
акцидената.

Систем мини беспилотне летелице је
лак преносни систем који носе и опслужу
ју два лица. Потребно време за довођења
у стање спремности за лансирање је кра
ће од 1О минута, што омогућава брзо ре
аговање у складу са потребама. Задатке
извршава у дневним и ноћним условима
уз истовремени пренос видео сигнала ка
земаљској станици и удаљеном видео
терминалу који је код непосредног кори
сника. Видео сигнал са удаљеног видео
терминала се постојећим системом веза
може преносити на велику удаљеност и
увезати у јединствени командно-инфор
мациони систем. Летелицаима низакниво
детектибилности која је резултатизузетно
нискихвизуелних,звучних,радарскихи ин-

фрацрвенихобележја,односноспецифич
ног облика крила и трупа, нерефлектујуће
боје, маледимензијелетелицеи електрич
ног погона.

Главни делови система мини беспи
лотне летелице су: летелица (3-4 ), зе
маљска контролна станица, удаљени
видео терминал и земаљска опрема за
подршку.

Основни елементи извршења задата
ка извиђања беспилотних летелица су:
лансирање/полетање, лет по маршрути
до рејона/зоне извиђања, рад у рејону из
виђања, повратак из рејона извиђања и
слетање/прихват летелице.

Предуслов за успешно извршавање
задатака је правилан избор: маршруте
лета, места лансирања и прихвата лете
лице, оптоелектронског сензора, линије
оптичке видљивости, објекта извиђања и
начина приступа подацима.

Маршрутакретањаи рејони претражи
вања процењују се на основу постојећих
података. Важну улогу има релевантност
геопросторних података, односно доступ
ност и поузданостподатакаиз географско
информационогсистема (ГИС). Будућида
систем има могућност промене маршруте
у лету,могућностизбораобјекта извиђања
није ограничена,изузевкапацитетомизво
ра за напајање погона.

Начинупотребе системазависи од за
датка, ситуације и процене оператера.
Начелно, мини беспилотне летелице ко
ристе се у два мода рада - лету по мар
шрути и вођењу камером.

Лет по маршрути

Након лансирања лет се одвија ауто
матски према програмираној маршрути, а
надгледа га оператор.Токомлета врши се
снимањетерена над којимсе летелицана
лази. Оператор има могућност да током
лета или по уласкуу ближузону изабраног
објекта извиђања активира опцију Point to
coordinate којом се камера аутоматскифо
кусира ка објекту ради тражења и распо
знавања циља. Центарвидног поља каме
ре усмерен је ка објекту. Довођењем
летелице у зону циља оператер може ак
тивирати мод рада вођење камером (Ca
mera Gиide) и наставити даље извиђање
рејона циља. Завршетком мисије летели
ца се доводи у рејон програмиране тачке
за приземљење, након чега оператер ак
тивира команду за приземљење. Летели
ца поступау складу са логиком приземље-



ња, врши процену параметара ветра (пра
вац, брзина), активира подсистем за призе
мљење и врши само приземљење (шема 1).

Шема 1 - Мод рада лет по маршрути

SaleliU

Point to coordinate
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Camera guide

~ Pravac vetra

Лет по маршрути је основни начин
употребе система при извиђању праваца.

Вођење камером

Шема 2 - Мод рада вођење камером

ди. Доласком у рејон извршења задатка
оператер наводи камеру на циљ и активи
ра једну од две опције рада у моду вође
ње камером.

Camera Guide Directional - летелица
кружи по путањи која је у облику непра
вилног броја 8, на одстојању и под углом

Довођење летелице у рејон објекта
извиђања реализује се по претходноммо
ду или кроз низ иницијализованих коман-



камере који је подесио оператер. Све вре
ме циљ је у центру видног поља камере.
Опција омогућава подешавање угла при
лаза летелице изабраном циљу (азимута).

Camera Guide Cirkular- летелица кру
жи по одређеном полупречнику и у одре
ђеном углу депресије камере, у складу са
подешавањем, што обавља оператер. По
завршетку задатка летелица се доводи у
рејон програмиране тачке за приземље
ње и изводи логику приземљења у складу
са добијеном командом (шема 2).

Вођење камером је основни начин
употребе система при извиђању рејона и
појединачних објеката.

Закључак

Проблем обавештености о ситуацији
на бојишту одувек се у историји извођења
војних операција постављао пред коман
довање. Искуства из сукоба на прелазу
два века указују на пораст значаја вазду
хопловних платформи безљудске посаде
(беспилотних летелица) у домену извиђа
ња и осматрања.

Увођење мини беспилотне летелице
представља значајан напредак у изград
њи савремених способности обавештај
но-извиђачких капацитета примереним
мисијама и задацима Војске Србије.
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Могућност визуелизације тактичке си
туације на бојишту у реалном времену
обезбеђује краће време реакције, мобил
ност, флексибилност и већи степен пре
живљавања тактичких састава Војске
Србије.

Пројектована фузија и експлоатација
података са мини беспилотним летелица
ма у оквиру јединственог КИС бригаде
КоВ, на основу модела отворене архитек
туре и одговарајућих норми и правила,
омогућиће успостављање новог концепта
управљања борбом (сукобом) чији се
крајњи домети и правци даљег развоја
још увек не могу у потпуности сагледати.

Досадашња експлоатациона искуства
потврђују висок ниво мобилности, функ
ционалности и отпорности система на ме
ханичка оштећења, која могу настати при
приземљењу летелице, као и могућност
брзе оправке и довођења летелице у ста
ње исправности.
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РАКЕТНИ СИСТЕМИ ДРУГЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ -
СТАЊЕ И МОГУЋНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ

Бригадни генерал др Миодраг Гордић
Капетан Иван Делић, дипл.инж
Капетан Владан Макевић, дипл. инж
Капетан Иван Петровић

основу функционисања подсистема намењеног за вођење
противваздухопловних дејстава чини стабилна, разграната и
редундантна мрежа осматрачких елемената (аквизицијских

и радара који се налазе у саставу ракетних система) и стабилан, по
уздан и хибридан систем оружја. У времену настајања нових форми
оружаног угрожавања од развијености и интегрисаности елемената
овог подсистема зависи могућност супротстављања целокупног си
стема одбране потенцијалним оружаним угрожавањима са земље.
Крајњи циљ модернизације средстава за противваздухопловна деј
ства јесте достизање ефеката максималне пасивизације ситема и
квалитативно-квантитативних вредности показатеља борбених спо
собности. Овај потпроцес је део ширег системског процеса стручних,
научно-образовних и привредних капацитета Војске Србије и система
одбране у целини, као и привредне инфраструктуре Републике Срби
је, чији је циљ стварање противваздухопловне одбране засноване на
тренутном протоку информација између осматрачких елемената, ко
мандних места, извршних елемената оружја и осталих компоненти
одбране, чију функционалну - структуралну основу представља мо
деран, јединствен и компатибилан командно-информациони систем.

*Аутор ради у Управи за оперативне послове ГШ ВС

циљно неутралисање и смањење
ефеката дејстава из ВАП-а, ства

рањем равнотеже и новог квалитета у раз
воју борбених активности, испољених кроз
различите форме оружаних сукоба, чија је
основна детерминанта нелинеарност усме-

рена на неутралисање центра гравитацио
не моћи противника (државно руководство,
економски ресурси, привредни капацитети,
цивилно становништво), настаје и развија
се подсистем намењен вођењу противва
здухопловних дејстава (ПВД), као супрот-



ност која заједно са ваздухопловним деј
ствима заокружује једну целину борбених
дејстава и противдејстава.ч

Овај подсистем, у савременим усло
вима ратовања, у потпуности је детерми
нисан расположивошћу информација, ко
је су постале фактор оружаног сукоба без
којег није могуће остварити квалитетно,
правовремено и целисходно планирање,
припрему и реализацију ПВД. Без поседо
вања тачне информације, у реалном вре
мену, командовање ПВД било би парали
сано, што би довело до нерационалне
употребе и несинхронизованих дејстава
противваздухопловних снага, које би про
тивник знао да искористи у остваривању
властитих интереса.

Противваздухопловна дејства чине
борбене активности свих снага противва
здухопловне одбране (ПВО) и осталих
снага одбране чији је ефекат уништење и
неутралисање ваздухопловних снага про
тивника, отежавање или ометање њихо
вих дејстава из и у ваздушном простору
(ВаП-у). У појмовном смислу, у нацрту
Доктрине Војске Србије, ПВД су дефини
сана као: садржај борбених дејстава који
ма се наносе губици ваздухопловним сна
гама противника на копну, у ваздушном
простору и по његовој инфраструктури.

Противваздухопловна дејства, а са њи
ма и снаге које их изводе, добијају нову ди-

11 Уништавањем гравитационог центра моћи узроку
је се не само физички, већ и морално-психолошки пад
стране у сукобу, чиме се постижу одређени економски,
политички, верски и други циљеви у сукобу. Достиза
ње наведених циљева више се не врши искључиво
класичним формама угрожавања, већ употребом
оружја високе технологије, чија деструктивна моћ се
заснива на принципима експлоатације: спектра елек
тромагнетних таласа, снаге природе, изазивања про
мена у друштвеној свести појединаца и друштва у
целини (информационо, ласерско, геофизичко, радио
фреквентно, електромагнетно оружје).

мензију у последњој деценији ХХ века, што
је последица њихове детерминисаности
савременим ваздухопловним дејствима,
која су својим екстремно прогресивним
развојем битно изменила физиономију ра
та, због чега снаге које воде ПВД имају из
узетан значај за одбрану слабије развије
них држава.

Полазећи од наведених чињеница по
требно је, са аспекта развоја система од
бране Републике Србије, сагледати место,
значај и улогу, као и могућност унапређе
ња стања средстава и система која су у
функцији потенцијално вођених ПВД, са те
жиштем на крајњем извршном елементу
који својим деловањем материјализује рад
целог система, а представљају га снаге на
оружане ракетним системима за противва
здухопловна дејства - КУБ-Ми НЕВА-М.

Доктринарна полазишта
развоја снага за ПВД

Стратегијско-доктринарна опредеље
ња Републике Србије и тежња за војном
неутралношћу захтевају постојање снага
намењених за вођење ПВД, које могу да
се одупру ваздухопловној војној сили по
тенцијалног противника. Доктринарна до
кумента, која представљају исходиште
развоја система одбране Републике Ср
бије, не предвиђају настанак светског и
регионалних ратова, већ усмеравају па
жњу на евентуалну могућност избијања
локалних оружаних сукоба агресијом јед
не или коалицијом више држава прибли
жне војне моћи коју поседује и Република
Србија. У овим формама оружаних сукоба
држава би учествовала свим расположи-
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вим одбрамбеним капацитетима, а почет
ну предност и иницијативу морале би да
обезбеде снаге за дејство по циљевима у
ВаП-у, чији основни ватрено-ударни еле
мент представљајујединице рбр ПВО, на
оружане РС за ПВД - КУБ-Ми НЕВА-М.

Операционализацијом задатака Вој
ске Србије из прве и друге мисије (дефи
нисани у највишимдоктринарим докумен
тима РС) одређени су следећи задаци
снага намењених за вођење ПВД:

- одбрана значајнијих административ
них и индустријских центара, великих
енергетских извора и разних саобра
ћајних чворова од напада из ВаП-а;

- одбрана објеката и рејона оператив
но-стратегијског значаја за вођење
оружаних сукоба и праваца који ка
њима воде и заштита ваздушноде
сантних просторија од напада из
ВаП-а;

- заштита мобилизације и оперативног
развоја делова ВС;

- одбрана елемената борбеног распо
реда војске за време покрета, при
преме и вођења борбених дејстава
од напада из ВаП-а.
За извршење наведених задатака,

као потенцијалном одговору савременим
безбедоносним изазовима, ризицима и
претњама из ВаП-а, ангажовале би се,
пре свега, јединице наоружане РС за
ПВД, чији је напредак у погледу борбено
функционалне адаптац~е савременим
условима ратовања од посебног значаја
за систем одбране Републике Србије.

Критеријумска основа
вредновања РС за ПВД

Квантитативно-квалитативну анализу
борбено-функционалног стања располо
живих ракетних система и потребу њихо
вог унапређења могуће је извршити
помоћу више критеријума. Једна од вари
јанти вредновања тренутног, као и стања
које се жели достићи иноваторним реше
њима у процесу модернизације, заснива
се на показатељима борбених и способ
ности командовања и контроле.

Показатељи борбених способности
односе се на специфичне карактеристике
одређеног система оружја, које изражава
ју величину очекиваног резултата борбе
ног дејства, односно време и простор у
чијим границама се тај резултат може по
стићи.

Специфичности борбених способно
сти система оружја за ПВД испољавају се
кроз: способности откривања и дејства по
циљу, као и способности обезбеђења
функција извршног командовања у току
борбених дејстава.

Способности откривања и дејства по
циљу огледају се кроз уочавање и ватре
но дејство по циљевима у ВаП-у. Прежи
вљавање система наоружања у супрот
стављању савременим средствима за



дејство из ВаП-а и успешна заштита обје
ката ПВО захтева од система оружја спо
собност дејства пре линије лансирања
убојних средстава из ВаП-а.

Карактеристике савремених вишена
менских борбених авиона и других убојних
средстава захтевају откривање средстава
за дејство из ВаП-а мале ефективне ра
дарске одразне површине (0,2 м2) и ниског
интензитета ИЦ зрачења у јединици повр
шине.

Осматрачка средства у систему оруж
ја морају обезбедити правовремену и по
уздану слику ситуације у ВаП-у која ће
системима оружја обезбедити предусло
ве за правовремено ватрено дејство.

Зоне дејства система оружја рода по
требно је да обезбеде ватрено дејство по
ваздухопловима противника пре њиховог
долета до линије откачињања убојних
средстава.

За успешну борбу против савремених
нападних средстава из ВаП-а, вероватно
ћа уништења појединачног циља, као бит
ног показатеља ватрених способности, не
би требало да буде мања од 0,7 једном
противавионском ракетом. Искуства из
претходнихоружаних сукоба указују на то
да су за РСза ПВД КУБ-Ми НЕВА-Мвред
ности ове вероватноће знатно мање и да
не одговарају онима које су наведене у
правилима и упутствима из седамдесетих
и осамдесетих годинаХХ века.

Краткотрајност,динамичност и интен
зивност ВД и ПВД и потреба да се у крат
ком времену огроман број расположивих
информација обради и донесе оптимална
оперативна одлука подразумева постоја
ње софистицираног командно-информа
ционог система (КИС-а).

Командно-информационисистемобез
беђује међусобно повезивање сензора
(сензораВОЈИН и аутономнихсензораси
стема оружја) и оружја у јединствени ауто
матизованисистеми његовофункциониса
ње као целине. Оваквим повезивањем
омогућеноје оперативноодлучивање,цен
трализованокомандовање,управљањева
тром и контролаизвршењазадатакау току
борбенихдејстава.

Стање РС за ПВД друге генерације

Ракетнисистеми за ПВД КУБ-Ми НЕ
ВА-М произведени су шездесетих и се
дамдесетих година ХХ века, у складу са
технолошким достигнућима и техничким
решењима тог времена. Ради се о сред-

ствима на бази снажних предајних цеви,
са суперхетеродиним пр~емницима са
системом за брисање сталних одраза из
веденим са класичним електронским це
вима, делимично решеним системима за
корелацију података и централизовано
управљање извршним оружјем, класич
ним приказима радарске слике и обрадом
и дистрибуцијом информација. Тадашњи
тактичко-технички захтеви углавном су
одговаралијачини, односно карактеру на
падних средстава из ваздушног простора.

Саопштене промене у физиономији
вођења ВД и ПВД утицале су да садашње
стање и борбено -функционалне способ
ности ракетнихсредстава,којимараспола
же рбр ПВО,не одговарајуу потребној ме
ри новим формама ратовања и оружаног
угрожавања. Слабости ракетних система
КУБ-М и НЕВА-М огледају се у непостоја
њу одговарајућихпасивних сензора за от
кривањециљевау ВАП-у,релативномалој
зони гађања, слабој отпорности на проти
велектронскадејства и екстремно високој
рањивостиу борбиса противрадарскимра
кетама,једноканалношћу по циљу (могућ
ности гађањасамоједнога циља у циклусу
гађања)и релативноскупими неекономич
ним одржавањем. Наведене мањкавости
делимично су превазиђене досадашњим
иноваторним решењима, а преостале ће
бити, колико то услови буду дозвољава
ли, у следећим корацима процеса модер
низације.

Карактеристике досадашњих
модернизација РС за ПВД

Опредељење за модернизацију ра
кетних система последица је наглог раз
воја полупроводничке електронике и
рачунарске технологије. Међутим, не тре
ба изгубити из вида развој технологија у
области енергетике, хидраулике, оптое
лектронике и остале помоћне, односно
пратеће опреме.

Постојеће модернизације ракетних
система текле су по фазама, а циљ им је
био:

- повећање границазона уништењаде
лимичном модификацијом погонског
пуњења ракетних мотора, уз побољ
шање стабилности вођења ракете на
циљ;

- стварање услова за успешно извр
шно командовање на свим нивоима у
систему ПВД увођењем нових КИС и
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њиховим хијерархијским увезивањем
у постојећу мрежу, уз успешно коман
довање и садејство са осталим сна
гама у јединственом систему ПВД;

- стварање услова за успешан пријем и
обраду радарских информација од
сопствених радарских средстава њи
ховом дигитализацијом применом
екстракције радарске информације;

- остварење фузије радарских подата
ка сопствених средстава са подаци
ма добијених података од других
извора у оквиру новог КИС-а;

- стварање услова за употребу савре
мених телекомуникационих уређаја
са радом у проширеном спектру и от
порним на ометање;

- обезбеђење квалитетнијег приказа
података на савременим показивачи
ма са широком лепезом података и
графичких елемената;

- примена савремених софтверских ал
горитама обраде радарских сигнала
на полупроводничким и процесор
ским платформама ради ефикаснијег
брисања сталних одраза и повећања
детекције покретних циљева;

- успешне борбе против активних и па
сивних сметњи и што краћих интерва
ла зрачења употребом савремних
термовизијско-оптичких система и
пријемника са широким динамичким
опсегом;

- веће маневарске могућности и веће
брзине реаговања система;

- бољи клима-механички услови у уну
трашњости система;

- стабилнији извори за напајање са ма
њом потрошњом.
Поред тактичких предности, заменом

уређаја и склопова у процесу модерниза
ције се решавају проблеми одржавања
РС за ПВД узроковани недостатком ре
зервних делова (посебно предајних и при
јемних цеви). Већина произвођача напу
стила је производњу резервних делова за

ке~:неи радарске системе старије гене
~ је приморало државе које не-

мају сопствене капацитете производње
средстава да приступе сукцесивној набав
ци нових уз модернизацију постојећих ра
кетних система.

Искуства страних земаља

Ракетни систем за ПВД HAWK

Ракетни систем за ПВД - HAWK (Ho
ming All the Way Killer), фирме RAYTHEON
COMPANY (САД), уведен је у оперативну
употребу 1959. године и у току своје екс
плоатације претрпео је низ модификаци
ја које су спроведене у неколико фаза.
Систем вођења је полуактивно радарско
самонавођење. Број канала по циљу је
два за батерију, а циљеви могу да се гађа
ју са 3, 6 или 9 ракета у серији. Даља гра
ница зоне уништења за основну верзију
HAWK је 25 km, ближа 2 km, максимална
висина 11 km, а минимална 60 m. Систем
је мобилан, јер се сва средства налазе на
приколицама или транспортерима. Обрт
ни лансер са три ракете смешта се на
приколицу (вучна варијанта) или на гусе
нични транспортер (самоходна варијан
та). Основну конфигурацију првобитне
верзије батерије РС ПВО HAWK чине:

- 1 х PAR (Pulse Acquisition Radar)- ра
дар намењен за откривање циљева
на средњим и великим висинама;

- 1 х CWAR (Continuous Wave Acquisition
Radar) - аквизицијски Доплеров радар
континуалног зрачења намењен за от
кривање циљева на малим висинама;

- 2 х HPI (High Power llluminator doppler
Radar) - намењен за праћење и озра
чавање циљева и вођење ракете на
циљ;

- 1 х ROR (Range Only Radar) - импулс
ни радар који обезбеђује мерење да
љине до циља уколико дође до
ометања и немогућности одређива
ња даљине другим радарима;
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- 1 х ICC (lnformation Coordination Cen
tral) - информацијски контролни цен
тар обезбеђује податке о управљању
ватром и представљакомуникацијски
центар за батерију, обезбеђује ауто
матскудетекцију,одређивањестепена
опасности и распознавање властитих
и противниковихлетелица;

- 1 х ВСС (Battery Control Central) - ба
теријски контролни центар на коме се
врши откривање, идентификација,
процена и координација са вишим ко
мандним местом,додела циљева,за
хватање и праћење циља,лансирање
ракете и одређивањетачке сусрета;

- 1 х AFCC (Assault Fire Command Con
sole) - минијатурни батеријски кон
тролни центар за даљинску контролу
једне ватрене секције батерије, кон
тролише један CWAR, један HPI и 3
лансера са укупно 9 ракета;

- 6 х М-192 - лансери са укупно 18 ра
кета;

- 1 х РСР (Platoon Command Post) - ко
мандно место вода које се користи
као центар управљања ватром и ко
мандно место за једну јуришну ватре
ну јединицу или као замена за
батеријски ICC;

- 2 х LCS (Launcher Section Controls) -
контрола лансирне секције.

Усавршени HAWK (1-HAWK,lmproved

HAWK) ушао је у оперативну употребу
1972. године са циљем да се реше про
блеми које је имао оригинални HAWK у
пресретању циљева на малим висинама
услед утицаја земаљског клатера. Уведе
на је усавршена ракета MIM-238 са јачом
бојном главом, мањим и снажнијим мото
ром и побољшаном секцијом вођења. Ра
дари PAR, CWAR, HPI и ROR су унапре
ђени у нове верзије. Даља граница зоне
уништења за усавршени HAWK је 40-42
km, ближа 1,5 km, максимална висина 18-
20 km, а минимална 10-30 m.

Фаза 1 модернизацијеје укључила за
мену CWAR са ICWAR (усавршени CWAR
AN/MPQ-55), а PAR је унапређен додат
ком MTI (Moving Target lndicator) филтера.
Превођење система у фазу 1 изведено је
између 1979. и 1981. године.

Фаза 2 модернизације спроводена је
између 1983. и 1986. године и састојала
се у превођењу верзије HPI AN/MPQ-46 у
верзију AN/MPQ-57 заменом дела елек
тронике базиране на цевима са полупро
водничким колима и додавању оптичког
система праћења.

Фаза 3 модернизације тестирана је
1989. године и представља велику моди
фикацију РС за ПВД HAWK. Побољшанје
компјутерски хардвер и софтвер за већи
ну компоненти система, уведен је нови
CWAR AN/MPQ-62 са могућношћу детек-

Лансер ракета HAWK



ција циља у једном скену, HPI је унапре
ђен у верзију AN/MPQ-61 додавањем си
стема LASHE (Low-Altitude Simultaneous
Hawk Engagement) који омогућава пре
сретање више циљева на малим висина
ма. Услед значајних побољшања на свим
радарским средствима изостала је потре
ба за ROR радаром, па је он избачен из
употребе.

Типична конфигурација система HAWK
у фази З је:

• 1 х PAR,
• 1 х CWAR,
• 2 х HPI,
• 1 х FDC (Fire Distributuon Center) - ко

мандно место које обједињава функ
ције ВСС и ICC,

• 1 х IFF (ldentification Friend ог Foe
Transceiver) - идентификатор свој
туђ,

• 6 х DLN (Digital Launchers)- дигитал
ни лансер са 18 ракета.
HAWK XXI (HAWK 21) последња је фа

за модернизације. Радари PAR и CWAR
замењени су са ЗО радаром MPQ-64 који
омогућава откривање циљева на свим ви
синама и обједињује добре карактеристи
ке радара које замењује. Уведен је нови
FDC норвешке фирме Kongsberg који има
могућност повезивања са лансерима раке
та SLAMRMM (Surface lunched AMRAAM
- прилагођене активно радарски самона
вођене ракете ваздух-ваздух AMRMM за
лансирање са земље) и у правом смислу
представаља С41(Command, Control, Com
munications, Computers and lntelligence) ко
манди центар модуларног дизајна, проши
риве конфигурације и високог степена
флексибилности.

Додавањем лансера ракета SLAM
RMM (на постојеће лансере ракета HAWK
или на лансере са посебних возила знатно
се унапређују ватрене, као и могућности у
погледу пресретања циљева типа крстаре
ћих ракета и беспилотних летелица. Ову
фазу модернизованог система прихватила
је Румунија и у току је увођење у оператив
ну употребу.

После повлачења из употребе лансе
ра ракета HAWK, војска САД добила је
нови систем који је наставио да функцио
нише са лансерима ракета SLAMRAAM.
Последња фаза модернизације омогући
ла је да се, увођењем савременог ЗД ра
дара и командног места, дође до постепе
не конверзије од система HAWK, преко
мешовитог система HAWK-SLAMRAAM,
до новог система SLAMRMM.

Ракетни систем
за пад НЕВА (,,печора'}

Ракетнисистем за ПВД- НЕВА разви
јен је у СССР-у пре четрдесетак година, а
престао је да се производи 1990. године.
Налази се у наоружању великог броја зе
маља (бившечланицеВаршавскогуговора
и СССР,Алжир,Ангола,Бурма,Египат,Ети
опија,Сирија,Ирак,Либија,Вијетнам,Уган
да, Перу,Куба,С. Корејаи др.). Ракетниси
стем НЕВА намењен је за уништавање
авиона, ракета, хеликоптера и других ци
љева у ваздушном простору на гранично
малим, малим и средњим висинама. У
условима без електронскихсметњи мини
мална висина уништења циља је 20 m, а
максимална18 km. Овај системсе, такође,
може користитиза уништењерадарскиви
дљивих циљева на земљи и води. Откри-
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вање и праћење циљева врши се у радар
ском и телевизијском режиму. Радарски ре
жим је основни режим рада и обезбеђује
оптималне карактеристике система у по
гледу могућности и ефикасности гађања.
Телевизијски режим је помоћни и користи
се у условима када се због интензивног
електронског ометања не може користити
радарски канал. Овај режим има ограниче
не могућности примене (дању и при доброј
видљивости) и услове гађања (неопходан
податак о даљини циља). У протеклом пе
риоду овај ракетни систем је у руско-бело
руској и пољској одбрамбеној индустрији
више пута усавршаван, али се и то показа
ло недовољним због убрзаног развоја
офанзивних оружаних средстава, извиђач
ко-ометачких система, као и дугог времена
проведеног у ескплоатацији. Један од ре
зултата модернизације била је и понуда ра
кетног система .печора-?",

Пут од модернизације основне верзије
.печора" до .печора-З" обезбедио је по-

бољшане карактеристике система у погле
ду граница зона уништења, обезбеђења
успешне борбе са савременим средстви
ма за борбу из ваздушног простора у усло
вима сложених електронских сметњи са
намером да се систем што више прибли
жи технологији и основама савременијег
ракетног система С- ЗООПМУ1.

Модернизована верзија РС .печора-?"
обезбеђује ефикасну борбу против ниско
летећих, као и циљева са малом рефлек
сном површином. Нови термовизијско -
ласерски систем обезбеђује праћење и га
ђање циљева у инфрацрвеном спектру.
Дуплиран број лансирних уређаја обезбе
ђује већу ватрену моћ система. Поставља
ње основних елемената система на мо
билним шасијама знатно побољшава
маневарске карактеристике система.

Модернизовани систем обухвата:
• осматрачки ЗД радар за мале висине

"каста-2Е2" (даљина, азимут, висина)
дециметарског таласног подручја;

Лансери ракета SLAMRMM



• један или два модификована антенска
система за навођење и праћење УНВ;

• модификовану управљачко-рачунар
ску кабину УНК (УНК-М);

• до осам лансирних уређаја са по две
ракете на свакој;

• средства за електронапајање и тех
ничко одржавање.
Принцип управљања летом (вођење)

ракете и активирање бојне главе задржа
ни су као и у основној верзији.

Модернизација је обухватила:
• модификацију и адаптацију постојећег

лансирног уређаја 5П73 у савремен и
ју верзију 5П73-2М која је смештена
на модификованој шасији моторног
возила МЗКТ-6525, са јаким осмоци
линдричним моторним дизел агрега
том ЯМЗ-238Д, 6х6;

• замену постојеће аналогне апаратуре
дигиталним компонентама:

- уређај за одређивање координата
(УОК),

- уређај за израду команди вођења
(УВК),

- уређај за селекцију покретних циље
ва (СДЦ) са синхронизатором,

- аутоматизовани систем за лансира-
ње - блок аутоматике (АПП),

- уређај малих висина (МВ),
- контролно-тренажна апаратура,
- уређај за демодулацију сметњи (ГШН);

• увођење нових средстава заштите од
активних и пасивних сметњи и нових
телекодних веза;

• увођење уређаја за аутоматски за
хват и праћење циља у термовизиј
ско-ласерском каналу,

• увођење новог система за скан ира ње
антенског снопа у простору,

• модернизацију ракете 5827 приме
ном новог стартног мотора, бојне гла
ве и радио-оупаљача за оптимално
активирање бојне главе ради проши
рења дијаграма разлета парчади бој
не главе при њеном активирању;

• монтирање основних средстава на
самоходне аутомобилске шасије.
Напон на лансирним уређајима 5П73-

2М регулише се преклопником из кабине
моторног возила, док се веза лансирниог
уређаја са управљачком кабином оства
рује кабловским путем или радио-теле
кодном везом.

У саставу ракетне батерије налази се и
ново транспортно возило за превоз ракета
ПР -14-2М, обезбеђено са хидрауличном
дизалицом, чиме се постиже бржи дотур и
постављање ракета на лансирне уређаје.

У оквиру модернизације у кабини УНК
(УНК-М) извршена је модификација по
стојећа 44 блока и 6 ормара из основне
апаратуре, а додата су два нова ормара
са ознакама УК-360 и УК-370.

Модернизација подразумева и обезбе
ћење потребног стока резервних делова
за одржавање новоуведених модификаци
оних склопова.

Модернизацијом се обезбеђује увође
ње режима аутоматског захвата циља и
приказ информације о параметрима кре
тања циља и границама зоне уништења на
екрану официра за вођење ракета, чиме
се поједностављује борбени рад послуге и
скраћује радно време комплекса. На пока
зивачима официра за вођење приказују се
информације о статусу циља:

• текуће координате циља (В) у степе
нима,

• текуће координате месног угпап) у
степенима,

• даљина до циља у km са тачношћу
ДО 0,1 km,

• висина циља (Н) у km са тачношћу до
0,1 km,

• брзину циља (V) у m/s са тачношћудо
1 m/s,

• параметар циља (Р) у km са тачно
шћу до О, 1 km.
На показивачу официра вођења врши

се графички приказ:
• даље границе зоне уништења,
• ближе границе зоне уништења,
• тачке сусрета ракете и циља,
• сигурне зоне уништења.

Постигнути ефекти модернизације:
• обезбеђено је повећање зоне уни

штења, као и вероватноћа уништења
циља у режиму рада станице са и без
електронских сметњи;

• оптимизована је обрада сигнала уз
смањење флуктуационих и систем
ских грешака;

• обезбеђенје аутоматски пријем пода
така са различитиххијерархијских ни
воа командовања;

• увођењем термовизијско-ласерског
система обезбеђен је комплетан
аутономан рад система у режиму
аутоматског захвата, као и аутомат
ско праћење циља уз стабилно одре
ђивање координата циља у наведе
ном режиму;

• увођењем дигиталне тренажне апа
ратуре обезбеђенаје имитација сло
жених борбених услова, са различи
тим варијантама налета, разне врсте
сметњи и сл. а све у циљу стварања
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што реалнијх услова за увежбавање
борбених послуга;

• увођењем уређаја за самотестирање
скраћено је време потребно за де
фектацију и отклањање наисправно
сти на систему;

• увођењем савремене апаратуре скра
ћује се време потребноза одржавање
система (циклус недељних, месечних
и сезонских провера)за 2-2,5 пута.

У табели 1 приказане су упоредне ка
рактеристике основне верзије ракетног
система .печора" и модернизоване верзи
је .печора-?".

Табела 1 - Упоредне карактеристике
печора и печора-2

Ракетни систем
за пад КУБ ("квадрат'}

Ракетни систем за ПВД КУБ (СССР)
уведен је у оперативну употребу 1966. го
дине. Основну конфигурацију батерије РС
КУБ чине:

• 1 х РСтОН- самоходна радарска ста
ница за осматрање и навођење
(РСтОН 1С91), која врши откривањеи
идентификацију циљева, праћење и
озрачавањециља и навођење ракете
на циљ,

• 4 х СЛО - самоходно лансирно оруђе
за лансирање три полуактвино ра
дарски самонавођене ракете
Радарска станица за осматрање и ја-

вљање поседује интегрисан осматрачки

Карактеристике "печора" .лтечора-з"

Зона уништења

Дијапазон висина, km 0,02-18 О, 02-20

Максимална даљина на висини 0,5 km 11 km 18-20 km

Максимална даљина на висини 6 km 17 km 25 km

Максимална даљина на висини 14-20 km 18 km 28 km

Максимални параметар, km 16 24

Верватноћа уништења циља са једном ракетом

* на даљини до 25 km 0,5 0,72-0,99

* на даљини 25-28 km - 0,51-0,99

Карактеристике рада у условима сметњи

* угловне грешке праћења (са ГШН) 2'-3' 1'-1,5'

* угловне грешке праћења (без ГШН) 5'-10' 1'-1.5'

* угловне грешке праћења циља на фону месних одраза и 3'-5' 1'-2'
пасивних сметњи
* угловне грешке праћења циљева у режиму малих висина ДО 10' 3'-4'

*рад у режиму активних сметњи, W/MHz 100 200

Време преласка станице у режим аутоматског праћења, s 8 2.5-3

Количина параметара који се контролишу у систему одржавања

При недељним прегледима 188 86

При месечним прегледима 391 210

При сезонским прегледима 454 241

Режим лансирања ракете

Режими рада полуаутоматски аутоматски

Растојање између кабине УНК и антенског система УНВ, m ДО 20 ДО 150

Растојање између кабине УНК и лансирних уређаја, km ДО 0,07 ДО 10



радар 1С11 и радар за навођење 1СЗ1.
Осматрачки радар 1С11 врши функцију
откривања и идентификације циљева и
омогућава усмеравање радара 1СЗ1 на
циљ. Радар за навођење 1СЗ1 има моно
импулсни канал и канал континуалног
зрачења. Моноимпулсним каналом врши
се праћење циљева, док канал контину
алног зрачења служи за озрачавање ци
ља и ракете и навођење ракете на циљ.
Самосталан режим рада, када се усмера
вање радара за навођење врши сопстве
ним осматрачким радаром, означава се
као аутономан режим и ограничен је
скромним могућностима осматрачког ра
дара 1С11 у погледу горње границе откри
вања циљева.

Извршно командовање и управљање
ватром у самоходним ракетним дивизион и
ма ПВО наоружаним РС КУБ-М реализује
се помоћу система за аутоматско командо
вање и управљање ватром (САКУВ) К-1М.
Овај систем обезбеђује пријем координата
и параметера истовремено десет циљева
на командном месту дивизиона и њихову
ретранслацију потчињеним батеријама,
електронско командовање (искључује људ
ски фактор), аутоматску контролу исправ
ности рада уређаја, кодиран је и најбржи,
најтачнији и најсофистициранији у Војсци.
Реализује се радарском станицом П-40
(обезбеђује визуелизацију ВаП-а површи
не З200 km2 на висинидо ЗОkm) и уређајем
за командовање и управљање ватром
(УКУВ). На командним местима батерија
постојиуређајза пријеми пренос података
о циљу (УППЦ), који је по принципурада и
конструкцијианалоганУКУВ-у.Својим так
тичко-техничким захтевима овај систем у
великој мери задовољава потребе савре
меног система комадовањаи контроле.

Првобитна верзија РС КУБ, после су
коба у Вијетнаму и на Блиском истоку,
претрпела је низ модификација, првен
ствено ради повећања зоне дејства, про
ширења могућности дејства против нових
врста средстава из ваздушног простора,
повећања заштите од ометања и повећа
ња поузданости целог система. Те моди
фикације су:

• даља граница зоне уништења пове
ћана са 20 на 24 km.

• горња граница зоне уништења подиг
нута са 7 на 14 km.

• доња границазоне уништењаспуште
на са 100до 200 m на ЗОдо 50 m.

• ближа граница зоне уништења циље
ва смањенаса 6 до 8 km на Здо 4 km.

• повећана је могућност борбе са ци-

љевима чије је оптерећење у мане
врима износи од 7 до 8 G.

• у РСтОНје, као допунско средство за
усмеравањерадара 1СЗ1и преузима
ње праћења циљева по углу у случају
ометања радара 1СЗ1, уведен теле
визијско-оптичкисистем,чимеје пове
ћана отпорност на сметње и заштита
РС за ПВД КУБ од уништења проти
врадарским ракетама.
Последњу модернизацију РС за ПВД

КУБ, коју је спровео произвођач, предста
вља верзија система КУБ-М4. Модерниза
ција је заснована на увезивању РС за
ПВД КУБ са елементима РС за ПВД БУК.
Модернизацијаје спроведена у три етапе.

Прва етапа се састоји од:
• повећања броја литера са 6 на 12,
• увођења дигиталног брисача сталних

одраза који замењује потенцијало
скопе,

• увођења система препознавања ци
ља.
Друга етапа модернизације предвиђа:
замену појачавача на бази цеви са

прогресивним таласима са малошумним
транзисторским микроталасним појачава
чима,

• замену аналогних показивача са TFT
или LCD мониторима,

• замену аналогног рачунара на СЛО
са дигиталним,

• замену цевних извора напајања са
полупроводничким елементима.

Трећа етапа предвиђа увезивање РС
за ПВД КУБ са РС за ПВД БУК:

• увођење у састав батерије РС КУБ
возила СВО (систем ваздушногосма
трања) типа 9АЗ10 М1-2 са ракетом
типа 9МЗ17 из РС за ПВД БУК М1-2
који је једноканалан по циљу,

• увезивање СВО 9АЗ10М1-2 са СЛО
2П25М1(М2),

• увођење у састав батерије РС за ПВД
КУБ СВО типа 9АЗ17 са ракетом
9МЗ17 из РС за ПВД БУК М2 који омо
гућава једновремено гађање и уни
штење четири циља,

• увођење батерије РС ПВО КУБ у са
став командног места (КМ) типа
9С470М1-2 (9С510) са РСза ПВД БУК
М1-2.
Повезивањемса СВОдобија се на по

већању просторних могућности, отпорно
сти система на сметње и повећању канал
ности по циљу. У зависности од верзије
уведеног СВО овако добијени систем има
могућност истовременог гађања два или
пет циљева. Увезивањем са КМ РС ПВО



BUДDBU, PDДDBU

БУК уводи се нов командно-информацио
ни систем (КИС) којим се превазилази за
старели командни систем К-1 предвиђен
за РС ПВО КУБ.

ПоредпроизвођачаСССР (Русија),мо
дернизацију РС за ПВД КУБ, у сарадњи са
америчком фирмом Raytheon lntemational,
спровела је и Пољска. Модернизација се
састоји у коришћењу савремене америчке
ракете ваздух-ваздух SLAMRAAM (стан
дарднитипАIМ-120С-5)са авионаF-16,као
допуна за постојећеракете КУБЗМ9М(З)Е.
Овај модернизовани пројекат урадио је
пољскизаводWojskoweZaklady Uzbrojenia
nr2 (WZU-2,Grudziadz)1997.године,а исту
модернизацијуконверзијомРС КУБуради
ла је и Мађарска.

Као резултат модернизације произа
шло је ново самоходно лансирно оруђе
(СЛО) ознаке 2П25М-Р1, као и модерни
зован РСтОН 1S91М2-Р1 код којег су
спроведене стандарне модификације (за
мене - супституције са поузданијим и тех
нолошки савременијим компонентама):

• вакуум електронскихцеви са дигитал
ним .войо-втате" појачивачима,

• аналогних са дигиталним линијама за
брисање сталних одраза,

• ТВ оптички визир са камером КТ-53-
2 и катодним дисплејом VPU-44 за
мењен је камером ниског нивоа
осветљености са континуалним зу
мом развијеним у Пољској (фирма
Przemyslowe Centrum Optyki -РСО,
Warsaw),

• остављена је могућност коришћења
термовизијске камере IRIS опсега ра
да 8-12 µm, фирме Sagem (Paris,
France), за дневно-ноћно праћење
циљева на даљинама до 40km,

• извршена је замена аналогних са ди
гиталним радарским показивачима,

• извршена је замена уређаја за уза
јамну оријентацију и везу са новим,

• примењени су нови полупроводнич
ки извори напајања,

• примењен је уређај за секторску кон
тролу зрачења,

РСтОН и СЛО



• цевни амплидински појачавачи снаге
замењени су полупроводничким,

• примењен је нови климатизациони и
вентилациони систем.

Са наведеним модификацијама по
стигнути су следећи ефекти:

• повећана је отпорност на пасивне и
активне сметње,

• повећана је могућност откривања ци
љева са малом рефлексном радар
ском површином,

• остварена је пасивна дневна и ноћна
аквизиција са термовизијским и теле
визијским камерама,

• уведени су савремени алгоритми ди
гиталне обраде података,

• елеминисано је сложено и дуготрајно
подешавање параметара система,

• применом нових ракета остварен је
принцип лансирај и заборави и пове
ћана каналност по циљу.

Реализовани и планирани пројекти
модернизације ракетних система
у Војсци Србије

Сходносопственимискуствима,струч
ним, научно-образовними техничко-техно
лошким капацитетима наша земља се
определила за делимичну модернизацију
постојећих ракетнихсистема старије гене
рације и радарских средстава која се на
лазе у оквиру ракетнихјединица.

Основне идеје модернизације РС НЕ
ВА, на основу досадашњих искустава и
употребе, свеле су се на:

• јединствено извршно командовање
увођењемјединственог командно-ин
формационог система КИС,

• аутоматизовани систем управљања
оружјем,

• минимално време зрачења радар
ских средстава - пасивизација систе
ма,

• заштита и повећање отпорности ра
кетних система на електронско оме
тање,

• пријем, обрада и прослеђивање ра
дарске информације,

• наменска, сигурна, непрекидна и по
уздана веза за пренос и размену ин
формација.
На елементима РС за ПВД НЕВА пла

нирана - реализована је модернизација
следећих подсистема:

• увођење новог КИС-а на нивоу бате
рија - дивизион - бригада.

• модернизација управљачко-рачунар
ске кабине (УНК) и антенског система
(УНВ),

• модернизација радара типа П-12/18.
Нов командно-информациони систем

АППВС-МЗ НЕВА представља пример
командно-информационог, контролно-ин
формационог,рачунарско-информационог
система или аутоматског система упра
вљања снагама ПВД.

Структуру уређаја чине три подсисте
ма - модула, који представљају једну ин
терактивну и кохерентну целину,а састоји
се од:

• главног модула, софтверска радна
апликација за аутоматски пријем и
приказивање података ваздушне си
туације.

• помоћногмодула,софтверскааплика
цијаза избор и оцену радарскихполо
жаја.

• хардверског модула, дигитализовани
аутоматски систем усмеравања
оружја.

Уређај је намењен за:
• извршно командовањ ракетним је

диницама,
• пријем и обраду радарске информа

ције добијену од различитих типова
сензора.

• пријем и обраду радарске информа
ције (плотови, трагови или дигитална
сирова радарска слику) од осматрач
ких радара, из састава ракетнихједи
ница и других осматрачких радара
ван састава ракетних јединица.

• пријем и пренос видео и аудио сигна
ла, од термовизијске камере и других
видеоизвора(видеолинксакоманд
ним местом, видео линк од беспилот-
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не летелице о стању бојишта, и дру
ге видео линкове).

• садејство са осталим снагама Војске
Србије у јединственом систему ПВД,

• пријем и праћење података о стању
готовости јединица,

• расподелуи доделу циљевау ВаП-у,
• документовање примљених и посла

тих информација (команде, извешта
ји, кратке поруке и борбена дејства).

• извештавање о резултатима борбе
них дејстава, итд.
Имплементацијом новог КИС-а пости

же се, поред осталог, усмеравање антен
ског система РС НЕВА на циљ, без
укључивања сопствених осматрачких ра
дара, чиме положај боребних јединица
остаје неоткривен. Такође, реализовани
систем омогућава повезивање са другим
системима по хијерархији, пријем подата
ка од других осматрачких елемената у си
стему,размену командно- информатичких
података и управљање системом оружја.

Модернизацијом управљачко-рачу
нарске кабине и антенског система уве
ден је нови режим рада станице за
вођење ракета, тзв. термовизијско-ласер
ски режим, чиме је обезбеђено открива
ње, праћење и гађање циљева дању и
ноћу и у условима мале облачности. Мак
симална даљина детекције и праћења са
термовизијским системом већа је од 40
km, док је максимална измерена даљина
ласерским даљиномером већа од 20 km.

Термовизијско-ласерски систем (ТС)
заменио је у потпуности постојећи теле
визијско-оптички систем (ТОС). Излазни
видео сигнал из ТС одводи се на нове ТВ
мониторе, док се управљање радом ТС
врши помоћу блока даљинског управља
ња. Термовизијско-ласерски систем угра
ђен је на антенско постоље на место
старог ТОС-а, а извор за напајање ТС и
ласерског даљиномера је заједнички и
уграђен је на место постојећег блока на
пајања.

За мерење даљине до циља, у оптое
лектронском каналу, користи се ласерски
даљиномер. Податак о измереној даљи
ни, у дигиталном облику, води се у уређај
за спрегу ласерског даљиномера и тер
мовизијске камере (СЛД) и одатле преко
комутационих веза (радарски/термовизиј
ско-ласерски режим), на показиваче офи
цира за вођење ракета. На тај начин се
приказује ласерски измерена даљина до
циља. Такође, уређај СЛД генерише и ви
део сигнале даљине циља који се воде у
координатни систем уместо радарски ге-

нерисаних видео сигнала.
У режиму заштите ракетног система

од активних сметњи уведен је у употребу
логаритамски пријемник који обезбеђује:

• теже засићење пријемника, лакше и
ефикасније откривање циља у режи
му тражења и навођења,

• већу отпорностна електронскоомета
ње,јер омогућавастабилноаутоматско
праћењеи смањењегрешакапраћења
по даљини и углу циља - носиоцаак
тивниходговарачко-импулснихсметњи
и стабилноаутоматскопраћењеи сма
њење угловних грешака праћења ци
ља носиоцаактивнихшумнихи програ
мираниходговарачкихсметњи.
Ради се о логаритамском пријемнику

са великим динамичким опсегом. У ре
жиму навођења сигнали са антене УВ-1О
обрађују се у пријемном каналу и усмера
вају,зависно од режима рада, у три могу
ћа канала пријемника: појачавачки блок
УК-58, логаритамски пријемник и фазно
осетљиви пријемник (СПЦ). Ако је циљ
носач активних шумних сметњи корелаци
јом сигнала пријемног и антифединг кана
ла, ЛП обезбеђујеаутоматско праћење по
угловним координатама.

За навођење антенског система на
циљ према подацима дигитализованог
аутоматизованог система за управљање
(ДАСУ) користи се исти режим као и код
селсинског спољног усмеравања. У режи
му дигиталног спољњег усмеравања уре
ђај за управљање положајем антена ради
на исти начин као и у режиму селсинског
спољног усмеравања. Разликаје једино у
томе што се у спрези са селсиним дава
чима не користе селсин-трансформатори,
већ конвертори селсинских сигнала у ди
гиталне сигнале и конверторидигиталних
сигнала у сигнале аналогне селсинском
сигналу грешке.

УсавршениРСза ПВД НЕВА-М1/(озна
ка НЕВА-М1Т) сада има следеће режиме
рада:

• термовизијски (ТРВ),
• термовизијско-ласерски (ТРВ-Л) и
• радарски режим (са и без ЛП).

У систему за управљање положајем
антена уведен је и режим централизова
ног усмеравања (ЦУ) помоћу дигиталног
блока који као извор информација кори
сти податке о циљевима са КИС-а (радар
ска информација се добија од локалног
радара или било ког другог радара у си
стему).

Ради замене постојећег аналогног
пријемника радара П типа, превасходно



П-12/18, развијен је дигитални пријемник
бољих перформанси. Потреба за њего
вом уградњом условљена је захтевом за
побољшање перформанси пријемника
радара и квалитетнијом обрадом пријем
них радарских сигнала применом алгори
тама дигиталне обраде сигнала. Дигитал
ни пријемник био би лако адаптиран и за
друге типове радара модификацијом са
мо аналогног РФ блока.

Поред тога, предвиђено је и увођење
два радна места оператера у којима би се
интегрисали екстрактор радарских пода
така, дигитални радарски показивачи са
могућношћу управљања радаром са из
двојеног места, систем за формирање
трагова циљева и систем за самотестира
ње и надзор рада система.

Планирана је и модернизација РС за
ПВД КУБ, која би обухватала:

• доградњу командног система новим
КИС, увођењем новог КМ,

• модернизацију РСтОН,
• модернизацију радарске станице П-

40.
Увођењем новог КИС-а КМ дивизиона

добија модуларну концепцију, отворене ар
хитектуре за даљу надоградњу и прошири
вање и има елементе једног С41 (Com
mand, Control, Computers, communications
and lnformation) система. Знатно би се уна
предиле командне функције увођењем ко
мандно-информационог софтверског ин-

терфејса за размену команди и извештаја
између различитих командних нивоа, омо
гућиле би се функције контроле и праћења
статусних параметара елемената система
(локалног радара, потчињених батерија) и
побољшао би се квалитет обраде и приказ
података о ваздушној ситуацији. Модулар
на концепција огледа се у могућности по
везивања са различитим типовима радара
(П-12/18 и други 2Д и ЗД радари) као изво
ра података о ваздушној ситуацији, могућ
ности повезивања са ватреним јединицама
(батеријама) различитих ракетних система
ПВО (НЕВА, .стрела-зм", остали савреме
ни системи) стандардизованим протоколи
ма за комуникацију, стандардизованом хар
дверу и софтверу који пружају могућност
даље надоградње и проширења функцио
налних могућности.

На КМ дивизиона вршио би се приказ
сирове радарске слике и плотова локал
ног радара (за сада радарска станица П-
40) и формирање трагова на основу
плотова локалног радара. Увели би се но
ви режими формирања трагова циљева:
аутоматски, полуаутоматски, комбинова
ни и ручни режим. У аутоматском режиму
формирање трагова би се вршило одго
варајућим софтверским алгоритмом без
утицаја оператера. Полуаутоматски ре
жим формирања трагова био би заснован
на раду алгоритма из аутоматског режи
ма, уз могућност оператера да преузме
одређене функције, као што су иницира
ње трагова, одржавање нестабилних тра
гова и брисање трагова. Полуауrоматски
режим рада користио би се ради отклања-
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ња недостатака који потичу од неконзи
стентности података који долазе из екс
трактора (услед јаког клатера, пасивних
сметњи и ометања) и несавршености
софтверског алгоритма аутоматског пра
ћења. У комбинованом режиму оператер
би бирао траг или зону који се прате ауто
матски, односно полуаутоматски (комби
нација аутоматског и полуаутоматског
режима). Комбиновани режим представа
ља компромис између оптерећења опера
тера и неопходности да се несавршеност
аутоматског софтверског алгоритма от
клоне утицајем оператера. У ручном ре
жиму све операције формирања трагова
обављао би оператер и овај режим пред
стављао би еквиваленцију постојећем на
чину предавања података о циљу код
командног система К-1. Трагови циљева,
формирани на један од претходно описа
них начина, предстваљали би основ за
адекватну доделу циљева ватренимједи
ницама и успешно усмеравање оруђа ка
задатим циљевима.

Као допунски и додатни извори ин
формација о ситуацији у ваздушном про
стору могу се употребити и други радари
(различити од локалног) и виши команд
ни нивои. Додатни извори информација
слали би на КМдивизиона податке о ситу
ацији у ваздушном простору у виду траго
ва циљева. На КМ дивизиона вршило би
се прикупљање трагова и фузија са ло
калним траговима (траговима локалног
радара) ради формирања интегралне
слике ситуације у ваздушном простору.
Фузијом трагова са различитих извора
обезбедила би се комплетнија слика ва
здушног простора и повећала тачност при
одређивању параметаратрагова циљева.
Фузија трагова (корелацијатрагова разли-

читих извора) вршила би се аутоматски,
одговарајућим софтверским алгоритмом
или ручно од оператера.

На КМ дивизиона био би омогућен
приказ елеменатаборбеног распоредади
визиона (локални радар, потчињене бате
рије) са зонама откривања радарских
средстава, зонама лансирања и униште
ња, зонама одговорности,линијама прела
ска у одговарајућестепене приправности,
линијама укључења радарских средстава,
линијама издавања задатака и најава ле
това сопствене авијације. Поределемена
та борбеног распореда дивизиона омогу
ћио би се приказ и осталих елемената
система ПВО (виши командни нивои, опе
ративни центри, суседне јединице, аеро
дроми). Обезбедио би се погодан приказ
свих битних податакао траговима циљева
у ваздушномпростору и циљевима који су
додељени за гађање. На основу свих при
казаних података и прорачунатог степена
опасности циља које даје софтвер, опера
тер би вршио доделу циљева за гађање
одговарајућимбатеријама.

Елементи КИС-а на РСтОН били би
укључени у софтвер дигиталног радар
ског показивача (ДиРП) осматрачког ра
дара 1С11. Основна функција ДиРП-а
била би приказ сирове радарске слике
сопственог осматрачког радара са план
шетом, визиром и маркером циља у ауто
номном режиму рада.У централизованом
режиму рада, на ДиРП-у би се додатно
вршио приказ трагова циљева и циљева
додељених за гађање послатих са КМ ди
визиона и једноставног командно-инфор
мационог интерфејса за пријем команди
и слање извештаја. Размена података са
КМ дивизиона омогућила би се одговара
јућим средством везе које се уграђује у
РСтОН. Параметри циљева за гађање из
софтвера ДиРП-а би се одговарајућим
блоком спреге конвертовали у одговара
јуће напонске сигнале и уводили би се у
постојећи улаз за централизовано усме
равање нишанског радара. Дигитални ра
дарски показивач,са пратећимблоковима
спреге и средствима везе, потпуно би за
менио постојећи аналогни панорамски по
казивач и комплетно возила УППЦ.

Снимио: Р.Поповић



Поред ДиРП-а на РСтОН би се извр
шила уградња дигиталног брисача стал
них одраза (ДБСО) за осматрачки радар
1С11, цеви са прогресивним тала цима
(ЦПТ) осматрачког радара 1С11 и радара
за навођење 1СЗ1 заменили би се новим
малошумним транзисторским микротала
сним појачавачима (МТМП ), а уместо те
левизијског система извршила би се
интеграција термовизијског система.

Дигитални брисач сталних одраза за
менио би постојећи брисач сталних одра
за базиран на потенцијалоскопима. Уво
ђење ДБСО осматрачког радара вршио
би се ради побољшања карактеристика у
погледу откривања циљева на малим ви
синама, циљева који лете у клатеру и

облаку пасивних сметњи. Имплементаци
јом ДБСО, поред побољшања карактери
стика у погледу могућности откривања ци
љева, постигла би се и побољшања која
се огледају у мањим габаритима новог
уређаја, лакшем подешавању радних па
раметара и већој стабилности у раду. Ди
гитални брисач сталних одраза обезбе
дио би аналогне видео сигнале за спрегу
са блоковима који се задржавају у рада
ру, као и дигитални видео сигнал за рад
ДиРП-а осматрачког радара.

Увођењем МТМП, уместо постојећих
ЦПТ, постигло би се смањење фактора
шума у пријемним каналима осматрачког
радара 1С11 и радара за навођење 1СЗ1.
Смањење фактора шума пријемника омо-
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гућава повећање вероватноће детекције
циљева у ваздушном простору.

Заменом телевизијског система РСт
ОН-а са термовизијским системом омогу
ћио би се навођење нишанског радара и
углавно праћење циљева ноћу и у усло
вима слабије оптичке видљивости. На
овај начин извршила би се додатна паси
визација система и повећање отпорности
на ометање и дејство противрадарских
ракета.

МодернизацијарадарскестаницеП-40
суштински би обухватила модернизацију
осматрачког радара 1РЛ-128Д1. У осма
трачки радар 1РЛ-128Д1 извршила би се
уградња МТМП, ДБСО и екстрактора ра
дарских података(ЕРП).Малошумнитран
зисторски микроталасни појачавач извр
шио би супституцијуЦПТ и смањиофактор

шума у пријемном каналу радара. Као и
код осматрачкоградара РСтОН,извршила
би се супституција брисача сталних одра
за, базираног на потенцијалоскопима са
ДБСО, ради побољшања карактеристика
радара у погледу откривања циљева на
малим висинама, циљева који лете у кла
теру и облакупасивнихсметњи.Дигитални
брисач сталних одраза био би стабилнији
у раду,мањих габаритаи једноставнији за
подешавање. На својим излазима обезбе
дио би одговарајућеаналогнесигналенео
пходнеза радосталихблоковарадара,као
и дигитализовани видео сигнал који би се
прослеђивао на ЕРП. Екстрактор радар
ских података из дигитализованог видео
сигнала издвојиоби сигнале који потичуод
циљева, прецизно одредио положаје ци
љева и упаковао у одговарајући формат



података (плот). Плотови, заједно са диги
тализованим видео сигналима, ЕРП би за
тим слао на КМ дивизиона.

Описаним модернизацијама постигла
би се следећа побољшања:

• повећала би се вероватноћа детекци
је циљева који лете на малим виси
нама, циљева који лете у клатеру и
облаку пасивних сметњи увођењем
савремених алгоритама дигиталне
обраде сигнала;

• повећала би се отпорност рада систе
ма приликом дејства активних смет
њи и добила би се комплетнија слика
ситуације у ваздушном простору
обезбеђењем пријема података са
више различитих извора;

• побољшао би се квалитет приказа си
туације у ваздушном простору;

• извршила би се додатна пасивизаци
ја рада система скраћењем потреб
ног времена зрачења и остварењем
пасивне аквизиције и праћења циље
ва и у ноћним условима;

• увео би се у потпуности аутоматизо
вани и прецизнији алгоритми обраде
ситуације у ваздушном простору у
оквиру новог КИС-а;

• повећале би се информационе могућ
ности у погледу количине података
који се обрађују;

• побољшала би се ефикасност коман
довања и скратило време реаговањ
система;

• повећао би се степен поузданости и
степен искоришћења средстава;

смањили би се трошкови одржавања.
Реализовани и планирани пројекти

модернизација ракетних система имају
заједнички циљ - увођење новог КИС-а.
Централно место новог КИС-а предста
вљало би КМ на нивоу ракетног дивизио
на, које мора бити модуларне концепције
и отворене архитектуре, како би пружила
могућност увезивања и са другим осма
трачким радарима и другима извршним
оруђима РС за ПВД. Командно место би
ло би конципирано да надживи постојеће
ракетне системе и да олакша прихват но
вих радарских средстава и батерија новог
РС за ПВД.

Закључак

Противваздухопловна дејства, под
утицајем наглих промена околности које
их детерминишу, мењају своју димензију.
Револуционарни развој информационе
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технологије и нападних средстава која се
ангажују за вођење ВД у борбеним опера
цијама, значај превласти у ВАП-у за сам
ток и исход оружаног сукоба, нове безбед
носне претњеу миру,створили су потребу
за модификацијом борбено-функционал
них способности РС за ПВД којима је на
оружана рбр ПВО ВС.

Развој и модернизација РС КУБ-М и
НЕВА-М,чији је крајњи циљ максимизаци
ја ефекта пасивизације и показатеља
борбених спсобности, отпорности на про
тивелектронска дејства противника, али и
увезивање подсистема извршних елеме
ната (система оружје) у јединствени гло
бални систем командовања и контроле,
омогућиће тренутни проток расположивих
информација од подсистема сензора до
подсистема оружја у складу са захтевима
командно-информационих центара на
стратегијском, оперативном и тактичком
нивоу.

Опредељење државе за учешће у ре
шавању регионалних безбедоносних
изазова, ризика и претњи обавезује на по
стојање компатибилног командно-инфор
мационог система и интегрисаност подси
стема ВОЈ и ПВД у јединствен систем
ПВОу региону,што представљајош један
разлог за убрзавање процеса модерниза
ције радарских, ракетних и командно-ин
формационихсредставаи подсистемара
ди стварања јединственог компатибилног
интегрисаног система који ће омогућити
функционисање снага за ПВД до њиховог
опремања новим средствима и системи
ма у будућности.
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ОКЛОПНО-МЕХАНИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ
У ЈА/ЈНА (1945-1990)

Капетан мр Далибор Денда

р ад даје преглед развоја оклопно-механизованихјединица
у Југославији у периоду од 1945. до 1990. године и прати
основне променеу доктрини, формацији,распоредуи бор-

беној техници ОМЈ у ЈА/ЈНА. Рађен је на основу савремене и ста
рије литературе и електронских извора.

*Аутор ради у Институту за стратегијска истраживања

од прве појаве на бојишту, 1916. го
дине, као резултат потреба за

пробојем тактичке дубине позиционе од
бране, савлађивања жичаних препрека и
противпешадијских минских поља, неу
тралисања митраљеских гнезда и оства
ривања продора у слободан оперативни

простор - тенкови су се, од до тада непо
знатог борбеног средства копнене војске
(КоВ), афирмисали до тог степена да се
без њих у савременим условима не могу
изводити веће, сложеније и значајније
операције на копну у фронталном и ком
бинованом облику оружане борбе.



У Краљевини Југославији тенкови су
први пут ушли у наоружање КоВ-а 1929.
године. Прва оклопна јединица - тенков
ска чета формирана је у Крагујевцу 8.
априла 1930. године. До уласка земље у
Други светски рат југословенске оклопне
јединице располагале су са два тенковска
батаљона попуњена француским лаким
тенковима, застарелим моделима Rena
u/t FT17 и Kegress (55 тенкова) и модер
ним Renault R35 (54 тенка), и једном че
том коњичких танкета Skoda SID (8
тенкова). Сва ова борбена средства изгу
бљена су у краткотрајном Априлском ра
ту. Након тога, значајнији развој југосло
венских тенковских јединица почиње од
16. јула 1944. године, када је у Гравени у
Италији, уз савезничку помоћ, формира
на Прва тенковска бригада НОВЈ (од 56
америчких лаких тенкова МЗ Стјуарт и
24 оклопна аутомобила АЕС). Убрзо за
тим у СССР-у је 8. марта 1945. формира
на и Друга тенковска бригада (од 65 со
вјетских тенкова Т-34). Обе ове бригаде
НОВЈ дале су значајан допринос у завр
шним борбама за ослобођење земље.

Развојоклопнихјединица
Југословенске армије (1945-1948)

Први период развоја ОМЈ нове Југо
славије карактерише снажан ослонац на
совјетска решења која су била модифико
вана према властитим материјалним мо
гућностима. Одмах након завршетка рата
формирана је, по угледу на Совјете, тен
ковска армија, која се, ипак, у нечему раз
ликовала од њиховог решења. За разлику
од совјетске тенковске армије која је пред
стављала строго оперативну јединицу, ју
гословенску Тенковску армију чиниле су
Прва и Друга тенковска дивизија, Четвр
та и Шеста самостална тенковска брига
да, Противавионска бригада, Моторизо
вана бригада резерве Врховне команде
(РВК), Транспортна бригада, Батаљон за
везу, Инжењеријска бригада, Складиште
тенковског материјала и Централна тен
ковска радионица (прво у Цељу, а затим у
Младеновцу). Команда југословенске Тен
ковске армије имала је и Одељење за из
давачку делатност које је имало у свом са
ставу редакцију часописа "Тенковски
гласник" који је излазио све до утемељења
"Војног гласника" као стручног часописа
свих родова и служби КоВ. Трећа тенков
ска дивизија и Самостални артиљеријски

противоклопни пук формирани су 1947/48.
године.

Због напете војнополитичке ситуације
око Трста првих неколико месеци након
окончања рата Тенковска армија ЈА била
је готово у целини лоцирана на подручју
Истре и Словеније. Након постигнутог
споразума о формирању зоне "А" и зоне
"Б" на подручју Истре дошло је до нове
дислокације јединица из састава Тенков
ске армије. Почетком 1946. године Коман
да Тенковске армије преименована је у
Команду тенковских и моторизованих је
диница (КТМЈ) у саставу Министарства
народне одбране (МНО).

Прва тенковска дивизија била је ло
цирана у Истри и Словенији (Команда 1.
тд у Крању, и тенковске бригаде у Випави
и Врхници, артиљеријски пук у Илирској
Бистрици и моторизована бригада у Дом
жалама), а Друга у Македонији (команда у
Скопљу, тенковске бригаде у Титовом Ве
лесу и Прилепу, Артиљеријски пук у Го
стивару и Моторизована бригада у Шти
пу), док су Команда Тенковске армије са
приштапским јединицама, Тенковска офи
цирска школа и Војно училиште били у
Београду, Централна тенковска радиони
ца у Младеновцу, а Војно складиште тен
ковског материјала у Загребу (Максим ир).
Након формирања Треће тенковске диви
зије њене тенковске бригаде биле су ло
циране у Обреновцу и Крагујевцу, Арти
љеријски пук у Сремским Карловцима а
Моторизована бригада у Руми. Четврта
самостална тенковска бригада била је ло
цирана у Осијеку, Шеста у Сарајеву а са
мостални Армијски артиљеријски пук у
Славонској Пожеги, док су транспортна и
Противавионска бригада биле у Срем
ским Карловцима а Моторизована брига
да РВК у Нашицама. Моторизована бри
гада из Нашица је приликом формирања
Треће тенковске дивизије ушла у њен са
став и предислоцирана у Руму.

Највећи проблем тог периода у разво
ју ОМЈ била је изузетна хетерогеност бор
бене технике. У употреби је било 11 моде
ла тенкова, седам модела самоходних
оруђа и 1О модела оклопних аутомобила.
Процес замене трофејне технике набав
кама из СССР-а текао је релативно брзо,
тако да је по споразуму из јуна 1946. наба
вљено 308 тенкова Т-34 и 52 самоходна
оруђа СУ-76. Нови уговор са СССР-ом,
који је склопљен ЗО. јуна 1947, није до
краја реализован због погоршања односа
изазваних резолуцијом ИБ-а, али је до
раскида односа ЈА примила све, укупно
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425 тенкова Т-34 и 87 самоходних оруђа
СУ-76. Све то је умногоме допринело уни
фикацији модела у ОМЈ, али оно није зна
чило и елиминисање свих трофејних бор
бених средстава.

У овом периоду започиње и интензив
нији рад на обуци кадрова ОМЈ. Одмах
након рата у Београду је формирана Тен
ковска официрска школа и Војно учили
ште. У почетку су помоћ пружали совјет
ски војни инструктори, али су веома
значајну улогу у стручном погледу имали
и бивши официри Краљевине Југослави
је, који су се вратили из заробљеништва у
земљу и активирали. Обука у Тенковској
официрској школи трајала је шест месе
ци, а за старешине, команданте бригада
и дивизија, четири месеца. За наредну
класу у 1946. години школовање је проду
жено на девет и по месеци, а у њој су се
школовале старешине за дужности ко
мандира чете и вода. Прва класа Тенков
ског училишта почела је са радом 25. но
вембра 1945. године у Београду, док је
обука трајала две године. Сваке наредне
године, приближно у исто време, почиња
ло је школовање идуће класе училишта.
Од септембра 1946. године Тенковска
официрска школа и Војно училиште пре
мештени су због погоднијихуслова за рад
у Белу Цркву. У настави су коришћена,
углавном, руска правила и литература ко
ја су за потребе наставе у овом периоду
била преведена на српски језик. Од 1. ма-

ја 1947. почиње и редовно школовање ре
зервних официра ОМЈ у Школи резервних
официра чији је курс трајао девет месеци.
Знатан број старешина био је упућен и у
совјетска тенковска училишта и Тенковску
војну академију.

У овом периоду у југословенском Тен
ковском војномучилишту школује се ијед
на група од ЗО Албанских држављана,
будућида је ЈА, на захтев албанског руко
водства, а по препоруци ВК, радила на
стварању албанских ОМЈ. Албанији је, с
тим у вези, уступљен један одред трофеј
не оклопне технике јачине пет чета од по
1О тенкова, уз одговарајућеделове за из
виђање,артиљеријскуподршкуи позадин
ско обезбеђење - укупне јачине једне
тадашњејугословенскетенковскебригаде.

Раскид са СССР-ом и ослонац
на сопствене снаге у изградњи ОМЈ

Прекидом сарадње са СССР-ом Југо
словенска армија доспела је у веома те
шку ситуацију по питању даљег опрема
ња борбеним средствима и унификације
технике ОМЈ. Наиме, процес оспособља
вања старешинског кадра за интегрално
коришћење борбених средстава и опреме
набављене из СССР-а још није био завр
шен, док су у току 1948. совјетски инструк
тори повучени, а прекинуто је и школова
ње југословенских тенкиста у СССР-у.



Усложавање војно-политичке ситуације
на Истоку наметало је нову дислокацију
југословенских оклопних јединица. Тако је
Тенковско војно училиште у Белој Цркви,
које се налазило на само неколико стоти
на метара од румунске границе, било пре
мештено у Бања Луку, док су ОМЈ које су
до тада биле тежишна концентрисане
према Италији и Грчкој биле премештене
ка новом потенцијалном противнику. Тако
је једна тбр са полигона у Нашицама упу
ћена у Јајинце код Београда ради спреча
вања потенцијалног ваздушног десанта.
Иако је у плану развоја ОМЈ било предви
ђено формирање три механизована кор
пуса, услед недостатка технике због рас
кида са Совјетима, формиран је само
један комплетан 4. механизовани корпус
(три тбр, мото-стрељачки батаљон, ар.
пук, сам. ар. дивизион, приштабске једи
нице и тенковски наставни батаљон) са
седиштем у Сиску, у саставу V армијске
области. Укинуте су и моторизоване бри
гаде у саставу тенковских дивизија, док су
у саставу тенковских бригада формирани
мото-десантни батаљони. На подручју 111
армијске области од оклопних и механи
зованих јединица на тој територији фор
миранје и 9. механизованикорпус чија ко
мандаје била у Скопљу.Овај корпус имао
је само две тенковске бригаде, док 3. ме
ханизовани корпус за подручје Србије и
БиХ није био формиран. Овакав начин ор
ганизације напуштен је средином 1950. и
уместо механизованих корпуса формира
ју се поново тенковске дивизије од две
тенковске бригаде. У складу са новом вој
но-политичком ситуацијом посебноје оја
чан и приморски сектор. Тако је на Корчу
ли формирана чета оклопних аутомобила
у саставу КНОЈ-а, а у Чапљини 219. тен
ковска бригада са основном наменом да
спречава десант са мора у том региону.

За овај период везују се и први поку
шаји након Другог светског рата да се про
изведе домаћи тенк. Наиме, како није би
ло домаће производње, било је доведено
у питање и текуће одржавање постојећих
возила. Самим тим растаоје и значај Цен
тралне тенковске радионице у Младенов
цу, која је, поред генералног ремонта, мо
рала да производи и резервне делове за
бројна возила. Приликом Титове посете
радионици, у пролеће 1949, родила се и
идеја о производњи домаћег тенка. Рад
ници су у даљем току раставили тенк Т-
34 и без испитивања материјала почели
да копирају делове. Купола тенка ливена
је у ливници у Јесеницама, док је обрада

вршена у предузећу "Ђуро Ђаковић" у
Славонском Броду. Након годину дана
произведено је пет тенкова који су прика
зани на војној паради у Београду 1950. го
дине и имали више пропагандни карактер
него значај за употребу у ОМЈ, тако да се
од даље производње одустало.

Период западне војне помоћи
(1951-1958)

У току 1950/51. Југославија је успела
да превазиђе блокаду са Истока и почела
да успоставља политичке и економске ве
зе са западним земљама. У оквиру тог
процеса склопљен је споразум са Владом
САД о набавци наоружања и опреме за
оружане снаге Југославије, укључујући и
ОМЈ. Споразум је формално закључен
14. новембра 1951. и трајао је до 12. де
цембра 1957. године. Током трајања про
грама за оклопне јединице ЈНА испоруче
но је 599 тенкова Sherman М4А3, 319
тенкова Paton М-47, 240 самоходних ору
ђа М-18 Hellcat, 399 самоходних оруђа М-
36 Slugger, 265 оклопних аутомобила М-8
Greyhound, 56 самоходних хаубица М-7
Priest, 300 извиђачких аутомобила М-3А1
Scout саг, 20 самоходних оруђа М-15А1,
итд. Тако је ЈНА са расположивим тенко
вима Т-34 имала укупно око 1450 линиј
ских тенкова.

У складу са новом оријентацијом и је
дан мањи број (две групе од по 1О тенки
ста)југословенскихофицира биоје упућен
на преобуку у Тенковски школски центар
ОС САД, док готово цела Управа ОМЈ, ра
ди упознавања са америчким упутствима
и правилима,похађа курсеве енглескогје
зика у Дому ЈНА. Кадаје обука у питању,у
септембру 1952. године у ТШЦ почиње са
радом и Прва класа активних подофицира
школованих за дужност командира тенка.
Да би старешине пешадијских јединица
што боље упознале тенкове, додељена је
Пешадијском школском центру у Сарајеву
једна тенковска чета мешовитог састава,
што је било решење преузето из искуства
војске Краљевине Југославије. Од среди
не педесетих почиње и изградња сталних
полигона за обуку ОМЈ. У овом периоду у
ЈНА постоје 17. оклопна дивизија у 1 АО,
26. оклопна у 111 АО и 20. оклопна у V ар
мијскојобласти.Vll армијскаобластимала
је под сваком командом 219. оклопну бри
гаду у Чапљини и 121. тенковски батаљон
у Сарајеву.Школскицентар ОЈ у Бања Лу-
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ци имаоје за обавезуда по плану мобили
зацијског развоја на оглас мобилизације
формираод својих школскихјединица 329.
оклопну бригаду и 249. тенковски батаљон
за борбену употребу под командом 7. ар
мије. Велика новина била је и то да је 1О
тенковскихбатаљонаушло у састав 1О пе
шадијских дивизија прве линије. Батаљо
ни су имали по две тенковске чете, опре
мљенетенковима М4АЗ Sherman или Т-34
и одговарајућупозадинскујединицу за тех
ничко снабдевањеи одржавање.За развој
ОМЈ значајна је и чињеница да је на зах
тев Управе оклопних јединица Војнотех
нички институтизрадиопројектнудокумен
тацију за производњу домаћег оклопног
транспортера. Након припреме за произ
водњудуге пет година, израде прототипо
ва и пробнесерије,оружанеснагеЈугосла
вије добиле су, 1960. године, и своје прве
оклопне транспортере М-60.

За овај период везује се и први анга
жман наших тенкиста у мировним мисија
ма ОУН. Наиме, након синајске кризе (ок
тобар 1956), као део мировних снага, на
линију разграничења између Египта и
Израела распоређенје у сектору Газеи ју
гословенски контигент. Одред опремљен
оклопним аутомобилима М-8, извиђачким

возилима (МЗА 1 Scout-car), џиповима и
другим теренским возилима, јачине 565
војника, 109 подофицира, 71 официра, 2
војна службеника и 8 грађанских лица био
је готово у целини попуњен припадници
ма југословенских ОМЈ. Комплетна смена
људства вршена је сваких шест месеци и
то је трајало 11 година, све до трећег
арапско-израелског рата 1967. године,
што је представљало велику обавезу за
југословенске ОМЈ.

Изградња ОМЈ ЈНА у складу
са доктрином нуклеарног рата
(1958-1969)

За период од 1958. до 1969. каракте
ристичан је преовлађујући утицај визије
нуклеарног рата због сталних тензија из
међу суперсила и припреме за успешну
борбу у таквим условима. Како су се
оклопна борбена возила, а пре свега тен
кови, показали као средства КоВ-а најот
порнија на нуклеарне ударе, то је дало
снажан подстицај развоју ОМЈ и ствара
њу технички и технолошки нове генераци
је оклопних борбених возила, ефикасних
за дејство у новим условима на ратишту у



целини, као и на сваком војишту посебно.
Велики значај за развој ОМЈ ЈНА у овом
периоду имала је и нормализација односа
са источним земљама након 1955. годи
не, чиме је отворена могућност набавке
наоружања и опреме из СССР-а, Пољске
и Чехословачке. У асортиману понуда са
Истока били су ремонтовани тенкови Т-
34, са уграђеним ИЦ уређајима за вожњу
ноћу,затим тенкови Т-54 и Т-55 са значај
ним модификацијама и амфибијскитенко
ви ПТ-76. Нуђени су и оклопни транспор
тери (точкаши и гусеничари) 5РДМ-1 и
5РДМ- 2, као и командни оклопни тран
спортери 5ТР-50 ПУ и ПК, штоје имало за
последицу успоравање производње већ
усвојеног ОТ гусеничара М-60. У целини
гледано, била је то квалитативно нова
опрема за ОМЈ друге технолошке генера
ције, прилагођенаупотреби нуклеарно-хе
мијско-биолошких борбених средстава на
бојишту.Уговор о кредиту за набавку нао
ружања у СССР-у закључен је 4. августа
1961. године.Укупна вредностуговора би
ла је 115.912.474америчких долара, а ис
поруке су трајале до 1965. године. На
основу овог уговора испорученасу 54 тен
ка Т-54А,51 тенк Т-545, 94 тенка Т-55,око
200 тенкова Т-34, 40 самоходних оруђа
СУ-100, као и одређени број оклопних
транспортера, ПВОтопова, итд. Након то
га, склопљени су нови уговори, тако да је
само у току 1966/67. године из увоза на
бављен 251 тенк Т-55 и Т-55А, 400 тенко
ва Т-345, 63 тенка РТ-76 и 19 оклопних
аутомобила 5РДМ.

У овом периоду започета је нова ре
организација ОМЈ у оквиру реорганизаци
је ОС СФРЈ. План Дрвар-1 требало је да
допринесе јачању ОМЈ у саставу пешадиј
ских јединица, док су самосталне ОМЈ
смањене, тако што је 26. оклопна дивизи
ја расформирана, а остале две префор
миране, тако да су од две бригаде наста
ла три пука. Најзначајнија новина била је
у томе што су укинути батаљони, па је пук
био сачињен од пет тенковских и једне пе
шадијске чете. Мотодесантни батаљони у
бригадама преведени су на ниво мотоде
сантне чете у пуковима, а самоходни ар
тиљеријски дивизијски пукови на хаубич
ке дивизионе 155mm. Нов елемент у
организацији и формацији ОМЈ предста
вља увођење АБХ-водова у оклопне пуко
ве и АБХ-чета у оклопне дивизије. Овом
реорганизацијом већина војних подручја
која су раније имала тенковске батаљоне
добила су оклопне бригаде, док у пеша
дијским дивизијама и даље остаје тенков-

ски батаљон који се сада назива оклопни
батаљон. Истовремено, и неке пешадиј
ске бригаде добијају тенковске чете, што
је представљало израз уситњавања ОМЈ.
Самосталне оклопне бригаде из тог пери
ода имале су по пет тенковских чета, као
и оклопни пукови, али са више старешина
и бољом логистиком. Поредтога, бригада
је имала и две батерије хаубица М2 од
105mm,једну самоходнухаубичку батери
ју М7 од 105mm и самоходну ПО батерију
од четири возила М36.

Испоруканове и другачијетехникеути
цала је да се напусти дотадашња органи
зација и пређе на нову у складу са планом
Дрвар-2. На основутог планатребалоје да
се у периоду1963-1968. пређена тип "сна
жних оклопних бригада" батаљонског са
става. Тако је 1964. расформирана 17.
оклопна дивизија,док је 20. окд преимено
вана у 7. окд са командом у Сиску (2. окбр
у Јастребарском, 31. окбр у Дугом Селу и
265. окбр у Бјеловару).У састав дивизија
враћен је мешовити артиљеријски пук (36
хаубица 122mm и 12 хаубица 155mm) и
уведен ПО ракетнидивизион. Самостална
оклопна бригада из тог периода ималаје у
свом саставу три оклопна батаљона, а
бригада из састава дивизије два, са пла
номда се уградитрећи батаљон.Пешадиј
ске дивизије добијају оклопне пукове
саставадва оклопна батаљона,чета везе,
инжињеријска чета, батерија ПА артиље
рије, АБХ одељење, команда стана и по
задинске јединице. Ови пукови у свом
саставу нису имали пешадију због недо
статка оклопних транспортера, као и због
чињеницеда су билидодељениза директ
ну подршкупешадији.По плануДрвар-2 је
динице ЈНА су у употреби имале 1472
тенка у јединицама типа А, А-1 и Б класи
фикације и 315 тенкова у резерви за фор
мирање пет ратних оклопних пукова у
пешадијским дивизијама које се развијају
на оглас мобилизације.

ЗначајнимувећањемОМЈ по плануДр
вар-2 још вишеје истакнутпроблемзаоста
јања у попуни оклопним транспортерима
домаће производње,будућида је разлика
измеђубројатенковаи оклопнихтранспор
тера рапиднорасла.Са стварањемборбе
ног возила пешадије у СССР-у и СР
Немачкој,подесногза нуклеарни рат,у Ју
гославијисе јавила дилема да ли да се на
стависа производњомсопственогОТ М-60
или да се пређе на куповину онога што је
савременије и ефикасније. Док је дилема
трајала производњаОТ М-60 билаје успо
рена, тако да је до 1964. произведеносве-
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га 60 тих транспортера.Како су се источне
земље устезаледа продају нови БМР или
лиценцу за његовупроизводњуЈугослави
ји, решење је нађено у развоју сопствене
производње новог борбеног возила пеша
дије (БВП) којаје серијскипочелатек 1980.
године. Сама оријентација на сопствену
производњу БВП-а и њихово увођење у
опрему ОМЈ представљала је историјску
одлуку за даљи развојрода ОМЈ.

Развој ОМЈ ЈНА у оквиру стратегиј
ског концепта ОНО и ДСЗ

Периодразвоја ОМЈ након 1969. годи
не одвија се у складу са практичном при
меном стратегијског концепта општена
родне одбране и друштвене самозаштите,
који карактерише ослонац на сопствене
изворе снабдевањаи опремања,уз посте
пено ослобађање од увоза свих оних
средстава која су се могла произвести у
земљи. Искуства из бројних локалних, пре
свега ослободилачких ратова показала су
уздржаност суперсила и других великих
земаља које су располагале нуклеарним
наоружањем од његове примене, а иску
ства из тих ратовауграђивана су у доктри-

ну КоВЈНА уопште, а ОМЈ посебно. С тим
у вези, доктрина употребе ОМЈ битно се
мења у односу на претходнипериод. Иако
се није искључивала могућност нуклеар
ног ратау Европии свету,у теорији и прак
си већи значај се придавао класичним
условима, тако да се у југословенској
Стратегији оружане борбе као вероватни
ја могућност помиње локални или регио
нални рат на Балкану.Друга битна чиње
ница билаје афирмацијаваздухопловства
у борби против ОМЈ, што је нарочито до
шло до изражаја након трећег арапско
израелског рата 1967. године. Уз претпо
ставку да би потенцијални агресор имао
превласт у ваздушном простору, груписа
ње оклопно-механизованих јединица из
ложило би их великим губицима пре него
што дође до директног сукоба са снагама
КоВ непријатеља.Тоје условило одлуку о
расформирањуједине преосталеоклопне
дивизије и дефинитивни прелаз на кон
цепт оклопних бригада,као највишихздру
жених оклопних јединица, не рачунајући
механизоване, чији је процес стварања и
укрупњавања у овом раздобљу тек почео
значајније да се испољава и оцртава.
Осим тога, расформирана су војна под
ручја, па дотадашње и новоформиране
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оклопне бригаде добијају карактер само
сталних ОМЈ директно потчињених коман
дама армија.

Увођењем механизованих бригада у
оружане снаге СФРЈ, које је започело у
том периоду, отворен је процес механиза
ције КоВ-а. У првој фази реорганизације
ОМЈ (1969) формирају се три механизо
ване бригаде и врши предислокација је
диница на пограничне просторије према
Мађарској и Бугарској, при чему се ства
рају нови гарнизони ОМЈ (Суботица, Сом
бор, Кикинда, Рума, Лесковац и Кумано
во). У исто време, појачавају се оклопне
снаге 1, 11 и 111 армије на рачун укидања
ОМЈ у Војнопоморској области и смањују
ОМЈ у V и IX армији, а самостални оклоп
ни пукови интегришу се у пешадијске ди
визије. У другој фази (1974) врше се пре
правке и дораде усвојеног концепта
развоја из 1969. године. Механизоване
бригаде настају због стратегијско-опера
тивних и тактичких потребаза овим типом
јединица које имају ширу борбену употре
бу од оклопних бригада. Тоје био и резул
тат појачаних могућности Југославије за
производњу ОТ и перспективног плана
производње БВП. Организација и форма
ција механизоване бригаде заснива се на
уравнотеженом односу оклопних и меха
низованих батаљона (2+2). У почеткујуго
словенска механизована бригада има 83
тенка, 82 БВП (ОТ) и 3.926 људи, али се у
другој фази реорганизације бројно стање
бригаде смањује на 65 тенкова, 62 БВП
(ОТ) и 2.800 људи због несклада броја
тенкова и оклопних транспортера (БВП) у
ЈНА. У формацију се уводи и самостални
артиљеријско-ракетни дивизион ПВО
уместо лаког противавионског артиљериј
ског дивизиона. Бригадаје располагала и
једним самоходним артиљеријским диви
зионом 105 mm, док су у механизоване
батаљоне уведене минобацачке батерије
120 mm, чиме је нарасла ватрена моћ
бригаде. И у ПВО и АБХО обезбеђењу је,
такође, учињен корак напред, тако што су
у оклопне и механизоване батаљоне уве
дена одељења ПВО опремљена ручним
ракетним бацачима стрела 2М и одеље
ња АБХО. У трећој етапи развоја механи
зоване бригаде долази до значајнијег по
већања и квалитативног побољшања и
позадинских елемената.

Након 1969. по плану организацијско
мобилизацијског развоја Прва армија је
под непосредном командом имала две
механизоване (од којих једна лоцирана у
Панчеву, Вршцу, Кикинди и Зрењанину, а

друга у Суботици, Сомбору и Бачкој Топо
ли) и једну оклопну бригаду (у Краљеву),
новоформирана Друга армија, са дотада
шњих војних подручја Ниша и Приштине,
добија под своју непосредну команду
оклопну бригаду лоцирану у Нишу,Трећа
армија оклопну бригаду у Скопљу, Пета
армија задржава све три оклопне бригаде
из састава расформиране оклопне диви
зије не мењајући им дотадашње локације,
Седма армија има под својом непосред
ном командом механизовану бригаду у
Осијеку, док јој се у случају рата ставља
на располагање школска оклопна брига
да лоцирана у Бања Луци, а Девета арми
ја добија под своју непосредну команду
Прву оклопну бригаду у Врхники. Оклоп
ни пукови остали су интегрисани у пеша
дијске дивизије, док се у Војнопоморској
области (Сплит) 1971. привремено укида
оклопни батаљон у Бенковцу и своди на
ниво чете, док је исти случај и са оклоп
ним батаљоном у Титограду који није по
ново формиран.

На крају друге фазе реорганизације
(1974) на оперативној употреби у ОМЈ би
ло је око 50% тенкова Т-34, 37% Т-55 и Т-
54 и 13% М-47. У исто време, тенкови
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М4АЗ су искључени из наоружања ОМЈ и
КоВ ЈНА и предати на употребу јединица
ма територијалне одбране (ТО).

Ради побољшања ватрених могућно
сти тенкова ради се на освајању произ
водње система за управљање ватром
тенка (СУВ) и тенковског ласерског даљи
номера (ТЛД) на основу лиценци купље
них у Шведској, док се и даље и поред
многих дилема, иако успорено, ради на
производњи ОТ М-60 и БВП М-80. ЈНА је
1975. располагала са 2.306 тенкова и 500
ОТ,док је планирана набавкајош 1ООО ОТ
и БВП. Од тог броја 752 тенка била су у
оклопним бригадама (8 х 94), 252 у меха
низованим бригадама (4 х 63), 693 у
оклопним пуковима (11х 63), њих 589 у 19
оклопних батаљона пешадијских једини
ца и 20 тенкова у две самосталне тенков
ске чете. У овом раздобљу донета је и
одлука да се отпочне са сопственом про
изводњом тенкова и откупи лиценца за
тенк Т-72 совјетске производње. Тада по
чиње и школовање већег броја слушала
ца из несврстаних и арапских земаља за
тенкисте у југословенском ШЦ ОМЈ. Исто
временоје ангажован и известанброј југо
словенских инструктора - тенкиста за

обуку људства у тим земљама за сву
опрему која је набављана у СФРЈ (ОТ М-
60, СПГ,АТС и др.).

Застарела оклопна техника коришће
на је и за пружање материјалне помоћи
несврстаним земљама. Тако је у време
етиопско-сомалијског сукоба ("Огаденски
рат") на захтев етиопске владе Југослави
ја упутила 70 тенкова М-47 за које су Ети
опљани имали обучено људство. У време
интервенције Јужноафричке уније у гра
ђанском рату у Анголи 1976. године Југо
славија је, као социјалистичка земља,
упутила као помоћ једну тенковску чету
тенкова Т34 у знак солидарности и подр
шке народу Анголе.

Новим Планом развоја од 1976. до
1985. године било је предвиђено форми
рање механизованих дивизија, што је и
учињено 1979. и 1985. године.Дивизија се
састојалаод три механизованеиједне мо
торизоване бригаде, мешовитог артиље
ријског пука, мешовитогартиљеријскогПО
дивизиона, дивизиона ПВО,батаљона ве
зе, инжињеријског батаљона, чете АБХО
и осталих штабнихјединица, али се њена
доградња продужила и у наредномперио
ду. Друга механизована дивизија форми-



рана је 1985. на тај начин што су 31. и 265.
оклопна бригада и 32. оклопни пук пре
формирани у механизоване бригаде и та
ко постали основа дивизије. Касније ће 32.
механизована бригада послужити за фор
мирање 32. (Вараждинског) корпуса. Нове
механизоване бригаде опремане су са
БВП М-80,док су старијиОТ М-60 попуња
вали механизоване чете у оклопним бри
гадама.До распада ЈНА формираноје 11.
механизованих бригада, чији је главни за
датак био стратегијски прихват агресора у
евентуалној инвазији земаља источног
блока, до ангажовања другог ешалона и
контранапада оклопним бригадама. Ди
ректна последица процеса бржег развоја
механизованихјединица била је да је род
у целини и формално добио назив Оклоп
не и механизованејединице.

До 1980. године ОМЈ ЈНА располага
ле су већ са 52% тенкова Т-55 (Т-54), 41%
тенкова Т-34 и 7% тенкова М-47, али је
однос укупног броја тенкова према броју
ОТ и БВП износио свега 4:1 у односу на
оптималних 1:1. Између 1980 и 1987.
знатно је повећан укупан број тенкова док
се у наоружање ОМЈ ЈНА уводе тенкови
типа Т-72 купљени у СССР-у као и по
бољшане верзије - тенкови М-84 произ
ведени по лиценци Т-72 у Југославији.
Серијска производњаових тенкова који су
имали више него дупло већу борбену
вредност од тенкова Т-34 или М-47 запо-
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чела је 1984. године. Тенкови М-84 и БВП
М-80 домаће производње први пут су при
казани југословенској и светској јавности
на паради 9. маја 1985. годинеу Београду,
поводом 40. годишњице победе над фа
шизмом.

План Јединство (1987-1991)

Са новим реформским планом Једин
ство прешло се са структуре армија - ди
визија - бригада (пук) на структуру војна
област - корпус - бригада. Током 1987. и
1988. од јединица и установа шест арми
ја КоВ-а формиране су три војне области
са 17 корпуса копнене војске и једном са
мосталном механизованом дивизијом.
Одређене промене извршене су и у Рат
ној морнарици и РВ и ПВО. План Једин
ство је изузетно фаворизовао механизо
ване јединице, па је од 14 здружених
јединица "А" класификације било седам
механизованих(50%). Од расформираних
дивизија формиране су бригаде. Изузетак
су биле лаке партизанске дивизије и 1.
пролетерска механизована дивизија које
су и даље наставиле да егзистирају. Три
десет друга механизованадивизија је рас
формирана и послужила за формирање
32. (Вараждинског)корпуса.Тенковски ба
таљони оклопних пукова који су расфор
мирани придодавани су пешадијским пу-
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ковима ради формирања механизованих
бригада. Оклопне бригаде биле су ди
ректно потчињене командама војних
области или су биле придодате корпуси
ма, док су механизоване бригаде биле у
саставу корпуса или гардијске механизо
ване дивизије. Команде војних области су
и формално замениле команде армија 25.
децембра 1988. године.

Године 1990. ЈНА је располагала сле
дећим ОМЈ: три гардијске механизоване
бригаде (Београд, Ваљево и Пожаревац)
у саставу 1. пролетерске механизоване
дивизије, 252. (Краљево) и 329. оклопна
бригада (Бања Лука) и 12. (Осијек), 36.
(Суботица), 51. (Панчево) и 453. (Сремска
Митровица) механизована бригада у 1.
војној области, 1. оклопна (Врхника) и 4.
оклопна бригада (Јастребарско),31. (Дуго
Село), 32. (Вараждин) и 265. (Бјеловар)
механизована бригада у 5. војној области
и 211. (Ниш) и 243. (Скопље) оклопна и
15. пролетерска механизована бригада
(Приштина) у 3. војној области. Према
ратној формацији из 1990. ЈНА је требало
да има 3109 тенкова и 1822 оклопна тран-

спортера или борбена возила пешадије,
док је мирнодопска формација требало
да има 1148тенкова и 1013 ОТ или БВП,
али је стварно стање било нешто мање.
Током 1989. рађено је и даље на развој
ним плановима под именом Једuнство-2
и Јединство-З који су се односили на пе
риод до 1995. године. Историјске прилике
су даљем току догађаја дале сасвим дру
гачији смер од жељеног, тако да су се и
ЈНА и њене оклопно-механизоване једи
нице нашле у рату који је променио, како
политичку, тако и војну карту Југославије,
док је и сама ЈНА сишла са историјске по
зорнице.

Закључак

У периоду од 1945. до 1990. године
оклопно-механизоване јединице Југосло
венскеармије,односноод 1951. годинеЈу
гословенскенароднеармије,прешлесу пут
од шест оклопних бригада попуњенихтро
фејним и ратним материјалом добијеним
од савезника с краја 1945. годинедо шест
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оклопних и 11 механизованих бригада
опремљених најсавременијим борбеним
средствима, међу којима и онима домаће
производње које су чиниле основну ударну
снагу КоВ-а. У истом периоду Југославија,
која је између два светска рата била међу
последњим земљама које су увеле тенкове
у наоружање својих оружаних снага (1929)
и ослањала се искључиво на увоз оклоп
них борбених средстава, постала је земља
која је крајем осамдесетих година произво
дила један од најбољих тенкова на свету.
У овом периоду развио се и одличан ста
решински кадар. Од војнички недовољно
образованих учесника НОР-а, ученика ма
лобројних стручних официра Краљевине
Југославије, совјетских и америчких ин
структора са којима се почело, временом
су израсли бројни високостручни официри
и подофицири од којих су многи били и ин
структори тенкистима из арапских и других
несврстаних земаља. У истом периоду пре
шло се и од слепог копирања и усвајања
страних доктринарних решења на изград
њу сопствене доктрине о употреби ОМЈ, уз
ослонац на страна искуства и решења из
савремених ратних сукоба, али и сопстве
но искуство из НОР-а.
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Војска Србије, која данас баштини тра
дицију ОМЈ ЈА/ЈНА, наследила је проми
шљени развој овог рода КоВ-а, који је у
складу са светским трендовима чије иску
ство свакако треба да буде полазна осно
ва у развоју и изградњи оружаних снага
Републике Србије у будућности.

Литература

1. Бабић, М.: Оклопне јединице у НОР, ВИЗ,
Београд, 1968.

2. Развој оружаних снага СФРЈ 1945-1985,
3//1,Копнена војска ЈНА, ВИНЦ, Београд, 1987.

3. Димитријевић, Б.: ЈНА од Стаљина до НА
ТО пакта, Службени лист СЦГ, Београд, 2005.

4. Димитријевић, Б.: Југословенска армија
1945-1954, Институт за савремену историју, Бео
град, 2006.

5. Лаковић, И.: Западна војна помоћ Југосла
вији 1951-1958, Подгорица, 2006.

6. Лаковић, И.: Војна помоћ САД Југославији у
наоружању артиљеријских и оклопно-механизова
них јединица 1951-1958. године, Војноисторијски
гласник, 1-2, Београд, 2005.

7. Денда, Д.: Оклопне јединице у Краљевини
Југославији, Нови Гласник, 4, Београд, 2008.

8. Web: Српски оклоп:www.stef124.tripod.com



Рекорд за мотор F-358

Америчка компанија Lockheed-Martin успе
шно је тестирала мотор Pratt & Whitney F135 и
Rolld Rоусе-ов лифт-фан систем на захтевани
потисак од 180 kN. Наиме, изнад посебно кон
струисане платформе, ова комбинација је по
стигла потисак од 183 kN, чиме је доказано да
се ради о тренутно најснажнијем мотору наме
њеном вишенаменским борбеним авионима.
Овај моторће бити уграђен у авионе F-35 Light
ning 11 различитих варијанти. Вест је прилично
"бомбастично" објављена, што је разумљиво, с
обзиром на недавнуобуставу поруџбиназа F/A-
22 и скок цене за F-35, што је прилично непри
јатно изненадило многе партнере у пројекту,
као што је Холандија, али и неке од "сигурних"
купаца, као што је Израел и Аустралија.

Пун погодак за Aasm 125

Француска навођена ракетна бомба Aasm
125 представља модул намењен за поставља
ње на стандардну бомбу од 125 kg, са
ГПС/ИНС навођењем кружне грешке 10 m, а
постоји и верзија са терминалним ИИР наво
ђењем са кружном грешком свега 1 m. На зад
њем крају се налазе и извлачећа крилца за
остваривање домета 15-50 km. Недавно је из
вршен и тест, на којем је Aasm 125 са авиона
Mirage 2000N остварила директан погодак у
мету постављену на мору. Тврди се да је мета
погођена са више десетина километара, а до
бро обавештени извори тврде да је домет нај
вероватније око 50 km. Француски РВ није за
интересован за набавку Aasm 125, јер већ
користи Aasm 250 са авиона Rafale. Међутим,
очекује се да ће друге државе, које користе
лакше авионе мање носивости и те како бити
заинтересоване за Aasm 125. Припрема се и
варијанта која за основу користи бомбу од 500
kg и имаће, логично, ознаку Aasm 500.

Откривене неке тајне F-22

Број одобренихловаца F-22, којеје Конгрес
на 183,примораоје Lockheed- Martin и РВ САД
на интензивну кампању "рекламирања" ове
летелице. Обелодањени су неки подаци који
приказујумогућности F-22,односно, премашене
почетне захтеве. Наиме, домет радара је 21О
km, у односу на тражени 200 km, мада, наравно,
није речено против циљева које ефективне
рефлексне површине. Поред тога, радар има
могућност детектовања противничких радара,
чиме се противник детектује на око ЗОО km.
Максимална брзина без употребе додатног
сагоревања је 1,78, а не тражених 1,5 Maha.
Током тестирања, висина са које је F-22
започињао борбу била је 19800 m, што је више
од првобитно дугерисаног плафона лета од
15240 m. С друге стране, пријављени су про
блеми са одржавањем, где се број распо
ложивих авиона F-22 од укупног броја од 183
процењује на свега око 1ОО, што за ефикасну
пво није ДОВОЉНО.



Успешна испитивања Р-8А Poseidon

Испитивања последњег и најсавременијег
противподморничког авиона РМ САД - Boeing
Р-8А Poseidon су, према писањима штампе,
веома успешна. Овај авион намењен је за за
мену застарелог Lokheed Р-ЗС Orion. Зајед
ничко им је да користе основу путничког
авиона. Orion је развијен из авиона Lockheed
Electra, а Poseidon из Boeing 7З7-800. Авион
ће бити подвргнут испитивању и у другој поло
вини године, када ће бити инсталисана и ком
плетна електронска опрема. Ова испитивања
спроводиће стручњаци из Boeinga и РМ САД.
Уједно, приказана је и нова светлоплава ма
скирна шема, означена са Т-2. Очекује се да
ће РМ набавити укупно 1ОЗавиона Р-8А, по
чевши од 201З. године.

Standard SM2 Block IV за Јужну Кореју

Јужнокорејска ратна морнарица купује 84
ракете Standard SM2 BlocklllB, намењене за
дејство по балистичким ракетама противника
и против конвенционалних летелица. Ова од
лука донета је због растуће затегнутости на
стале након што је Северна Кореја тестирала
нуклеарне бомбе и балистичке ракете. Ове ра
кете су способне за блиску антибалистичкуод
брану и биће коришћене са најновијих дома
ћих разарача КОН 111. Већ су набављене
ракете Standard SM2 BlocklllB, које дејствују
против авиона. Специјализованаракета из ове
фамилије, SМЗ, има само могућност обарања
бојних глава балистичких ракета, али на виси
нама преко 200 km.

Krivak IV за Индију

Упркос почетним проблемима са руским
фрегатамаKrivak IV,Индијци су задовољни,јер
су Руси отклонили уочене проблеме. Било је
проблема и са домаћим индијским сонарима.
Индијаје 200З. и 2004. примилапрватри брода
Krivak IV,названихкласа talwar,а сада наручује
још три, који би требалода стигну до 2012. Ови
бродови имају депласман од 40З5 t, гасно -

турбинско постројење за постизање брзине ЗО
чворова и аутономију 4500 М брзином 18 чво
рова. Наоружање се састоји од топа 100 mm,
два система Каштан (два шестоцевна топа ЗО
mm и осам ракета домета 8 km), вертикалне
лансере за ракете Klub и BrahMos, лансер за
ракете 9МЗ17 Штиљ и осам ракета Игла.
Противподморничку компоненту наоружања
представљају два лансера РБУ-6000 и два
двострука торпедна апарата 5ЗЗ mm, као и
хеликоптер Ка-28.


