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ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА
СИСТЕМА ОБУКЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Генерал-мајор, Петар Ћорнаков,
начелник Управе за обуку и доктрину (Ј-7) ГШ ВС

ругу годину заредом обука је у средишту пажње Војске Србије. За такво опредељење
постојало је неколико разлога. После периода опсежних и, у неким сегментима, ради
калних организацијских промена Војске, које су завршене 2007. године, тежиште ре

фор~е Војс!ке у току 2009. године пребачено је на њену професионализацију. Прелазак са .рочне"
на "професионалну" војску је веома сложен процес, а један од његових најважнијих сегмената пред
ставља реформа система обуке. Прелазак са модела обуке, у чијем средишту је војник на одслуже
њу војног рока и обука која се одвија у периодичним циклусима са веома ограниченим циљевима,
на модел обуке професионалне војске, у којем способност јединице да извршава додељену мисију
представља основни критеријум за њено постојање, представља радикалну промену, која задире у
суштину и карактер Војске.

У 2008. извршене су институционалне и системско-нормативне промене које су знатно проме
ниле систем индивидуалне обуке у Војсци Србије. У 2009. нови сет доктринарно-нормативних про
мена био је усмерен на колективну обуку. Дефинисање мисија и листи тежи шних задатака мисије за
све команде и јединице Војске створило је могућност да командантни усредсреде обуку својих ко
манди и јединица на изградњу капацитета потребних за извршавање наменских задатака. Упут
ство за управљање обуком, које је током 2009. опитовано у командама и јединицама Војске Србије,
има за циљ да обезбеди целовит систем који ће на јединственим основама дефинисати системски
приступ обуци кроз заједничке основе планирања, извођења и евалуације колективне обуке. Ово
упутство подстиче иницијативу команданта јединице да изрази тежиште у обуци јединице, путем
решења која му дају слободу у планирању обуке и наглашавају његову одговорност за обученост
јединице.

Примена новог Упутства о вежбама, које је израђено на основу сопствених искустава, али и ме
ђународних норми и правила која владају у овој области, обезбедило је услове да Војска Србије
планира, организује, изводи и вреднује националне и мултинационалне вежбе на начин на који то
раде друге војске са којима Војска Србије последњих година интензивно сарађује. Планирање и из
вођење неколико значајних међународних вежби на простору Србије у току 2009. године потврђу
је ову чињеницу.

Неколико међународних вежби означило је нову еру у заједничкој обуци Војске Србије са парт
нерским земљама. Вежба "MEDECUR", коју је организовала Војска Србије равноправно са припад
ницима ОС САД, на којој је учествовало преко 800 учесника из 15 земаља, била је једна од
најсложенијих санитетских вежби у току 2009.године у Европи. Билатерална вежба "Air Solutioп 2009"
на којој су учествовала ваздухолповства и противваздухопловне снаге Румуније и Србије биће запам
ћена и по чињеници да су борбени авиони Војске Србије, осим у одбрани ваздушног простора Срби
је, учествовали и у вазухопловној подршци снагама Румуније у ваздушном простору и на територији
ове суседне земље. Трилатерална вежба .Пза" представљала је континуитет сарадње оружаних сна
га три суседене земље: Србије, Мађарске и Румуније.

Интероперабилност Војске Србије, као један од суштинских реформских задатака и циљева
Војске, није изграђивана само путем хармонизације доктринарно-системских документа и учешћем
у мултинационалним вежбама, већ и кроз напор који је учињен да што већи број припадника Војске
овлада језиком који је liпqua fгапса у међународном војном окружењу. Преко 600 припадника Вој
ске Србије, који су у последње две године стекли сертификате о познавању енглеског језика на од
ређеном новоу који је дефинисан стандардом СТАНАГ 6001, говори о значајном напретку који је
учињен у овој области.

Наредна, 201О. година, судећи по средствима која су намењена за обуку, није обећавајућа. Ипак,
реформа Војске, која је далеко одмакла, захтева да се реформски процеси који се тичу процеса обу
ке наставе. Процес професионализације Војске могуће је завршити кроз пријем и захтевну обуку не
колико хиљада кандидата за професионане војнике. Стварање услова за пријем и обуку активне
резерве, као и војника на добровољном служењу војног рока, неопходне су активности сложеног про
цеса професионализације Војске. Формирање и почетак обуке у Центру за обуку и усавршавање под
официра током 201О. године неопходно је за наставак процеса изградње подофицирског кора и
увођење у систем подофицира који су стасали из редова професионалних војника. Формирање и
обука декларисаних јединица за мултинационалне операције и вероватно ангажовање јединице Вој
ске у некој од мировних операција биће изазов за организацију, припремање и све врсте обезбеђе
ња операција изван матичне територије.

Како ће, уз постојећа финансијска ограничења, команданти искористити простор и слободу ко
ју им пружају нова системско-доктринарна решења да сами дефинишу, планирају и реализују ак
тивности, које треба да обезбеде захтеване оперативне способности њихових јединица, највећи је
изазов са којим ће се Војска Србије суочити у непосредној будућности.
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Бригадни генерал др Митар Ковач

нчланку су анализирани основни проблеми стратегијског менаџ
мента, односно стратегијског управљања процесом реформе си
стема одбране. Реформа система одбране представља суштин-

ски преображај стратешког концепта и доктринарних докумената, правне
регулативе, система вредности, унапређење начина обезбеђивања и оспо
собљавања кадра, модернизацију, промене у систему школства и обуке,
планско и програмирано спровођење припрема за одбрану и различите
друге садржаје развоја, како би се изградиле потребне способности и ка
пацитети у складу са процењеним безбедносним и одбрамбеним потреба
ма. Циљеви и задаци у процесу реформе утврђују се стратегијама, плано
вима, програмима и пројектима. Израда тих докумената, као и њихово
спровођењејесу битан садржај стратегијског менаџментау процесу изград
ње оперативних и функционалних способности у Министарству одбране и
Војсци Србије.

*Аутор ради у Управи за стратегијско планирање

од када постоји систем одбране и вој
ска постојала је потреба да се упра

вља овим сложеним системом, важним за
нацију.У теоријском, доктринарном и практич
ном погледу, са различитом успешношћу, овај

систем се мењао и обогаћивао новим сазна
њима и искуствима. Основни успеси у теорији
менаџмента и организације увек су били веза
ни за војну делатност. Због природе и значаја
војне организације веома дуго су нова сазна-



ња у области менаџмента, руковођења и ко
мандовања служила као основ за унапређење
процеса управљања у домену других функци
ја државе и у домену других делатности. У
сложеним социотехничким системима, у нови
је време, све је израженија потреба да се раз
вијају и унапређују сви садржаји и подручја
делатности стратегијског менаџмента. Плани
рање, као функција и процес, јесте најбитнији
садржај стратегијског менаџмента, без којег је
незамислив успех у домену других функција.
Планирањем и програмирањем организациј
ских промена дефинишу се неопходни ресур
си, као задовољавајући компромис између
могућности државе и оперативних потреба. У
односу на потребе за променом дограђују се
додатне или елиминишу сувишне операцијске
и функционалне способности.

При реформи система одбране треба
имати у виду предвиђање стања безбедности
у свету, Европи и региону, као и економске мо
гућности које непосредноутичу на операцијске
и функционалне способности Војске Србије.
Једном учињен суштински промашај кроз де
градацију операцијских и функционалних спо
собности тешко се исправља у будућности. У
прошлости има много примера који потврђују

11 Види шире, Реге Sikavica, Fikreta Bahrijaric-Siber,
Мепасйгпепт, Masmedia, Zagreb, 2004., стр.19.

да је било организацијских промашаја. Зато
стратегијско планирање и стратегијски менаџ
мент који се не руководе потребом за изград
њу способности за неко будуће време губе
свој изворни смисао и суштину.

Стратегијски менаџмент
у систему одбране

Стратегијски менаџмент, као појам, има
већ јасно дефинисано значење, мада о томе
постоје и различита тумачења, као и описи од
носа тог појма према другим нижим категори
јалним појмовима. Неки од тих проблема су
семантичке природе, с обзиром на то да се
различитимпојмовима приписује исти садржај,
али и обрнуто, тј. под истим се појмом подра
зумевају различити садржаји.

Менаџмент би се могао дефинисати као
активност усмерена на постизање одређених,
унапред зацртаних циљева, али активностима
других људи. Основне функције менаџмента
су: планирање, организовање, управљање
људским потенцијалима, вођење и конгрола.ч
У наведенојдефиницији управљањесе сматра
једном од функција менаџмента и посебно се
истиче процесна димензија менаџмента, док
се организацијској и руководилачкој димензи
ји не придаје велики значај.



Хенри Фајол (Henri Fayol) поређао је еле
менте менаџмента логичним редоследом по
функцијама менаџмента, као што су: планира
ње, организовање, наређивање, координаци
ја и контрола. Сматрао је да су све те функције
потребне, не само за успешно вођење посло
ва, већ и у политици, религији, војсци, као и да
су универзално примењиве.

Када се узму у обзир фундаменталне по
ставке и општа сазнања о менаџменту, страте
гијски менаџмент у систему одбране треба пр
венствено посматрати са организацијског и
процесног становишта. Када се говори у орга
низацијском смислу мисли се на структуру и
функционисање највиших органа законодавне
и извршне власти чије су обавезе и задаци
утврђене уставом, законом и подзаконским ак
тима. У процесном смислу стратегијски менаџ
мент обухвата континуирано усмеравање си
стема одбране, као целине, и његових делова
ка остварењу дефинисаних циљева. У веома
променљивом окружењу из којег се индукује
низ чинилаца, потребно је да се препознају
најбитнији, процени њихов утицај на систем и
предузму одговарајуће управљачке акције. У
целом процесу стратегијског менаџмента по-

требна су савремена знања, која су на приме
рен начин преточена у утврђене процедуре
доношења одлука и праћења њиховог извр
шења. Одлуке саме по себи, макар биле и нај
боље, не значе ништа ако нема доследности и
одговорности за њихово извршавање. Без по
знавања теорије стратегијског менаџмента не
замислива је добра пракса.

Теорија стратегијског менаџмента разви
јала се у неколико фаза, почев од буџетског
планирања, планирањазаснованог на предви
ђању, па до употпуњавања садржаја стратегиј
ског планирања новим процедурама, техника
ма и инструментима. У новијој литератури
стратегијско планирање дефинише се на раз
личите начине, поготово у делу који се односи
на садржај појма. Стратегијско планирање, као
основна функција стратегијског менаџмента,
обухвата анализу, предвиђање, прилагођава
ње - усклађивање способности и капацитета
са потребама, као и дефинисање визије и ли
дерство. Стратегијско планирање које је подр
жано објективним финансирањем трошкова и
које се реализује кроз програмиране промене
система,у процесуусклађивања потребаи мо
гућности, чини суштински садржај стратегиј-



ског менаџмента у пословима одбране, па и у
процесу реформе. У данашњем свету некон
тролисаних, наглих и тешко предвидивих про
мена фактора или чинилаца који опредељују
стратегијско планирање одбране, савреме
ност и ефикасност стратегијског менаџмента
има све већи значај. Утом смислу, флексибил
ност и адекватно реаговање у реалном време
ну долази све више до изражаја.

Сложеним системима, а посебно безбед
носним и одбрамбеним, неопходно је што
ефикасније стратегијско планирање и страте
гијски менаџмент. Са аспекта функционалне
анализе, стратегијски менаџмент или страте
гијско управљање» у систему одбране обухва
та: стратегијско планирање, командовање,
организовање, координацију и контролу. Да
кле, то су основне управљачке функције, које
носе атрибут стратегијски, јер се односе на нај
виши управљачки орган и суштински се ре
флектује на целину система.

Постоје различита ауторска гледишта, те
орије, па и школе око другачијег гледања на
функције менаџмента и њихове појединачне
значај ности. У оквиру стратегијског менаџмен
та у систему одбране дата је функција коман
довања, мада се у неким изворима наводи
функција руковођења или вођења. У суштини,
то је функција којом се обезбеђује адекватан
утицај руководиоца, менаџера или командан
та на доношење одлука и све кључне процесе

21 У данашње време, када се користи све више тео
ријских извора у којима је у употреби термин "менаџ
мент", веома је тешко вратити изворни термин на
српском језику "управљање". Може се рећи да се ра
ди о синонимима, јер и један и други термин имају уте
мељење у теорији управљања, односно теорији
менаџмента.

Снимио: Р.Атлагић

у систему. У појединим теоријским изворима
функција руковођења замењује се термином
"вођење".Такав приступ проистиче из термина
којим се означава одговорно или надлежноли
це, односнолице којеје руководилацили вођа.
Ради се о различитим појмовима, а не о сино
нимима. Сваки руководилац није вођа. Свој-

Снимио: Д. Банда
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ства вође имају само појединци и обично се
вођство и вође користе за означавање поједи
них периода или догађаја који имају историј
ски значај. "Вођење је једна од функција ме
наџмента, а можда би се могло рећи да је
вођење најважнија функција менаџмента.
Премда су све менаџерске функције, гледају
ћи теоријски, подједнаковажне,чини се оправ
даним мишљење да је вођење ипак најважни
ја функција менаџмента, јер је вођење једина
'права' функција менаџмента. Ни од једне дру
ге менаџерске функције успешност менаџмен
та не зависи толико као од функције вође
ња."[5] И док се менаџер постаје аутоматски,
заузимањем одређеног положаја у организа
цијској хијерархији, за вођење је потребно
много више од формалног организацијског по
ложаја. Вођење уопште, а делотворно вођење
посебно, никада се не може у потпуности и до
краја научити. За вођење треба да постоје по
себни друштвени предуслови, као и суштинске
способности руководиоца. Због тога је фено
мен вођења и успешност вођа увек заокупљао
пажњу не само научне јавности, већ и шире
друштвене јавности. Успешне вође јављају се
на у различитим подручјима живота, почев од
државника, политичара, па до војсковођа. Та
кав је био историјски приступ и искуствено са
знање о руководиоцима и вођама.

У време савремене цивилизације, техно
логије и знатно ограничене моћи појединца да
утиче на сложене системе и процесе, у новим
условима потребно је редефинисати садржај
и обим појма вођење. Вођа није више онај кла
сични вођа, већ човек из сенке, који се не на
меће сарадницима с позиције формалног
ауторитета, већ с њима гради односе као с
равноправним партнерима. Од тих односа у
организацији зависи укупна успешност менаџ
мента и спровођења његових појединачних
функција.

Стратегијско планирање због значајности
утицаја на целину система и на друге функци
је стратегијског менаџмента има посебан зна
чај. Због тога су у теоријској и доктринарној
области стратегијског планирања, као и у
области реализације те функције присутне на
ционалне специфичности. Тако се стратегиј
ско планирање често означава као начин
управљања променама, метод алоцирања и
креирања будућности система у предвиђеном
контексту услова окружења, процес или посту
пак избора оптималног пута, начин суочавања
са ситуацијом и сл. Сви наведени приступи
могу се посебно коментарисати са аспекта об
ухвата и садржаја појма. Стратегијско плани
рање не може се поистоветити са било којим,
појединачно датим садржајем, али може са



синтезом свих претходно датих појединачних
значења. У целини садржај појма "стратегијско
планирање" исцрпљује се у садржају основне
функције, који се специфицира за највиши ни
во управљања у систему одбране.

Стратегијско планирање у систему одбра
не било које државе препознато је као систем
ска функција, коју реализује организацијска
целина министарства одбране са строго дефи
нисаним надлежностима и задацима. У арха
ичним и застарелим системима одбране ова
функција система сматрала се ексклузивним
правом руководилаца, људи у њиховом непо
средном окружењу и утицајних структура из
ван системима. Стратегијско планирање је
кроз историју развоја људског друштва поста
ло ефикасна замена за интуицију и искуство
руководилаца. У државама које имају развије
не институције и систем одбране, стратегијско
планирање се сматра основном или виталном
функцијом система. Без ефикасног стратегиј
ског планирања није замислив развој система
одбране и изградња способности у складу са
његовим мисијама и задацима.

Стратегијски менаџмент, као процес и
управљачки подсистем, своје одлуке претежно
заснива на резултатима стратегијског плани
рања, који се формализују кроз документа и
процес дугорочног, средњорочног планирања,
програмирања, буџетирања и извршења. Ни
во организовања менаџмената у одбрани, као
и дугорочно и средњорочно планирање, дају
суштински садржај атрибуту стратегијски јер
се битно, а често и судбински, рефлектују на
целину система и способност остваривања
мисија и задатака у будућности.

Кроз стратегијско планирање потребно је
да се сагледају и свестрано анализирају алтер
нативе структурног и функционалног уређења
система са аспекта ефикасности, ефективности
и економичности. Због значаја стратегијског
планирања за систем одбране, природни су от
пори планским одлукама које се припремају у
оквиру те функције. Ти отпори настају унутар и
изван система, а често су и координирани. Они
су у функцији онемогућавања доношења или
спровођења стратегијских одлука. Стратегијске
одлуке су резултат процеса стратегијског одлу
чивања, а самим тим и стратегијскогпланирања
и стратегијског менаџмента. По Дракеру "Стра
тегијско планирање не бави се будућим одлука
ма, већ будућношћу садашњих одпука".» Кроз
историју ратне вештине и ратоводства актуел
не одлуке стратегијског менаџмента утицале су
на пројектовање будућности. Увек су се страте
зи у процесустратегијскогменаџмента суочава-

31 Момчило, Милосављевић, Основи стратегијског
менаџмента, Мегатренд, Београд, 1999.
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ли са кључним питањем: Шта треба урадити
у садашњости за успешнију будућност? При
томе је у мноштву појединости неопходно пре
познати кључне тачке система, базичне про
блеме и адекватне одговоре и решења. То није
надлежност и обавеза само организацијске це
лине за стратегијскопланирање.Напротив,то је
обавеза и свих других руководилаца у мини
старствуодбране,у складу са утврђеним надле
жностима. Ефекти стратегијског планирања
укључују повратну информацију,у функцији ко
рекције дефинисаних решења у стратегијским
документима и плановима.

Стратегијски менаџмент, у погледу функ
ција кроз које се реализује, посебну пажњу по
свећује контроли процеса. Циљ стратегијског
менаџмента у систему одбране јесте да се из
бегавају кризне ситуације кроз превентивно
деловање, а уколико до њих ипак дође насто
ји се да се умање последице и што пре пређе
у стабилно стање система. Стратегијски ме
наџмент као континуиран и интерактиван про
цес, у својој основи носи системски приступ
структурним и функционалним променама.

У процесу стратегијског менаџмента при
сутна су три релативно препознатљива под
ручја са практичног становишта, а то су: стра
тегијска анализа и одлучивање, стратегијски
избор и организационе промене. Одлучивање
се реализује кроз све функције стратегијског
менаџмента, али је доминантно за функцију
руковођења или командовања у војној органи
зацији.

Стратегијске претпоставке
за организацијске промене

Мале земље данас нису у стању да посе
дују и развијају све капацитете и способности
које су потребне за одбрану. Уласком у колек
тивне системе безбедности повећава се сте
пен њихове одбрамбене моћи и могућност да
специјализују поједине елементе структуре
снага, за којима постоји потреба у мултинаци
оналним операцијама. На тај начин, војске ма
лих држава могу да кроз процес организацио
них промена нађу право место, које је и
међународно пожељно, при креирању стања
безбедности на глобалном, регионалном и на
ционалном нивоу. Такав генерални приступ не
искључује националну одговорност и уставну
обавезу одбране суверенитета, територијалне
целовитости и интегритета земље. Умешност
стратегијског менаџмента огледа се управо и у
томе да се у објективној процени развоја стра
тегијског окружења дефинишу циљеви проце
са реформе.
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За успех организационих промена потреб
но је на адекватан начин уважити деловање
различитих чинилаца. Нов систем вредности и
начин размишљања је предуслов пројектова
ња и афирмације новог система одбране и за
вршетка реформе Војске Србије. Напуштање
концепта бројних и великих оружаних снага,
са значајном заступљеношћу оклопнихједини
ца, услов је за димензионисање структурне и
функционалнеорганизације Војске, којаје при
мерена мисијама и задацима дефинисаним
Стратегијом одбране. Зато у самој Војсци по
степено треба мењати систем вредности, који
се заснива на изворним и новим националним

вредностима, стратешким опредељењима по
литике одбране и суштинским поставкама про
фесионалне војске.

Смањење бројне величине снага,односно
рационализација људских ресурса, веома је
важан део реформе система одбране. Побољ
шаним системом селекције, обуке и школова
ња кадра, увођењем нових технологија у
процес обуке и школовања, напуштањем кон
цепта велике стајаће војске и успостављањем
њеног бољег друштвеног статуса стварају се
услови за изградњу савремене, бројчано ма-

Снимио: Р.Атлагић



ње и ефикасније војске. Та војска је у стању да
одговори на нове нетрадиционалне изазове и
претње безбедности. Након бројчаног смање
ња Војске потребно је интензивирати њено
опремање и модернизацију, јер је тај процес
готово прекинут већ две деценије.

Применом савремених инструмената у про
цесу реформе система одбране и прихватањем
релевантних страних искустава ефикасније ће
се изградити способности које су сагласне ци
љевима и задацима политике одбране.

Кључни проблеми у систему
одбране, циљ организационих
промена и критеријуми

Да би се прешло на системски суштинске
реформске захвате неопходноје било решити
кључне проблеме, који постојетоком дужег пе
риода у систему одбране и Војсци. То је био
услов да се очува креативна кадровска суп
станца, како процес реформене би резултирао
негативним ефектима. У том погледу било је
потребно решити следеће основне проблеме:

- изградити нови стратегијско-норматив
ни оквир за функционисање система одбране;

- континуирано изграђивати нови систем
вредности у Војсци, који би је као институцију
држао у стању уставом и законом дефиниса
не улоге;

- афирмисати критеријум стручне компе
тентности, односно професионалне способно
сти и одговорности;

- смањити број гарнизона и гарнизоних
места у којима се лоцирају јединице и устано
ве Војске;

- планове обуке ускладити са новим стра
тешко-доктринарним оквиром, мисијама и за
дацима Војске Србије;

- извршити реформу система војног
школствау структурном, функционалном, про
грамском и статусном смислу и ускладити си
стем војног школства са националним крите
ријумима, и

- развити савремен систем планирања и
управљања ресурсима одбране, у оквиру но
вог концепта цивилно-војних односа.

Поменути проблеми су марљивим и одго
ворним радом Министарства одбране и Војске
Србије у доброј мери решени, уз велику помоћ
надлежних државних институција. При томе,
посебно се водило рачуна да се трошкови ре
форме заснивају на реалним изворима финан
сирања. Кључ успеха реформе до сада је био
у одржавању правилног односа између могућ
ности и оперативних потребадржаве у домену
функције одбране.

Основни циљ организацијских промена
система одбране јесте да се изграде елемен
ти који ће бити у стању да, у садејству са оста
лим снагама сектора безбедности, остваре
уставом утврђене задатке и да ефикасно реа
гује на ризике и претње безбедности.

При дефинисању циља, критеријума и
ограничења организационих промена, пошло
се од следећих основних стратешких опреде
љења, као квалитативних критеријума:

- остваривање цивилне и демократске
контроле,



- организација система одбране према
стандардима савремених демократских држа-
ва,

- поштовање приоритета модернизације,
- професионализација Војске,
- интеграција у европске безбедносне

структуре и испуњавање обавеза које проис
тичу из чланства у ПзМ, и

- изградња способности јединица у скла
ду са утврђеним мисијама и задацима.

Процес организационих промена у систе
му одбране неопходно је стално усклађивати,

у домену свих основних садржаја, уважавајући
приоритете који се непосредно и значајно ре
флектују на целину система. При томе, увек се
имају у виду пројектоване оперативне и функ
ционалне способности.

Током реформе система одбране неоп
ходно је извршити знатне промене у кадров
ској структури, првенствено ради обезбеђива
ња већег степена професионализације и
усклађивања те структуре са исказаним потре
бама за кадром одређеног профила. Структу
ру чинова, кадра и категорија лица потребно



је успоставити у складу са начелима професи
оналне војске.

Са аспекта резултата и закључака страте
шких анализа, као и процена, извесно време
је неопходно задржати војну обавезу као
основни начин обучавања грађана за помоћ и
узајамну помоћ у ванредним ситуацијама, ра
ту или елементарним непогодама. Замрзава
ње војне обавезе и задржавање принципа
добровољности јесте један од успешних моде
ла који се примењује у појединим државама у
Европи. Такође, потребно је иновирати крите
ријуме за војну обавезу, првенствено за селек
цију кандидата за професионалну војску, као и
за друге елементе система одбране, а у скла
ду са профилом формацијских места.

Служење у резервном саставу, у наредном
периоду, оправдано је регулисати на принципу
активне и пасивне резерве, уз правовремено и
реално планирање, сагласно изазовима, ризи
цима и претњама безбедности.

Систем војног школовања треба рефор
мисати сагласно укупним променама у систе
му високог образовања у друштву, при чему је
потребно изборити се за поједине специфич
ности које има војна професија. Промене у си
стему обуке су у функцији професионализаци
је војске и укупног повећања оперативних

способности Војске Србије. Нова знања и ве
штине јесу најбржи пут до новог квалитета и
способности Војске Србије са расположивим
ресурсима, јер економске могућности државе
не обезбеђују велики обим опремања новом
техником.

Праћење реализације стратегијских
документа, планова, програма,
пројеката, стратегијских циљева
и одлука

Праћење реализације стратегијских доку
мената, кроз степен остваривања стратегиј
ских циљева и донетих стратешких одлука је
сте проблем сваког стратегијског менаџмента,
посебно у сложеним, динамичким системима
који се развијају и делују у тешко предвидивом
стратегијскомокружењу.Репрезентативанпри
мер таквог система јесте војска и систем од
бране у целини. Резултати савремених истра
живања потврђују већ познату друштвену
правилност да се многи државни органи у све
ту, као и менаџери у сложеним системима, ру
ководиоци и команданти задовољавају доно
шењем неког прописа, закона, стратегије или

Снимио: Р.Атлагић
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другог акта који регулише њиховуделатност,а
да се веома мала или недовољна пажња по
свећује њиховом извршењу.

Искусни менаџери нарочито наглашавају
да је много лакше развити солидан стратешки
план него га провести и остварити жељене ис
ходе. Најтежидео послаје у спровођењу стра
тегија и планова у великим системима, који
имају велику дубину. Оно што спровођење
стратегије чини тежим и временски захтевни
јим задатком од израде стратегије јесте широк
спектар менаџерских активности за које се
треба побринути, велики избор метода, упра
вљање људским ресурсима, истрајност која је
потребнада би се различите иницијативе лан
сирале и покренуле, велики број компликова
них питања које треба решити, отпор према
промени који треба савладати, тешкоће при
обједињавању напора великог броја различи
тих радних група у једну компактну функцио
налну целинуч

Резултати истраживања потврђују да ско
ро 70 до 80 одсто опредељења у стратегијама
и другим планским документима остане неиз
вршено.ч То је посебно карактеристично за
стратегијеи друга општа актау којимасу дефи
нисана стратешка опредељења, за која се не
види експлицитно одговорна установа или ин
ституција за реализацију.Зато стратегије, када
се донесу, треба да се операционализују кроз
акционе планове, планове, програме и пројек
те, као и да се утврде механизми, инструмен
ти и технике за што прецизније мерење оства
рења декларисаних циљева, задатака или
стратешких опредељења. Проблем утврђива
ња степена спровођења стратегија преко ме
рења нивоа остварења циљева и задатака је
сте репрезентативан,у смислу што прецизније
квантификације.

Успешно управљање процесом спровође
ња стратегија, планова и програма, изискује
низ континуираних активности менаџмента,
као што су:

- праћење промена у стратегијском окру
жењу и њихове рефлексије на стратегију и
планове;

- уочавање проблема и сагледавање пре
прека које се налазе или могу наћи на путу
спровођења стратегија, планова и програма;

- вршење конструктивног притиска на ни
же организационе нивоеда би постигли добре
резултате;

- задржавање пажње организације на по
треби оперативне извршности и поштовања
утврђених рокова;

41 Види шире: Arthur A.Thompson, Jr., A.J.Strichkland
111, John E.GamЫe, Strategijski гпепаоёгпепт, МАТЕ
d.o.o. Zagreb, 2008, стр.317.

51 Исто, стр. 317-319.

- што егзактније мерењестепенаостваре
ња утврђених циљева и извршења задатака;

- исказивање објективног приступа у на
грађивању и предузимању санкција према од
говорним лицима на свим нивоима организо
вања;

- примењивање корективних поступака
како би се побољшало спровођење стратеги
је и постигли жељени резултати.

Имплементације и спровођења стратеги
је процес је с много кружног кретања и реци
клирања да би се ускладиле и прилагодиле
стратешке визије, циљеви, стратегије, способ
ности, имплементацијски приступи и култура,
Шема 1- Стратегијско-доктринарни, плански
и програмски оквир развоја система одбране

Парпамент
Председник

Влада
Двосмерниутицај

Двосмерниутицај

Председник
Министародбране

НачелникГенералштаба
Командантивидова

Двосмерниутицај

Парпамент
Влада

Министарствоодбране
Војска Србије

како би одговарале једне другима у промење
ним околностима.

Ако процеспраћењаспровођењастратеги
ја, планова,програма и пројеката није дефини
сан, опредељења, циљеви и задаци утврђени
тим документима постају више декларативни
него стварнообавезујући.

Стратегијска документа, у својој суштини,
носе информације о стратегијском окружењу,
потребама и могућностима развијања опера
цијских (оперативних) и функционалних спо
собности војске и система одбране у целини.
Њима се у целости уређује систем одбране у
домену визије, мисија, циљева, задатака, кри
теријума и ограничења.

Примерено карактеру и врсти документа
потребно је јасно дефинисати њихов процес



Шема 2 - Процес израде и спровођења
стратегија, планова, програма и пројеката

Израда
Планова,
програма и
пројеката

планова,
програма и
пројеката

Надзор,
инспекција
и контрола
спровођења
стратегија и
планова

Израда
Стратешке
Визије

Утврђивање
циљева

Доношење корективних одлука и
ревизија стратегија, планова, програма

и пројеката

Шема 3 - Чиниоци оперативних
и функционалних способности Војске

ДОКТРИНА

ОРГАНИЗАЦИЈА

ОБУКАИ ~ /(
ОБРАЗОВАЊЕ /

ИНФРАСТРУКТУРА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ

Шема 4 - Оперативне способности
војноорганизационих система

Sob

SdOpSp

61 Чиниоци су сви делатни услови, тј. сви објекти
(ствари, процеси, својства) који својим деловањем
учествују у произвођењу дате појаве (без обзира да
ли су нужни и довољни). Види: Марковић Михајло, Фи
лозофски основи науке, Српска академија наука и
уметности, Београд, 1981, стр. 639.

израде и спровођења. У пракси, посебну па
жњу треба посветити спровођењу,јер је фаза
израде више теоријски и практично препозна
та и разрађена. Без јасно утврђеног процеса
спровођења стратегија, планова, програма и
пројеката, као и институционалне и личне од
говорности, није реално очекивати да ти доку
менти заживе у пракси и да дају жељене
ефекте. Зато стратегије, планови и програми
треба да буду стално у фокусу интересовања
руководилаца. Стратегијски менаџмент, у том
погледу, има незамењиву улогу.

Визија, циљеви и задаци у стратегијским
документима усмерени су на очување и из
градњу операцијских (оперативних) и функци
оналних способности системаодбране, војске,
команди и јединица за извршавање мисија и
задатака, за које законодавна и извршна власт
земље сматра да су од виталног националног
интереса.

Потребне способности материјализују се
кроз капацитете за реализовање функција си
стема одбране и његових подсистемаи елеме
ната, у миру и рату.Дакле, може се рећи да се
кроз капацитете материјализује статус или
стање јединица у функцији изградње опера
тивних и функционалних способности.

На основу компаративне анализедефини
ција појма способности могу се извести чини
оци који их детерминишу и елементи који
испуњавају садржај појма. Чиниоци способно
сти су екстерног и интерног карактера.ч Нај
битнији чиниоци способности су: доктрина,
организација, кадрови, наоружање и војна
опрема, обука, образовање,инфраструктура
и интероперабилност. Сваки од поменутих
чинилаца може се посебно операционализо
вати и има конкретан израз за сваки борбени
систем, кроз квантитативна и квалитативна
својства.

Оперативне способности представљају
могућност војске или њених делова да у пред
виђеном времену и пододређеним стандарди
ма и условима остварује жељене ефекте, кроз
извођењеоперација. Оперативне способности
се, у односу на критеријум припадности функ
цијама борбених дејстава, могу груписати у
следеће врсте: способност за командовање;
способност за дејстава и противдејства и
способност за обезбеђења.

Појединачне врсте операцијских способ
ности потребноје анализирати са становишта
чинилаца који их одређују и процењивати и
мерити са аспекта елемената које чине њихов
садржај.

Свака од наведених врста оперативних
способности за дејства и противдејства или
обезбеђења може се разврстати у подврсте и
посебно анализирати у функцији што објектив-
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није њихове квантификације. Имајући у виду
те специфичности, компаративном анализом
искустава из ратова и оружаних сукоба, као и
савремена решења, могу се извести следећи
елементи оперативних способности:

- способност управљања (командовања)
(Sk );

- способност искоришћења информацио
ног простора (Sin)

- способност размештаја и мобилности у
зони операција (Srm);

- способност делотворне употребе снага
(Sdu);

- способност отпорности и заштите снага
(Soz);

- способност одрживости снага (Sod), и
- способност правовремене расположи-

вости снага (Spr).
Наведене елементе оперативних способ

ности потребно је појединачно анализирати,
прецизно дефинисати садржај појма и посту
пак квантификације, за различите борбене си
стеме, родовске и здружене јединице. На
основу интегрисања појединачних способно
сти, дефинисања њиховог значаја и утицаја на
укупне операцијске способности могуће је до
ћи до поступка који омогућава објективније
утврђивање стања јединица и могућности из
вршавања задатака.

Појединачнеспособностиу различитојме
ри утичу на укупне оперативне и операцијске
способности војске или њених јединица. Укуп-
1неоперативне способности не представљају1простзбир елемената оперативних способно-
1сти,нити имају исти значај. Зато је у поступку
kвантификације оперативних способности
оправдано одредити коефицијенте значајно-
1сти(01-л). Израз тог различитог учешћа и ин-
еграцијв елемената способности може се

'приказати начелним математичким изразом:
OpSp => 01 Sk + 02 Sin + ОЗ Srm +
+ 04 Sdu + 05 Soz + 06 Sod + 07 Spr.
Поступакутврђивања вредностии одређи-

ања међузависности елеменатаоперативних
:способности јесте изазов за познаваоце стру
е, али и за оне који су добри познаваоци ме-

тода операционих истраживања,математичког
моделовања и метода вишекритеријумске оп
тимизације. Тује неопходна помоћ нашој прак
си, како се не би преузимали поједностављени
модели који не дају реалну слику стања ресур
са, а камоли оперативних и функционалних
способности или операцијских способности.

Функционалне способности првенствено
се односе на управне структуре органа држав
не управе и војске, као и војноорганизационе
системе који извршавају задатке у систему од
бране од општег интереса, као што су институ
ти, опитни центри, школство и сл. Те установе
својим резултатима рада знатно утичу на ско
ро све елементе операцијских и функционал
них способности, доприносећи креирању
решења у савременој пракси.

Оперативне способности представљају
могућност војске или њених делова да, у скла
ду са утврђеним мисијама и задацима, оства
рују циљеве операција, у предвиђеном време
ну и под одређеним стандардима и условима.
Оперативне и функционалне способности су
неопходан извор информација за планирање
развоја система одбране, као и његово опти
мално ангажовање.

Војска и њени састави, на свим нивоима
организовања, мисије и задатке извршавају
путем извођења операција. Способности које
се утврђују за ефекте, резултате или циљевеу
операцијама треба означавати термином опе
рацијске, а не оперативне способности. Међу
тим, код нас се синтагмаоперативнеспособно
сти, због лошег и неадекватног третмана у
самом почетку увођења, толико често кори
стила у пракси да је скоро нецелисходно инси
стирати на њеној промени. Ипак, у теоријским
радовима,расправамаи чланцимаза то посто
ји и простор и разлог,јер пуко некритичко пре
узимање решења из праксе, која су из више
разлога погрешна, уназађује укупну теорију и
праксу војне делатности у будућности.

Показатељи операцијских способности
треба да буду довољно егзактни и упоредиви,
тако да командантима и командама користе у
праћењу стањајединица, у смислу могућности
извршења задатака, те да им помажу у проце-



су доношења одлука и планирању операција.
Операцијске способности су претходни корак
или саставни део процеса доношења одлука о
употреби јединица. Оне нису синоним за опе
ративне способности и презентују се конкрет
ним показатељима очекиваних ефеката или
учинака. У нашој литератури тај аспект учина
ка при извршавању задатака у борбеним деј
ствима означавао се синтагмом борбене мо
гућности. Данас је тај појам са увођењем
оперативних и функционалних способности
неоправдано гурнут у страну,па се недовољно
теоријски разматра нити практикује у вежбов
ној пракси и разради модела борбених опера
ција. Такво стање указује на потребу решава
ња и правазилажења проблема разликовања
садржаја појмова и њихових практичних ре
флексија.

Реализацијустратегија,планова,програма
и пројеката најбоље можемо пратити преко
стања и нивоа оперативних и функционалних
способности у систему одбране. Да би то ура
дили неопходно је развити систем, процесе,
процедуре и инструменте, који су примерени
конкретном војноорганизациономсистему,ње
говој намени и улози. Без објективизације спо
собности запада се у субјективизам при доно
шењу стратешких одлука, како у погледу
развоја, тако и у погледу употребе снага. У на
шој земљи чине се значајни напори да се раз
реше ти проблеми, те да се што успешније и
објективније вреднују оперативне и функцио
налне способности. То ће, дугорочно гледано,
веома повољно утицати на развој система од
бране у целини.

Закључак

Општи циљ реформе система одбране
РепубликеСрбије јесте стварање новог и ефи
каснијег система, који ће бити у стању да одго
вори на садашње и будуће ризике и претње
безбедности.Такав систем биће поузданчини
лац демократског развоја и унутрашње ста
билности државе. Кроз процес реформе
изграђују се оперативне и функционалне спо
собности за утврђене мисије и задатаке.

Процес реформе система одбране Репу
блике Србије заснива се на принципима са
времености, рационалности, ефикасности и
транспарентности. У основној замисли рефор
ме система одбране полази се од фундамен
талног стратешкогопредељењада се одбрана
организује и у пракси остварује као јединствен
систем интегрисан са осталим институцијама
државе, који је способан да повољно утиче на
националну, регионалну и међународну без
бедност.

Садашња структура Војске убрзано се ме
ња у корист јединица са већом покретљиво
шћу и флексибилношћу, које су попуњене,
опремљене и оспособљене за самостална
борбена дејства или у оквиру мултинационал
них контингената.

Паралелноса организационимпроменама
спроводе се и активности на реализацији ква
литативних промена, кроз процес професиона
лизације Војске Србије. Све промене које се
чине у систему одбране усмерене су ка том ци
љу и захватају различитесадржаје, као што су:
израда доктринарних докумената и подзакон
ске регулативе; успостављање новог система
војног школства и система обуке; дефинисање
садржаја и приоритета модернизације Војске;
иновирање припремаза одбрану,стратешког и
оперативног развоја и реализовање различи
тих других програмских садржаја војне делат
ности, како би се системодбране превеоу ква
литативно ново међународно и национално
пожељно стање.

У општем контексту стратешких промена
потребно је афирмисати нови систем вредно
сти, навике и свест људи, као и њихов однос
према послу, унапређивати друштвени статус
војне професије и омогућити конкуренцијуспо
собности у домену свих функција и на свим ни
воима организовања система одбране.

Да би се успешно реализовала реформа
овако значајног и великог система, неопходно
је, пре свега, ангажовање државних органа на
обезбеђењу најширег друштвеног консензуса
у погледу обезбеђења неопходних материјал
но-финансијских средстава за опремање Вој
ске Србије савременим оружјем и опремом,
првенствено у Ваздухопловству и противва
здухопловној одбрани.
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ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ,
БУЏЕТИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ У СИСТЕМУ
ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Мр Милена Кнежевић,
Капетан мр Срђан Благојевић

с истем планирања, програмирања, буџетирања и извршења
(ППБИ,) који се уводи у систем одбране, треба да обезбеди упра
вљање ресурсима одбране на један савремен, систематичан и

ефикасан начин, повезујући циљеве са резултатима. Систем ППБИ омо
гућује стабилно функционисање и развој система одбране у условима
ограничених ресурса. Такође, његовом применом стварају се услови за по
бољшање координације и ефикасности рада свих елемената система од
бране у извршавању додељених мисија и задатака.

У чланку је описан систем планирања, програмирања, буџетирања и из
вршења, као начин управљања ресурсима ради одржавања и изградње
способности Министарства одбране и Војске Србије за остваривање утвр
ђених циљева одбране Републике Србије. Посебна пажња посвећена је
опису сваке од фаза процеса ППБИ.

*Аутори раде у Управи за стратегијско планирање МО

чињеница да је одбрана једна од нај
значајнијих функција сваке државе, да

политичкаи економскаситуацијаизискујунајра
ционалније искоришћавање средстава наме
њениходбрани неминовносу довеле до проме
на у самом процесу управљања ресурсима
одбране.

Процес управљања финансијским сред
ствима у Министарству одбране и Војсци
Србије у претходномпериоду биоје у складу са
законском и нормативном регулативом у Репу
блици Србији. Међутим, није у потпуностибио у
функцији реализације циљева развоја система
одбране. Нису постојали механизми који би

Снимио: Р.Атлагић



пружили довољно информација о томе да ли се
утврђени циљеви и задаци система одбране
успешно спроводе, односно да ли је извршена
одговарајућа расподела ресурса за реализаци
ју постављених циљева.

Дугорочно планирање готово да није по
стојало већ се сводило на једногодишње буџе
тирање одбрамбених потреба. Изражена је
била инерција у расподели буџетских средста
ва према појединимнаменама,тако да се годи
нама структура буџета одбране није мењала.
Такође, структура буџетаје била неадекватна,
јер су доминирали персоналнирасходиу одно
су на оперативне издатке и издаткеза инвести
ције, што је неминовно успоравало развој си
стема одбране.

Државна управа Републике Србије запо
чела је процес увођења програмског буџети
рања. До сада је овим новим процесом у
потпуности било обухваћено само пет мини
старстава. Министарство одбране је у сарад
њи са Владом Републике Србије извршило
обуку кадра у оквиру пројекта Годишњег опе
ративног планирања (ГОП),спроводећи,у исто
време, обуку за обављање послова планира
ња, програмирања, буџетирања и извршења.

Процес увођења система ППБИ резулти
рао је израдом Програма развоја и увођења
система планирања, програмирања,буџетира
ња и извршења буџета у 2007. години. Током
2008. године урађена је Студија развоја и уво-

ђења система планирања, програмирања, бу
џетирања и извршења, донет Правилник о
планирању, програмирању, буџетирању и из
вршењу у Министарству одбране и Војсци Ср
бије и урађен Нацрт упутства за израду
главних програма.

Појам и сврха управљања
ресурсима одбране

Управљање ресурсима одбране предста
вља сложен и динамичан процес који битно
утиче на функционисање одбране у будућно
сти. То је уједно и велики изазов за доносиоце
одлука у Министарству одбране, али и за Вла
ду Републике Србије.

Сврха управљања ресурсимаодбране мо
же се свести на:

• обезбеђење непрекидног раста нивоа
квалитета одбрамбених способности,

• повећање ефикасности извршења од
брамбених задатака,

• рационално коришћење расположивих
ресурса,

• обезбеђивање адаптивности и флекси
билности процеса извршавања одбрамбених
задатака, и

• усклађивање развоја компоненти систе
ма одбране са укупним развојем државе.
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Систем планирања, програмирања и буџе
тирања први пут је успостављен 1962. године
у Сједињеним Америчким Државама.': Пре
увођења тог система постојао је велики не
склад између војне стратегије и буџета одбра
не у САД , јер су развој стратегије и буџетира
ње третирани као скоро независни процеси.
Сваки од видова војске израђивао је сопстве
ни буџет без покушаја смањења трошкова пу
тем избегавањадуплирања капацитета и иско
ришћавања синергије.

Систем ППБИ, који се уводи у Министар
ству одбране и Војсци Србије, треба да омогу
ћи ефикасност и ефективност у целокупном
процесу управљања ресурсима одбране. Са
стоји се од четири фазе: планирања, програ
мирања, буџетирања и извршења, које су
интегрисане и представљају сложен и динами
чан процес. Исход реализације фаза процеса
ППБИ треба да да одговоре на постављена
питања (шема 1).

Током времена систем ППБИ је претрпео
значајне измене, тако да се у великој мери
разликује од оног што је првобитно предста
вљао. Међутим, данас се заснива на неколико
основних начела:

- интегрисано посматрање функциониса
ња и развоја свих елемената система одбране;

- континуирани процес планирања и пра
ћења;

- одлучивање засновано на јасним крите
ријумима и непристрасним анализама;

Шема 1 - Приказ фаза процеса ППБИ

- истовремено разматрање војних потре
ба и трошкова;

- доношење главних одлука избором јед
не од више изводљивих варијанти и

- примена вишегодишњег планирања ра
ди сагледавања последица данашњих одлука
у будућности.

Систем ППБИ уведен је са циљем да се
отклоне слабости досадашњег начина плани
рања и буџетирања у Министарству одбране и
Војсци Србије. Те слабости су се огледале,
углавном, у томе што се планирање није одви
јало у континуитету. Такав ток планирања ни
је омогућавао ефикасну реализацију планских
претпоставки. Слабост досадашњег система
планирања представљала је и чињеница да
средствау финансијском плану нису предвиђа
на према одређеним задацима. Наиме, подела
средстава вршена је по контима економске
класификације за буџетске кориснике, на осно
ву искуствених података о њиховој реализаци
ји у претходној буџетској години.

Посебнокарактеристичанпериодза процес
планирањаје од 1991. године, када није урађен
ниједан дугорочни плану системуодбране. По
следњи средњорочни план развојаурађенје за
период 1996. до 2000. године. Управљање ре
сурсима свело се на расподелу расположивих
ресурсасистемаодбране,уз непостојањемеђу
собних веза између постојећих планова.

11 Фаза извршењаје додата 1981. године.
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- Стратегија одбране
- Дугорочни план развоја

система одбране
- Стратегијски преглед

одбране

БУЏЕТИРАЊЕ
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Који су нам програми
потребни у наредних 6

година да би се достигли
циљеви система

одбране?

Које војне способности
треба развити наредних
5, 1О,15 година да би се

реализовали циљеви
система одбране?

Колико финансијских
средстава је неопходно
за реализацију циљева
прве године програма?

ИЗВРШЕЊЕ
Да ли се постижу постављени циљеви



Дезинтегрисаност функције планирања,
која је постојала пре увођења новог процеса
управљања ресурсима одбране, била је одраз
постојања великог броја носилаца планирања.
Посебан проблем огледао се у непостојању
законодавне и нормативне регулативе која би
ову област уредила.

Интегрисани прилаз управљању ресурси
ма одбране допринео би повећању укупних
перформанси Министарства одбране и Војске
Србије, јер се систем одбране посматра као
целина, са свим утврђеним задацима и по
требним ресурсима за њихово извршење. На
равно, светска финансијска криза додатно
усложава проблем, јер су средства за финан
сирање утврђених задатака Министарства од
бране и Војске Србије све рестриктивнија.

Доносиоци одлука у систему одбране
определили су се за увођење интегрисаног си
стема управљања ресурсима одбране, да би
се премостила настала ситуација и да би се
ускладиле потребе система одбране и могућ
ности нашег друштва. Усвајањем и увођењем
система ППБИ долази до изражаја интегриса
ност планске функције, као прве фазе у про
цесу управљања ресурсима одбране.

Планирање, као фаза процеса ППБИ,
укључује процену стратегијског окружења,
утврђивање националних безбедносних инте
реса и циљева, као и развој стратегија за њи
хово остварење. Процена стратегијског окру
жења, поред анализе безбедносних изазова и
претњи, укључује и анализу политичких, еко
номских, технолошких и других чинилаца. На
ционални безбедносни интереси и циљеви,
као и стратегија за њихову реализацију, утвр
ђују се у односу на процену стратегијског окру
жења, а важан резултат процеса планирања је
и спецификација војних способности које су
неопходне за спровођење стратегије.

Програмирање је сталан и итеративан
процес којим се усвојена планска документа
преводе у главне програме, програме, пројек
те и активности за одређени временски пери-

Снимио: Р Поповић

од у оквирима расположивих ресурса, а ради
одржавања и развоја способности Министар
ства одбране и Војске Србије.

Буџетирање подразумева израду финан
сијског плана у циљу исказивања новчаних
средстава потребних за реализацију планова
и програма. Тежиште ове фазе процеса ППБИ
је да се аргументовано увери Влада Републи
ке Србије и посланици Народне Скупштине
Републике Србије да је потребно обезбедити
неопходне ресурсе за реализацију програма,
односно за развој и одржавање утврђеног ни
воа војних способности.

Извршење је последња фаза процеса
ППБИ. Реализација те фазе процеса треба да
обезбеди доследно спровођење планова, про
грама и буџета, а ради изградње утврђених
способности система одбране.

Планирање
као фаза процеса ППБИ

Планирање је непрекидан процес утврђи
вања циљева и задатака, као и изналажење
најповољније варијанте њихове реализације.
То значи да се систем планирања заснива на
принципу од циља ка ресурсима.

Остваривање општег циља система од
бране постиже се остваривањем већег броја
специфичних циљева, односно извршавањем
разних задатака од стране свих организацио
них целина система одбране. С обзиром на то
да циљеви и задаци нису изоловани, већ су
међусобно зависни, недостизање неког од
специфичних циљева има за последицу недо
стизање општег циља.

Добро разрађени планови треба да садр
же следеће елементе:

•циљеве које треба реализовати,
•активности чијим извршењемсе реали

зују циљеви,
• носиоце извршења активности,
• начине извршења активности,
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• место извршења активности,
•рокове за извршење активности,
•потребне ресурсе за извршење актив-

ности, тј. за реализацију циљева и
• индикаторе реализације циљева.
Планом се успоставља равнотежа између

циљева и задатака са расположивим сред
ствима (могућностима). Ова равнотежа се не
успоставља само при изради већ и у току реа
лизације планова, односно у свим случајеви
ма када нестане равнотежа између задатака и
финансијских средстава којима располажу.
Планирање се, дакле, односи на циљеве, од
носно на оно што треба да буде урађено,
укључујући расподелу ресурса, програме и
друге неопходне активности за постизање
утврђених циљева.То се обично дешава у слу
чајевима:

- промене мисија и задатака Војске, услед
измене безбедносне ситуације или политике
одбране земље;

- недовољно расположивих средстава
изазваних: инфлацијом цена (када су потреб
на додатна средства да се ефикасност систе
ма доведе на планирани ниво); и/или мање
одобренимсредствимау односу на планирана.

Према Правилнику о планирању, програ
мирању, буџетирању и извршењу у Министар
ству одбране и Војсци Србије планирање може
бити: дугорочно, средњорочно и краткорочно,
зависно од периода за који се врши планира
ње (шема 2). На основу приказаног модела
планирања може се утврдити који државни ор
гани усвајају поједине документе у оквиру све
укупног система ППБИ.

Дугорочно планирање у систему
одбране Републике Србије

Дугорочно планирање представљапроцес
одређивања циљева система одбране за дужи
период, као и начина за њихово остваривање.
Дугорочно планирање одбране је интердисци
плинаран процес који обухвата више различи
тих активности.Активности су међусобнозави
сне и прецизна координација је неопходна.
Интердисциплинарни приступ планирању зах
тева блиску сарадњу између планера, војних
команданата, различитих специјалиста, поли
тичких ауторитета, итд.

Сврха дугорочног планирања одбране је
сте да се размотре мисије и задаци система
одбране и да се успоставе реалистични дуго
рочни циљеви усклађени са мисијама и зада
цима, као и да се утврде стратегије за њихову
реализацију. Дугорочно планирање је оријен
тисано ка релативно далекој будућности и
представља проблем за планере јер се суоча-

Снимио: 3. Перге

вају са бројним тешкоћама које су последица
неизвесности и неодређености у будућности.
Такође, дугорочно планирање одбране треба
да омогући одговарајући развој система од
бране и избегавање нежељених ефеката.

Документа дугорочног планирања су:
Стратегија националне безбедности Републи
ке Србије, Стратегија одбране Републике Ср
бије, Дугорочни план развоја система одбране
Републике Србије и Стратегијски преглед од
бране Републике Србије.

Стратегија националне безбедности је
највиши стратегијски документ државе у којем
су приказане основе за уређење функције без
бедности државе кроз делатности на свим ни
воима организовања друштва.

Стратегија националне безбедностипред
ставља систем комплементарних норми, из
домена државних стратегија које се непосред
но односе на систем безбедности, реализова
ње специфичних одбрамбених функција др-



жаве у политичкој, економској, технолошкој,
едукативној, информационој, војној, верској и
другим областима основних функција државе.
Она је основа за интегрисано деловање снага
безбедности државе, кроз испољавање моћи
државе у функцији заштите виталних нацио
налних интереса.

Стратегија националне безбедности је
компатибилна и упоредива са сличним доку
ментима у свету, по својој структури и реше
њима, као и по дефинисању изазова, ризика и
претњи безбедности у државама региона.
Стратегијска документа система одбране про
изилазе из Стратегије националне безбедно
сти (шема 2).

Стратегија одбране представља најви
ши стратегијски документ у области одбране,
којим се дефинишу ставови о безбедносном
окружењу, одбрамбеним интересима, мисија
ма и задацима Војске Србије, као и структура
и функционисање система одбране.

Стратегија одбране Републике Србије за
снована је на Уставу, Стратегији националне
безбедности, одбрамбеним интересима и мо
гућностима, развоју демократских процеса у
Републици Србији, као и њеној позицији и од
носима у међународнојзаједници, тенденција
ма у међународним безбедносним интеграци
јама и карактеру савремених изазова, ризика и
претњи безбедности.

Шема 2 - Моделпланирања одбране

Документом Стратегија одбране поста
вљена су темељна стратегијска решења и кон
цепти у области одбране Републике Србије.
Они су основа за дугорочно пројектовање и
развој система одбране у складу са потребама
и могућностима Републике Србије.

Дугорочни план развоја система одбране
Републике Србије је основни документ дуго
рочног планирања. Њиме се утврђују страте
гијска опредељења за развој система одбране
Републике Србије, потребне способности Вој
ске Србије, садржај и динамика организацио
них промена, развој људских и материјалних
ресурса, финансирање система одбране и
друга питања значајна за функционисање си
стема одбране, у складу са мисијама и зада
цима у одбрани Републике Србије, за период
од десет и више година.

Дугорочно планирање развоја система од
бране ствара услове за пажљиво разматрање
способностисистема одбране и расподелу ре
сурса која је заснована на приоритетима.Тако
ђе, дугорочно планирање успоставља везу са
дугорочнимфинансијскимили политичкимиза
зовима(нпр.опремањеновимваздухопловима).

Дугорочно планирање развоја система од
бране није никада само техничка процедура.
То је, такође, и важан политички процес који
треба да буде разматрану политичком контек
сту.У исто време,уколико у дугорочном плани
рању развоја није обезбеђена објективност,
постоји ризик да то постане само политички
алат.

Дугорочно планирање
одбране

Краткорочно планирање
одбране

Средњорочно планирање
одбране
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Стратегијски преглед одбране Републи
ке Србије заснива се на Стратегији одбране
Републике Србије и Дугорочном плану развоја
система одбране РепубликеСрбије. Стратегиј
ским прегледомодбране РепубликеСрбије од
ређују се претпоставкеза: одржавање и развој
способностисистемаодбране, ефикасно упра
вљање ресурсима одбране и ефективно и
ефикасно извршавање мисија и задатака Вој
ске Србије.

Стратегијски преглед одбране Републике
Србије представља полазну основу за израду
осталих докумената којима треба да се опера
ционализују активности на изградњи нових
способности система одбране и Војске.

Дугорочним плановима стварају се услови
за развој система одбране и уопштено утврђу
ју циљеви и задаци. Међутим, средњорочним
плановима долази до њихове операционали
зације, јер се детаљније и прецизније усклађу
ју задаци са стварним могућностима.

Средњорочно планирање
у систему одбране

Средњорочно планирање је процес одре
ђивања циљева система одбране за средњо
рочни плански период и начина за њихово
остваривање. Документа средњорочног пла
нирања су: Смерницеза израду Средњорочног

плана и програма развоја система одбране;
Средњорочни план и програм развоја система
одбране и средњорочни планови носилаца
функција.

Смерницеза израду Средњорочногплана
и програма развоја система одбране (у да
љем тексту: Смернице) јесу документ фазе
планирања који даје полазну основу и одређу
ју оквир за узраду Средњорочног плана и про
грама развоја система одбране и главних
програма, као његовог саставног дела.

Смернице се израђују сваке године на
основу: Дугорочног плана развоја система од
бране Републике Србије, Стратегијског пре
гледа одбране Републике Србије, анализе
реализације постојећих планова и програма,
студија и анализа развоја система одбране и
пројекција издвајања финансијских средстава
за наредни средњорочни период.

Средњорочни план и програм развоја си
стема одбране разрађује, конкретизује и
усклађује циљеве утврђене у Дугорочном пла
ну развоја система одбране Републике Србије
и начин њихове реализације. Средњорочним
планом и програмом развоја система одбране
утврђују се решења која су резултат сагледа
вања изазова, ризика и претњи безбедности с
једне стране, а с друге, мисија и задатака Вој
ске и других чинилаца који утичу на изградњу
потребних војних способности.



Циљ израде и примене Средњорочног
плана и програма развоја система одбране је
да се одреди садржај, активности, поступак,
ресурси и динамика развоја нових, односно
одржавање постојећих способности система
одбране.

Средњорочнепланове носилаца функција
израђују носиоци функција у складу са Пра
вилником о планирању, програмирању, буџе
тирању и извршењу у Министарству одбране
и Војсци Србије. Носилац функције у систему
одбране:

- израђује средњорочне и годишње пла
нове из своје надлежности;

- сарађује у изради главних програма;
- пружа стручну помоћ руководиоцима

главних програма;
- предлаже мере за побољшање реализа

ције средњорочних и годишњих планова;
- учествује у реализацији пројеката и ак

тивности главних програма из своје надлежно
сти;

- израђује нормативе за планирање;
- израђује извештаје о реализацији сред-

њорочних и годишњих планова.
Носиоци функција у систему одбране од

ређују се у складу са надлежностима утврђе
них систематизацијом и формацијом и
потребама које проистичу из увођења новог
система планирања, програмирања,буџетира
ња и извршења у Министарствуодбране и Вој
сци Србије.

Планови расхода и издатака (персонални
расходи, оперативни издаци и издаци за инве
стиције) у оквиру главних програма и надле
жних средњорочних планова носилаца функ
ција треба да буду потпуно усклађени (шема
3). Ако, ипак, дође до одступања, значи да ни
је постојала одговарајућа координација изме
ђу носилаца израде главних програма и носи
лаца израде средњорочних планова носилаца
функција.

Краткорочно планирање
у систему одбране

Краткорочно планирањеје део интегриса
ног процеса планирања којима се операциона
лизују средњорочни планови. У систему
одбране Републике Србије оно обухвата јед
ногодишњи плански период. Успешна реали
зација годишњих планова захтева израду
већег броја планова различитих по садржају,
степену детаљисања, периоду на који се од
носи, итд.

Документа краткорочног планирања су:
Министарскоупутство, годишњи планови носи
лаца функција у систему одбране и годишњи
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Шема 3 - Приказ усклађености средњорочних
планова носилаца функција и главних програма

планови рада унутрашњих организационих је
диница Министарства одбране и команди, је
диница и установа Војске Србије.

Министарско упутство представља до
кумент Министартсваодбране у којем су садр
жане смернице за израду годишњих планова
носилаца функција и годишњих планова рада
унутрашњих организационих јединица и ко
манди, као и јединица и установа Војске Срби
је. Министарско упутство израђује се на
основу Средњорочног плана и програма и
Смерница за израду Финансијског плана Ми
нистарства одбране.

Годишњи планови носилаца функција из
рађују се на основу Средњорочног плана и
програма развоја система одбране и одобре
них финансијских средстава. Израђују их но
сиоци функција из својих надлежности.

Годишњи планови рада унутрашњих орга
низационихјединица Министарстваодбране и
команди, јединица и установа Војске Србије
представљају планске документе којима се
разрађују и операционализујузадаци из Мини
старског упутства.

Програмирање
као фаза процеса ППБИ

Програмирање је фундаментална фаза
процеса ППБИ којом се планови преводе у од
говарајућу структуру снага са захтеваним спо-
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собностима, узимајући у обзир ограниченост
расположивих ресурса. Резултат програмира
ња је одобрен скуп главних програма који тре
ба да обухвате све активности система одбра
не у одређеном периоду.

Полазну основу за програмирање чине
Смернице, а као резултатфазе програмирања
произилази Средњорочни план и програм. Фа
за програмирања реализује се:

- израдом главних програма,
- усаглашавањем главних програма, и
- израдомСредњорочногпланаи програма.
Главни програми представљају врло ва

жан управљачки инструмент. Поред њихове
улоге у процесу управљања ресурсима одбра
не, они успостављају механизме за ефикасну
контролу имплементацијепланиранихактивно
сти, пројеката и програма. Добијајући ажурне
информације о извршењу главних програма,
руководиоци могу реално сагледати стање си
стема одбране и, ако је потребно, предузети
корективне акције.

Израда главних програма почиње анали
зом Смерница за израду средњорочногплана
и програма развоја система одбране, доку
мента којије резултатфазе планирања. Резул
тат анализе је представа о циљевима које
реализацијом главног програма треба оства
рити, као и могућностима и ограничењима за
њихово остварење.

Након анализе Смерница, руководиоци
главних програма утврђују захтеве за развој
више варијанти реализације сваког појединач
ног циља који је одређен у Смерницама (шема
4). Након формулације и анализе варијанти
реализације сваког од одређених циљева, ру
ководиоци главних програма, уз помоћ тимо
ва, врше избор најбоље варијанте. Избор
најбоље варијанте треба да се заснива на
утврђеним смерницама, изводљивости, нивоу

способности и трошковима које производе и
другим релевантним чиниоцима.

Израда нацрта главног програма је актив
ност коју спроводи носилац главног програма
након избора најбољих начина за реализаци
ју утврђених циљева. Главни програми састо
је се од описног и табеларног дела. У оквиру
описног дела садрже:

- назив главног програма,
- опште циљеве главног програма,
- специфичне циљеве главног програма,
- анализу ситуације,
- приоритете главног програма,
- главне очекиване резултате,
- основне претпоставке и ризике реализа-

ције,
- расходе и издатке главног програма.
Табеларни део садржи програме, пројек

те и активности, трошкове неопходнеза њихо
ву реализацију, Временски план и План
ресурса.

Програмирањем се стварају предуслови
за избор најбоље варијанте реализације утвр
ђених циљева коришћењем расположивих ре
сурса. Дакле, програмирање чини видљивим
везе између способности система одбране и
буџета, као и између дугорочне визије и крат
корочних планова, чинећи их разумљивим за
доносиоце одлука и главне заинтересоване
стране.

Усаглашавање главних програма јесте
процес који се састоји од више фаза, али су
најзначајније: анализа нацрта главних програ
ма, утврђивањеусаглашеностинацрта главних
програмаса Смерницама и, на крају,утврђива
ње, на основу претходно добијених података,
у ком степену је могућа реализација циљева
утврђених у Смерницама. Савет за планира
ње одбране разматраутврђена спорна питања
и одређује коначна решења, а руководиоци

Шема 4 - Избор варијанти за реализацију циљева главног програма

Планирање Програмирање

Смернице за
израду плана и

програма

Буџетирање

Инвестиције



главних програма организују дораду главних
програма у складу са одлукама Савета.ч

Израда Средњорочног плана и програма
развоја система одбране започиње након
усвајања главних програма од стране Савета
за планирање одбране. Средњорочни план и
програм развоја система одбране разрађује,
конкретизује и усклађује циљеве утврђене у
Дугорочном плану развоја система одбране и
начин њихове реализације.

Средњорочни план и програм развоја си
стема одбране израђује се сваке године и
представља резултат процеса циљног плани
рања у систему одбране. То је свеобухватни
документ у коме су интегрисани циљеви раз
воја система одбране и начини њихове реали
зације. Поред развоја система одбране,
документ разматра и питања текућег функци
онисања система одбране.

Ограниченост средстава која су у буџету
Републике Србије опредељена за систем од
бране намеће потребу да се знатно већа па
жња поклања управљању реализацијом пла
нова и програма, и то са највишим могућим
степеном економске рационалности.

Буџетирање
као фаза процеса ППБИ

Буџетје акт којим се предвиђају и одобра
вају приходи и расходи државе за одређени
будући период. Буџетом се предвиђају и рас
поређују расходи и приходи ради осигурања
континуитета финансирања јавних функција и

2) Савет за планирање одбране је саветодавно тело
министра одбране за планирање одбране.

3) Апропријација је, по Закону о буџету Републике Србије,
дато овлашћење Влади Републике Србије за трошење
јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене
за буџетску годину.

усклађивања потрошње државе са економ
ском политиком и могућностима.

Народна скупштина Републике Србије до
носи Закон о буџету Републикеза сваку годину.
Из њега произилазе овлашћења и обавезе за
свеоргане који извршавајубуџет.Министарство
одбране, као директни буџетски корисник, мо
же стварати обавезе и користити буџетске
апропријациједо износаутврђених за поједину
намену у буџету» Наплата прихода није огра
ничена износима исказаних прихода у буџету.

Буџетирање представља "процес за си
стематско повезивање трошења фондова за
остварење планираних циљева", а буџет је
"документ који садржи речи и цифре које изра
жавају намењене издатке за дате категорије
и/или сврхе".

Органи и институције који су задужени за
прорачун буџетских прихода и расхода и за из
раду буџета у целини желе, у ствари, да обез
беде непосредну везу између онога шта буџет
садржи и будућих догађаја. Тај законски план
ски документ је, према томе, израз намерава
ног понашања у периоду извршавања буџета.

Према Правилнику о ППБИ у Министар
ству одбране и Војсци Србије буџетирање
представља исказивање финансијских сред
става потребних за персоналне расходе, опе
ративне издатке и издатке за инвестиције у
складу са прописима о одбрани и Војсци Ср
бије, односно за извршење главних програмау
току једне године.

Веза између фазе програмирања и фазе
буџетирања. Средњорочни план и програм
развоја система одбране разрађује се кроз
процес програмирањаи представљаоснову за
израду Финансијског плана Министарства од
бране.

Снимио: Д. Банда
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У мил. дин

ГЛАВНИ ПРОГРАМ

2010 2011 2012 120131 20141 2015

10 12 15 15 18 20

Финансијски план
Министарства одбране је акт
који садржи процену обима
примања и издатака у бруто

износу за буџетску годину

Шема 5 - Модел превођења програма у
финансијски план

Главни програми израђују се за период од
шест година. Финансијски план Министарства
одбране ради се за једну буџетску годину и то
за прву годину програма, док буџет предста
вља детаљан финансијски план по програми
ма, пројектима и активностима (шема 5).

Финансијски план Министарства је акт ко
ји садржи процену обима примања и издата
ка, укључујући примања и издатке из
сопствених прихода у бруто износу за буџет
ску годину. Финансијски план МО доноси се у
поступку, роковима и динамици прописаним
Законом о буџетском систему.

Извршење као фаза процеса ППБИ

Усклађивањем предлога финансијског
плана са, од стране Народне скупштине Репу
блике Србије одобреним Законом о буџету и у
оквиру њега средствима за потребе одбране у
наредној буџетској години, не завршава се
процес ППБИ. Тај процес се наставља и током
године у којој се главни програми извршавају,
то јест током реализације планираних потре
ба путем ангажовања распоређених буџетских
средстава и стварајући обавезе за исплату,
као и исплатом створених обавеза, односно
коначном потрошњом буџетских средстава
према годишњем плану.

Фаза извршења у оквиру процеса плани
рања, програмирања, буџетирања и изврше-

Подела расхода и издатака по
годинама у оквиру Главног

програма је основа за израду
годишњег финансијског плана

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ГЛАВНОГ ПРОГРАМА Зд 1 1 У милл дин

2010. ГОДИНУ

11 111 IV 1 УКУПНО

ПРОГ1 2 1 1 1 5

ПРОГ2 о 2 2 1 5

УКУПНО [ 2 1 3 1 3 1 2 1 10

ња, представљадинамичан процес који прожи
ма све три претходне фазе система. Веома је
важно навести да се, као што је приказано на
шеми 1, резултат фазе извршења одговор на
питање - да ли постижемо постављене ци
љеве?

Праћење извршења јесте процес којим се
врши надзор и контрола спровођења планова,
програма и финансијског плана ради достиза
ња очекиваних резултата и остваривање ци
љева. Анализом извршења планова, програма
и финансијског плана утврђује се степен
остваривања циљева, одступања, узроци и
предлажу корективне мере.

Корективним мерама обезбеђује се до
следна реализација планова, програма и фи
нансијског плана. Корекцију планова, програма
и финансијског плана врши надлежан орган у
случају промене ситуације или када није могу
ће њихово извршење.

Фаза извршења посматра се путем извр
шења планова и програма. Међутим, праће
њем извршења финансијског плана прати се и
реализацијаактивности, пројеката и програма,
за чију реализацију су неопходна финансијска
средства.

Извршење планова и програма

Интегрисан процес планирања (повеза
ност планова различитог нивоа) приказан је
шематски на шеми 6. Оптимално управљање



извршењем задатака у планираној динамици
тражи постојање повратне везе која обезбеђу
је благовремене и тачне информације о функ
ционисању процеса ППБИ.

Без обзира на реалност процене планских
претпоставки и ригорозност предузимања по
ступака у односу на планску регулативу, нор
мално је очекивати извесне разлике између
планираних и стварно реализованих задатака.
Да би се настале разлике између стварног и
планираног стања свеле на минимум неопход
но је успоставити механизме за успешно орга
низовано прикупљање и пренос података о
стварном стању, утврђивање разлике између
стварног и планираног стања, као и ефикасно
функционисање корективних чинилаца који
подразумевају додатне акције ради свођења
одступања стварног у односу на планирано
стање на минимум.

Разлика између планираног и стварног
стања може да настане као последица недо
статка података, самим тим лоших процена и,
у крајњем, неадекватних планова. Осим тога,
она може да настане као последица неефика-

Шема 6 - Извршење планова система одбране

сне оранизације или осцилација фактора који
утичу из окружења.

Праћењем реализације годишњег плана
применом рачунарске технике или других
стандардних поступака, утврђују се варијанте
могућих интервенција, којима ће се могуће де
вијације довести у дозвољене границе одсту
пања. Избором једне од могућих варијанти
корекције наставља се ток информација у по
вратном колу, све док се систем не доведе у
равнотежу.

Схватања да се једном израђен план, без
обзира на његов временски домет и стабил
ност релевантних фактора, мора извршити
управо тако како је утврђен, јесте статичко
схватање функције планирања. То схватање
иде понекад толико далеко да негира потребу
планирања, ако план није могуће реализова
ти у полазној варијанти. Међутим, планирање
треба схватити као функцију у континуитету
сагледавања начина извршења задатака, а у
вези с тим и потребу репланирања,зависно од
стварних услова који се прате преко повратних
информација.

Потреба за реализацијом програма или
пројекта, као штоје развој неког средства рат-
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Израда Предлога
за ребаланс

буџета
Републике

не технике, може постојати у више организа
ционих јединица и у том случају одређује се
носилац извршења тог програма или пројекта.

Извршење финансијског плана

Извршење финансијског плана предста
вља веома важан процес у финансијском по
словању.Премаједном схватањуоно подразу
мева трошење средставаза одређене потребе
и намене. Друго, прихватљивије схватање под
извршењем финансијског плана подразумева,
поред трошења средстава, и наплаћивање
прихода током године.

Основни циљ извршењафинансијскогпла
на јесте финансирање одобрених активности,
пројеката и програма садржаних у усвојеним
главним програмима.Специфичноступравља
ња извршењем финансијског плана Министар
ства одбране, на тај начин и финансијских пла
нова главних програма, огледа се у томе да се
Шема 7 - Процес праћења извршења
финансијског плана Министарства одбране

Израда Нацрта финансијског
плана МО

Усвајање Закона о буџету
Републике Србије

Израда Финансијског плана МО

Извршење финансијског плана •••11111---~

Праћење и анализа извршења
финансијског плана

Усклађивање са
расположивим

средствима

не

ограничења која је наметнуло Министарство
финансија, попут апропријација и квота, мора
ју "поклапати"садинамиком извршења.Са дру
ге стране, динамика извршења зависи од низа
специфичности условљених Законом о јавним
набавкама,Закономо буџетскомсистемуидру
гим законским ограничењима, али и од актив
ности самих чинилаца извршења.

Извршавањем финансијских планова ор
ганизационајединица Министарства одбране,
надлежна за буџет и финансије, дужна је да
одржава ликвидност готовинских токова сред
става Министарства одбране, у складу са
овлашћењима за располагање финансијским
средствима.

За праћење и евидентирање реализације
средстава по усвојеним главним програмима,
програмима, пројектима и активностима над
лежна је организациона јединица Министар
ства одбране за рачуноводство. Евиденција
треба да садржи назив корисника средстава
који реализује активност или пројекат у оквиру
главног програма, шифру носиоца извршења,
назив главног програма и пројекта са ознаком,
планирана средства за спровођење и степен
реализације.

Процес извршења финансијског плана си
стема одбране функционише у зависности од
услова у окружењу. Наиме, уколико су утицаји
окружења такви да се подударају са планира
ним стањем извршење финансијског плана
функционише готово идеално. Међутим, ути
цаји из окружења постоје и то, углавном, не
планирани и долази до одступања у извршењу
финансијског плана. При томе, зависно од
узрока евентуалне разлике између стварног и
планираног стања извршења финансијског
плана системаодбране,доносиоци одлука мо
гу да предузму акције у два правца (слика 7):

- уколико се оцени да су узроци разлика у
извршавању финансијског плана последица
нереалног планирања, или се оцени да је по
ступак за покретање ребаланса буџета Репу
блике Србије немогућ, то јест да не постоје
услови за ребаланс услед недостатка буџет
ских прихода који не могу да се обезбеде до
датним порезима, царинама,таксама и другим
инструментима - одлучује се да се приступи
усклађивању годишњег плана потреба и рас
хода одбране са расположивим буџетским
средствима;

- уколико услед дешавања на тржишту
дође до инфлације цена или слично, што има
за последицу немогућност финансирања свих
планираних активности, пројеката и програма
- одлучује се да се покрене поступак за реба
ланс буџета Републике Србије.

У првом од наведених случајева, који се
најчешћеидогађа, усклађивањеса расположи-



вим средствима је једино могуће, путем избора
приоритета, тако да се извршењем финансиј
ског плана финансирају само оне активности,
пројекти и програми којима се обезбеђује функ
ционисање система одбране у правцу одржава
ња постојећих способности система одбране.
Уколико се, ипак, створе услови за ребаланс бу
џета Републике Србије и уколико се донесе За
кон о измени Закона о буџету, поступак израде
Финансијског плана Министарства одбране се
понавља као на шеми 7.

Настале промене у било ком од наведених
случајева повратно утичу на извршење Сред-

њорочног плана и програма развоја система
одбране, односно на одговарајуће програме,
пројекте и активности, па и на реализацију Ду
горочног плана развоја система одбране Репу
блике Србије. Стога, приликом наредног циклу
са израде Средњорочног плана и програма
развоја система одбране, таква одступања
треба кориговати, учинити све да се евентуал
не недоследности у извршењу планираних ак
тивности, пројеката и програма исправе, тако
да се извршење Дугорочног плана развоја си
стема одбране Републике Србије не доводи у
питање.
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Закључак

Досадашњи систем управљања ресурси
ма одбране није био у довољној мери ефика
сан и није одговарао сложеним захтевима који
су се постављали пред систем одбране Репу
блике Србије. Планирање као елемент систе
ма управљања ресурсима одбране Републике
Србије у претходном периоду није одговарао
изазовима у окружењу. Наиме, дугорочно пла
нирање дуго година практично није постојало,
тако да су доносиоци одлука уз крајње напоре
постављали задатке и циљеве система одбра
не. Оно што је, такође, карактеристично за тај
период, у вези са управљањем ресурсима од
бране, јесте да нису постојали одговарајући
механизми за пружање података о томе да ли
се постављени циљеви и задаци система од
бране успешно спроводе, односно да ли је из
вршена одговарајућа расподела ресурса за
реализацију тих циљева.

Данас се систем одбране РепубликеСрби
је суочава са великим проблемом, као, уоста
лом, и системи одбрана земаља у окружењу,
али и развијенихземаља света. Наиме, финан
сијска криза светских размера није заобишла
ни Републику Србију. Оно што је резултат тога
јесте да су могућности за финансирање си
стема одбране Републике Србије смањене. У
складу с тим, и потребе РепубликеСрбије у по
гледу одбране се мењају.

Са друге стране, реформа система одбра
не неминовно изискује адекватно побољшање
квалитета опреме и модернизацију,што захте
ва одговарајућа финансијска средства.Држава
која је и сама суочена са проблемом недостат
ка финансијскихсредставанијеу могућностида
адекватно одговори овом изазову.На тај начин
неопходно је крајње рационално и ефикасно
управљање ресурсима који су на располагању
Министарству одбране. Систем ППБИ полази
од тогада финансијска средстваза потребеод
бране треба реализовати само према утврђе
ним циљевима и динамици.

Увођењем система планирања, програми
рања,буџетирањаи извршењастањеу области
управљања ресурсима одбране се драстично
мења. Наиме, долази до једног процеса који се
одигравау континуитету.Сви планови и програ
ми су интегрисани у једну целину.Финансијски
план МО, као један од планова носилаца функ
ције, служи за успостављањевезе између анга
жованих ресурса и предложених, односно по
стигнутих резултата. Уводе се механизми за
праћење реализацијепостигнутих циљева,што
је предност у односу на стање до сада.

Систем управљања ресурсима одбране
јесте сложен, динамичан, интероперабилан и

интегрисан процес. Основна сврха овог проце
са јесте управљање ради одржавања и из
градње способности Министарства одбране и
Војске Србије за остваривање циљева одбра
не Републике Србије. Коначно, сврха процеса
управљања ресурсима одбране јесте и обез
беђивање услова за остваривање мисија и за
датака система одбране.

Процес управљања ресурсима никако ни
је само техничка процедура, већ и важан поли
тички процес. У случају да не постоји политич
ка воља и доследност у погледу одрживости
планираних и предвиђених величина, постоји
ризик да се тај процес претвори у расподелу
расположивих ресурса, као што је то био слу
чај до сада.
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РАД КОМАНДЕ БРИГАДЕ У ПРОЦЕСУ
ПЛАНИРАЊА ОПЕРАЦИЈА

Пуковник Жељко Трамошљика

6ез обзира на то да ли се ради о рату или миру, команда бригаде,
у складу са савременим изазовима, непрекидно је ангажована.
Планирање операција је комплексан и дуготрајан процес. Савре-

мени услови у којима ће се изводити операције намећу проблеме за чије
решење се тражи целовит прилаз и сагледавање свих аспеката. Досада
шња пракса планирања операција у Војсци најчешће је користила сектор
ски метод рада команди на свим нивоима. Спорост у доношењу одлуке
била је једна од карактеристика таквог рада.

Циљ рада јесте да се систематизују сазнања и прикаже рад команде
бригаде у општем моделу процеса оперативног планирања. Актуелност и
значај теме су очигледни, имајући у виду недостатак праксе, али и место
и улогу команде бригаде у систему командовања Војском и у Војсци.

*Аутор ради у Првој бригади КоВ-а

Г{ о недавно теорија и пракса планира
.Ц ња операција у Војсци Србије засни

вала се на Упутству за рад команди-штабова
(нацрт) који датира из 1983. године.

Определење које је наша земља исказала
у процесу интеграцијазахтевада се што квали
тетније припремимо за рад у новим и битно из-

мењеним условима. Без доброг познавања
основа планирања операција и штабног рада
уопште, у оквирима међународних стандарда,
отежано је учествовање у војним интегратив
ним процесима.

У условима савремених изазова, ризика и
претњи, команда бригаде би се могла ангажо-



вати у борбеним и неборбеним операцијама,
што од ње захтева функционалну организаци
ју у погледу конципирања снага и оптималног
организовања саме команде. Савремене опе
рације су сведимензионалне, комплексне и ди
намичке. Учешће у савременим војним опера
цијама захтева ангажовање и здруживање
снага различитих родова. Планирање операци
је је комплексан и дуготрајан процес, а савре
мени услови у којима ће се изводити операци
је намећу проблеме за чије решење се тражи
целовит прилаз и сагледавање свих аспеката.

Потпуно прихватање и овладавање про
цесом оперативног планирања представља,
поред осталог, основу за рад у програму Парт
нерство за мир.

Интероперабилност са системима одбра
не чланица ПЗМ, поред организацијске струк
туре, подразумева и адекватне процедуре
планирања операција и командовање снагама
у операцијама. При том, треба имати на уму
да у оквиру ПЗМ постоје упутства која имају
стандард НАТО (STANAG), али и специфично
сти код појединих земаља. Те специфичности,
ипак, ослањају се на основне поставке које ва
же у НАТО, само се поједини аспекти разлику
ју, у зависности од постојеће доктрине и
организацијске структуре команди.

Пратећи тенденцију развоја операција, на
меће се прихватање усвојених процедура за
планирање операција и изградња сопствених
процедура усклађених са међународним. Пла
нирање операција на нивоу команде бригаде
треба да обезбеди паралелан рад на планирању
и на нивоу потчињених састава и да растерети
команде од израде сувишних и нефункционал
них докумената плана (пројекта) операције.

Процес оперативног планирања, као и рад
команде бригаде у процесу планирања опера
ција, заснива се на Упутству за оперативно
планирање и рад команди у Војсци Србије
привремено, ГШ ВС/Управа за планирање и
развој (Ј-5) / Београд, 2008. године. Сам про
цес и рад команде бригаде у процесу плани
рања је комплексан и захтеван, али пружа
велики степен слободе и међусобне комуни
кације при планирању. Стандарди и процедуре
за рад команде бригаде и осталих команди за
снивани на овом упутству, уведени су да би се
олакшао рад штабних официра и омогућило
да се применом стандарда и процедура доби
је релативно сталан квалитет решења. На тај
начин субјективне способности сваког поједин
ца усмерене су ка креативној примени наведе
них поступака, а избегнута је зависност исхода
рада од личних способности официра.
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Нови начин рада команде бригаде у проце
су планирања операција, уколико се проводи у
целини, омогућава анализу и упоређивање ви
ше противникових и сопствених варијанти анга
жовања и проналажење најбоље варијанте ан
гажовања сопствених снага; омогућава највишу
интеграцију, координацију и синхронизацију опе
рација, умањује ризик од превида критичних
аспеката операције и резултира потпуним пла
новима.

Планирање операције је комплексан про
цес, а планови (пројекти) операција су основ
на активност команда бригаде. Константно
постоји потреба израде нових планова, прове
ре и ажурирања нових планова, као и планова
за увежбавање команде у савременим проце
дурама рада.

Нови начин планирања операција у Вој
сци Србије треба да умањи утрошак ресурса
којим команда располаже, што се, поред оста
лог, остварује скраћивањем процеса, односно
добијањем на времену или смањењем броја
ангажованих људи. Следећи аспект унапређе
ња организације планирања односи се на убр
зање протока информација и доношење
правовремених и сврсисходних одлука. Овај

квалитет могуће је остварити техничко-техно
лошким решењима и савременим методама
рада који подразумевају употребу симулација
и штабних ратних игара.

Актуелност и значај теме су очигледни,
имајући у виду недостатак праксе, али и место
и улогу команде бригаде у систему командо
вања Војском и у Војсци.

Процедуре рада Команде бригаде

Нови квалитет потребан команди бригаде
за планирање операција у миру и у рату јесу
стандардизоване оперативне процедуре
(СОП).

Стандардизоване оперативне процедуре
рада представљају скуп неопходних корака,
конкретно обухваћених процесом оперативног
планирања, које примењују организацијскиде
лови и старешине команда бригаде, а које
омогућавају команданту да контролише дога
ђаје ради добијања одобрења на одговарају
ћем нивоу. Оно што треба имати на уму јесте
чињеница да се СОП за рад команде бригаде
утврђују за сваку конкретну операцију. Одно-



сно, постојеће СОП се допуњују или редукују у
складу са потребама конкретне операције.
Уважавајући ту чињеницу, предлог СОП је дат
за општи модел процеса оперативног плани
рања.

У команде бригаде, као и свакој другој ко
манди, њено функционисање и надлежности
организацијских целина у ратним и мирнодоп
ским условима, а посебно у току планирања
операција, прецизирани су стандардним опера
тивним процедурама. Важећа оперативна про
цедура прецизира како ће команда извршавати
добијене и нормативно прописане задатке, ко
је су специфичне надлежности, које технике и
поступке примењивати, како и које брифинге
организовати и друго. Све то командант једини
це прописује ради обезбеђења ефикасног и
флексибилног рада команде у целини и потчи
њених јединица. Важећом оперативном проце
дуром стандардизују се рутински поступци који
се често понављају, чиме се командант или за
меник ослобађају обавезе да их непрестано ре
гулишу. Основе за израду важеће оперативне
процедуре чине: доктринарни извори, делови
важеће оперативне процедуре претпоста
вљене команде, командантове смернице, као
и технике и процедуре установљене иску
ствено кроз праксу.

Оперативна процедура у сваком моменту
мора бити комплетнаи ажурна како би се ново
придошли официри команде или потчињених
јединица, као и придатеи претпочињенеједини
це што пре прилагодилирутинскомфункциони
сању команде, штаба или јединице у целини.
Предности важеће оперативне процедуре
огледају се у поједностављењу и скраћивању
борбених наређења, унапређењу разумевања
и тимског рада међу штабним официрима и је
диницама, успостављању синхронизованог
штабног рада и вежби, као и скраћивању и
убрзавању рада команде - штаба у процесу
планирања.

Важећом оперативном процедуром тачно
је одређено ко треба да присуствује којим бри
финзима, шта су му задужења, колико има
времена у оквиру брифинга за своје излагање,
ко га може заменити, као и тачан распоред ор
гана у оперативној сали. Начелник штаба и 3.
одељење за оперативне послове команде (Б-
3), у сарадњи са осталим официрима, одговор
ни су за припрему, координацију, одобрење,
израду и достављање важеће преративне про
цедуре. Процедуре рада обезбеђују да сваки
припадник команде препозна и схвати своје
место и улогу у процесу планирања.

1Ј Упуство за оперативно планирање и рад команди у ВС (
привремено), ГШ ВС, Управа за планирање и развој (Ј-5)
2008. године.

Процедуре рада Команде бригаде
у фази иницирања

Процес одлучивања најчешће почиње
пријемом задатка који доставља претпоста
вљена команда. Упутствоч није прецизно по
делило фазу иницирања на кораке али се у
оквиру ње јасно издвајају основне активности
које треба реализовати: активирање команде;
припрема за рад; пријем (проучавање) задат
ка; почетна процена; брифинг (упознавање са
ситуацијом); издавање командантових почет
них упутства; издавање припремног наређења
број 1.

Након пријема задатка начелник штаба
активира команду. Органи команде долазе у
команде бригаде и изузимају личну опрему и
наоружање и излазе на место за узбуну. По
одобрењу команданта начелник штаба врши
избор места за рад Команде бригаде (КМ на
МУ, МЗ РМЗ или другалокација у зависности
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од ситуације). По избору,односно када коман
дант одреди место рада Команде бригаде
(КМ), начелник штаба наређује начелнику 3.
одсека да организујеуређење простораза раз
мештај и рад команде. Упоредо с тим, начел
ници одсека и реферата организују уређење
места за рад одсека - реферата и других орга
на команде. У фази припреме за рад органи
комаде прикупљајудокументе и прибор за рад
на проучавању и схватању задатка: наређење,
карте зоне операције, важећу оперативну
процедуру своје и претпостављене команде,
потребна правила, приручнике и све до тада
урађене процене органа команде са адекват
ним закључцима који могу бити основ у про
цесу планирања.

Након извршене припреме за рад начел
ник штаба извештава команданта бригаде о
готовости команде бригаде за отпочињање
процеса одлучивања. Радому оперативној са
ли руководи начелник штаба који упознаје ко
манду са наређењем након заузимања места
регулише начин његовог презентовања орга
нима команде, како би се команда упознала са
истим и могла отпочети са почетном процеду
ром. Наређење се може копирати и поделити
органима команде. Након упознавања са на-

ређењем врши се почетна процена у којој се
анализирају: расположиво време од пријема
до извршења, као и расподела времена на
време за планирање команде бригаде и време
за потчињене, обавештајна припрема боји
шта, штабне процене које су до сада на рас
полагању за процес планирања.

Свакако да се разматрају и штабна иску
ство, прорачун трајања дневног и ноћног вре
мена, итд.

Начелник штаба непрекидно обезбеђује
да команда располаже потребниминформаци
јама, упутствима и средствима. Он команди
обезбеђује време за рад, одређује време и ме
сто брифинга и издаје јединствене инструкци
је. Издавањем одговарајућих упутстава, уче
шћем у брифинзима, командант и начелник
штаба воде команду кроз процес планирања.

Начелникштабаодређујелица којаучеству
ју, а неопходнасу за процес планирања,преко
помоћника за операције и подршку.Он регули
ше времетрајања брифинга,ко ће учествовати
у брифингу и ко може вршити измене у плану
брифингау погледувременаи учесника.

Почетну процену врше сви органи за се
бе, те је неопходнопрецизиратипроцедуру ра
да сваког органа до почетка, у току почетне



процене, на брифингу, након чега ће коман
дант издати упутства и уручити припремно на
ређење број 1 потчињеним саставима.

Табела 1: План брифинга у фази иницирања

Након упознавања са задатком и изврше
ње почетне процене, начелник штаба наређу
је брифинг (упознавање са ситуацијом). План
брифинга (упознавање са ситуацијом) у фази
иницирања приказан је у табели 12Ј.

Ред. Наслов Лице које Време
Садржај активности Износи трајања Примедбабр. тачке замењује брифинга

а) Извештај команданту о готовости

в команде за процес оперативног
1 m планирања нш пзо 3 3

>- б) Увод, намена и план брифинга
в) Зона операције (саопштава)
а) Утицај окружења
б) Противник НБ-2 1Р/Б-2 5в) Утицај расположивог времена
г) Извиђање (захтеви)
а) Укупно расположиво време
б) Тренутна борбена моћ, НБ-3 1Р/Б-3 8в) Размештај и активности јединица,
г) Ојачања
Актуелно стање људских ресурса:
а) Стање људства, НБ-1 реф/Б-1 3
б) Морал љvдства

с( а) Логистичка ситуација у зони
:I: б) Стање борбених система НБ-4 1Р/Б-4 4w в) Стање материјалних залиха:::rо а) ТкИ система у зони НБ-6 реф/Б-6 2а. б) Проблеми и захтеви2 i:::: зос( а) Стање МФ средстава за извођење:I: НБ-8 2
1- операцијеw а) Хуманитарна ситуација;;;rо б) Цивилна процена НБ-9 РОЈ 2i:::: в) Међународно цивилно присуство

г) Медијска ситуација
а) безбедности у јединицама и на НРВП реф/РВП 2територији
а) расположивог времена за операцију НБ-3 1Р/Б-3 2по фазама и задацима
- Закључак о стању (утицај на

припреме за извођење операције)
- Предлог захтева према Сви носиоци брифингапретпостављеној команди
- Предлог садржаја припремног

наређења број 1
а) Начин скраћивања процеса

одлучивања ако је потребно
с( с( б) Почетна подела времена -
:I: m одобравање1- 1- КОМАН3 wU в) Распоред vпvћивања официра за везv нш 5 5;;;r~ г) Време почетног извићања ДАНТ
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Начелници одсека и самосталних рефера
та реферишу по питањима која су дефинисана
планом брифинга број 1. На брифингу се крат
ко реферише о тренутном стању и активности
ма јединице, насталим променама, сагледава
се задатак јединице, зона операције, уочавају
приоритетни задаци и анализира време. Ко
мандант бригаде може да не саслуша рефе
рисање неког од органа команде.

Након брифинга командант издаје почет
на упутства, у усменој форми, у којима се пре
цизира: како скратити процес планирања ако
је то потребно; почетна подела времена; које
официре за везу и координацију упутити у од
ређене јединице; полазне основе за извиђа
ње; дозвољени покрети и додатни задаци које
командант поставља команди у вези са на
ставком планирања.

Расположиво време одређује ниво дета
ља до којих команда може да планира. Када је
време наређењем унапред додељено коман
дант одређује да ли ће радити потпуни процес
планирања или ће га скратити.

Последњи корак у фази иницирања јесте
издавање припремног наређења потчињени
ма и јединицама подршке. Начелно, садржи
тип операције, зону операције, почетно време
и сваки покрет или извиђање.» Припремно на
ређење одобрава командант.

Каснијим пријемом припремних наређења,
у складу са одмицањем процеса одлучивања,
рад и задаци се све више конкретизују до изра
де оперативног наређења које садржи коначну

одлуку о ангажовању конкретних снага са јасно
додељеним задацима. Ова наређења олакша
вају паралелно планирање. Припремним наре
ђењима регулишу се мере за јачање способно
сти јединица које ће највероватније бити
ангажоване. Након завршеног рада у фази ини
цирања отпочиње рад у фази оријентације.

Процедуре рада команде бригаде у
фази оријентације

Суштина рада Командне бригаде у фази
оријентације јесу следеће активности: анализа
задатка, дефинисање мисије, индетификаци
ја снага, брифинг анализе мисије, и израда и
издавање командантових смерница за плани
рање. Циљ рада у овој фази је: визуализација
бојишта"; дефинисање (идентификација) про
блема, и почетак процеса одређивања прихва
тљивих решења.

2) Брифинг у фази иницирања није децидиран у Упутству,
али је логично да након кратке почетне процене начелници
одсека и реферата кратко реферишу команданту и приме
његова почетна упутства .

з) Упутство за оперативно планирање и рад команди у Вој
сци Србије (привремено), МО, ГШ ВС, Управа за планира
ње и развој (Ј-5); Београд, 2008, стр. 153

4Ј Визуелизација бојишта је процес којим командант јасно
схвата свој положај у односу на противника и простор. У
складу с тим, он предвиђа крајњи циљ, дефинише редослед
активности - дејство сопствених снага од почетка до краја
операције. То је кључно и даје команданту основ како да на
најбољи начин предвиди своје снаге, мотивише људство, са
гледава зону операције, противника и крајњи циљ.



У наведених пет активности садржано је
17 корака које је неопходно реализовати да би
се добили одговарајући излази, пре свега де
финисала мисија и сачињене командантове
смернице за планирање. Радом руководи на
челник штаба и начелници Б1 до Б9.

Анализа задатка са спектром питања које
обухвата, дефинисање мисије и индентифика
ција снага, односно 11 корака које садрже ове
активности, не морају да се реализују на јед
ном месту у оперативној сали. Рад може бити
организован у просторијама одсека или дру
гом месту како прецизира начелник штаба и у
времену које он одреди.

Помоћник за подршку, као и помоћник за
операције, непрекидно координирају рад својих
одсека, обезбеђују размену информација по хо
ризонтали и вертикали и усмеравају рад истих.

Редослед корака, како их наводи Упут
ство, у овој фази није обавезујући све до
брифинга број 2. Начелник штаба најављује
почетак друге фазе процеса оперативног пла
нирања, саопштава циљ и дефинише време за
које је потребно реализовати наведену фазу.

У оквиру свих органа команде бригаде по
чиње се са реализацијом корака 1, анализом

наређења претпостављеног команданта,
онако како то предвиђа Упутство.

У анализи наређења претпостављеног ко
манданта треба схватити:

- замисао претпостављеног команданта
(улога, укључујући задатке, ограничења, ризик,
расположива средства и зону операције);

- концептоперације,укључујући и план об
мањивања; време дато за извршење задатка;

- место и улогу суседа и њихов однос у
плану претпостављене команде;

- центар гравитације;
- одлучујуће тачке, жељено крајње стање,

критеријум успеха.
Начелник штаба, након анализе наређења

претпостављеног команданта, наређује да се
отпочне са обавештајном припремом боји
шта у свим одсецима - рефератима Команде
бригаде.

Треба имати у виду да се обавештајна
припрема бојишта(ОПБ) као активност не завр
шава у овом моменту рада команде. У реалној
ситуацији она се одвија непрекидно, током це
лог процеса одлучивања, тј. кроз све фазе. У
овој фази Упутство је прецизно разрадило
обим и садржај који се реализује у овом тре-
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нутку одлучивања али није искључило потре
бу ажурирања информација и уважавање ути
цаја ОПБ на остале кораке друге фазе. На
челник штаба, у складу са поделом времена
датим за ову фазу, наређује израду листе до
дељених, изведених и тежишних задатака.
Сваки одсек - реферат на основу додељених
задатака дефинише и изведене задатке, а на
основу њих два до три тежишна задатка. Листу
доставља у 3. одсек који врши њихово обједи
њавање и израду. Додељени задаци су они
који су недвосмислено задати од претпоста
вљене команде, а изведени задаци су они ко
је није дефинисала претпостављена команда,
али је њихова реализација услов за извршење
додељених задатака. Командант одобрава ли
сту тежишних задатака који се морају изврши
ти ради испуњавања мисије.

Начелник штаба са помоћником за опера
ције и помоћником за подршку врши анализу
листе додељених, изведених и тежишних зада
така, дефинише стварне тежишне задатке, ор
ганизује израду листе (табеле) и обезбеђује да
се она достави команданту на верификацију.

У следећем кораку начелник штаба наре
ђује израдулисте расположивих снага и сред
става. Сваки одсек - реферат дефинише
расположиве снаге и средства и сачињава ли
сту (преглед) из своје надлежности где дефи
нише расположиве снаге и потребне снаге за
реализацију мисије. Листе доставља у 3. од
сек који врши њихово обједињавање и израду.
Процена расположивости снага и средстава
обухвата процену актуелне борбене организа
ције, подршку и статус (тренутне могућности и
ограничења) средстава свих јединица. Разма-



трају се односи између специфичних и импли
циран их задатака и расположивих средстава,
и из њега одређује да ли имају средства за из
вршење свих специфичних и имплицираних
задатака.

Начелник штаба са помоћником за опера
ције и помоћником за подршку врши анализу
листе расположивих снага и средстава и орга
низује израду листе (табеле), након чега следи
одређивање ограничења.

Начелник штаба наређује израду листе
ограничења (забране) и обавеза. Сваки одсек
-реферат дефинише ограничења и обавезе из
своје надлежности, где под А дефинише огра
ничења (забране), а под Б обавезе. Листу до
ставља у 3. одсек који врши њихово обједиња
вање и израду.Начелникштабаса помоћником
за операције и помоћником за подршку анали
зира листу ограничења и обавеза, одобрава је
и организује њену израду (табеле).

Идентификовање критичних чињеница
је следећи корак који се реализује у овој фа
зи. Сваки одсек - реферат дефинише листу
критичних чињеница и претпоставки из своје
надлежности, где под А дефинише критичне
чињенице, а под Б претпоставке. Листу доста
вља у 3. одсек који врши њихово обједињава
ње и израду. Претпоставке се користе уместо
непознатих чињеница и треба да буду веро
ватне, неопходне и реалистичне. И ову листу
анализирају, систематизују и одобравају на
челник штаба и помоћник за операције и подр
шку. Након израде листе критичних чињеница
и претпоставки следи листа ризика коју изра-

ђују сви одсеци - реферати из своје фрикцио
налне надлежности коју обједињава 3. одсек.
Штаб индентификује степен ризика и израђује
почетну процену степена ризика за сваки слу
чај посебно. Начелник штаба са помоћником
за операције и помоћником за подршку врши
анализу листе ризика (за сваку опасност) на
кон чега организује израду листе и доставља
команданту бригаде, ради командантове по
четне процене, где може да прихвати тактички
ризик. Сви наведени кораци који се реализују
пре процене ризика и претходе процени ризи
ка, изузимајући анализу наређења претпоста
вљеног команданта и ОПБ, нису међусобно
условљени, могу се реализовати на различите
начине у зависности од тога како се штаб ор
ганизује. Одређивање почетних команданто
вих захтева за критичним информацијама -
КЗКИ изузетноје важан корак. Ови захтеви ин
дентификују информације потребнекомандан
ту за подршку визуелизације бојишта, како би
могао да дефинише критичне тачке или да од
реди или оцени курс акција. Кључно питањеје
"Шта командант треба да зна о специфичној
ситуацији да би одређену одлуку донео пра
вилно?"

Командантови захтеви за критичне ин
формације изражавају се кроз захтеве за при
оритетним обавештајним подацима - подаци
о противнику, суштински елементи информа
ција о сопственим снагама, информације по
требне ради заштите сопствених снага од
противниковихобавештајних система, захтеви
за информацијама о пријатељским снагама -



подаци о способностима суседних и садеству
јућих јединица.

Сваки одсек - реферат дефинише почетне
командантове захтеве за критичним информа
цијама, а листу доставља у 3. одсек који их об
једињава. Начелник штаба са помоћником за
подршку врши анализу почетних командантових
захтева за критичним информацијама - КЗКИ,
израђује предлог и доставља команданту бри
гаде. Помоћник за операције идентификује не
достатке у расположивим обавештајним пода
цима, наређује начелнику 2. одсека да изради
План почетног извиђања и осматрања ради
прикупљања расположивих информација. На
челник 2. одсека израђује План почетног изви
ђања и осматрања користећи расположиве из
виђачке снаге и средства. План претвара у
прилог и доставља привремено формираним
извиђачким органима. Важно је напоменути да
је и одређивање КЗКИ непрекидан процес и да
га реализују сви органи, одсеци и реферати.
Штабће предлагатисве информације,а коман
дант одлучујекоје су критичне.То су почетнико
мандантови захтеви за критичним информаци
јама, али се тај процесовде не завршава,јер се
ови захтеви континуирано надопуњавају кроз
цео процес одлучивања. Ову констатацију не
искључује ни Упутство, јер се и у њему наводи
да ови захтеви могу проистећи из ратних игара,
које представљајучетврту фазу.У даљој проце-

дури рада помоћник за операције наређује на
челнику 3. одсека да изради прорачун располо
живог времена са гантограмом (планом). Тоје
усклађивање - дорада почетног плана кори
шћења расположивогвремена. Начелно,време
по фазама дели се тако да се за иницирање
утроши 10% расположивог времена, оријента
цију20%, развој курсеваакције20%, ратне игре
20% упоређивање КА 10%, одобравање КА
10%, израда докумената 10%. Увек се треба
придржавати принципа да се за рад команде
троши 1/3 а за подчињене јединице 2/3 распо
ложивог времена.

Начелник штаба заједно са помоћником за
операције и помоћником за подршку дефини
ше, односно формулише исказ мисије за једи
ницу, заснован на анализи мисије и доставља
начелнику 3. одсека ради њихове уградње у
припремно наређење број 2.

Формулисање исказа мисије представља
концизно саопштење у којем се наводи :

- ко ће ИЗВОДИТИ операцију;
- шта треба да буде учињено;
- где ће се дејство изводити (зона опера-

ције и циљеви);
- када ће дејство почети;
- зашто се дејство изводи.
Начелник штаба наређујеорганима коман

де да преузмуелементе,питањаза израду при
премног наређења број 2, дефинише време



потребно за формулисање тог припремног наре
ђења, дефинише време и начин предаје елеме
ната за то припремно наређење и одређује
време његовог подношења на одобрење коман
данту. Након истека времена за рад на првих 11
корака помоћници за подршку и операције и
остала лица које је одредио начелник штаба до
лазе у оперативну салу ради реализације бри
финга и наведених активности које следе.

Табела 2 - План брифинга у фази оријентације

Командант прима извештај од начелника
штаба о припремљености команде (штаба) за
брифинг. Начелник штаба одобрава почетак
брифинга, прати његов ток и интервенише по
потреби. Брифинг се реализује по Плану бри
финга који је приказан у табели 2.

Лица која учествују у брифингу, као и пита
ња о којима се реферише одређује НШ у са
радњи са начелницима Б-1 до Б-9, помоћник
за подршку и операције. Радом на брифингу
руководи начелник штаба.

Р. Лице које Време
Наслов Садржај активности Износи трајања Примедбабр тачке замењује брифинга
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У зависности од расположивог времена,
штаб реферише команданту о својој анализи
мисије (задатака), користећи одређене окви
ре. То су:

• задатаки намеракомандантавишегнивоа;
• преглед почетних смерница;
• ограничења за операције;
• расположиве снаге;
• ризици и претње;
• предлог почетних CCIR;
• расположиво време;
• предлог разраде задатака (мисије).
Брифинг је потребан и команданту и шта-

бу,јер обезбеђује да полазе од заједничке ре
ферентне тачке за схватање мисије и будуће
планирање. По завршеном брифингу коман
дант одобрава дефинисану мисију (исказ ми
сије). То можеда буде мисија којује предложио
штаб, његова измењена верзија или верзија
коју је предложио сам командант. Након одо
брења она постаје задатак.

За време анализе командант дефинише
своју замисао за операцију, а након брифинга
је, по потреби, модификује5Ј и саопштава. За-

мисао не садржи начин извођења операције и
ризике.

По одобрењу исказа мисије (разраде за
датка) и саопштавања замисли, командант из
даје смернице за планирање ради усмеравања
штабних активности на планирању операци
је, које ће Б-3 преточити у писани цокумент»

5) Командантова замисао је јасан, концизан приказ онога
што снаге морају да ураде да би извршиле задатак и пости
гле жељено крајње стање. Она обезбеђује повезаност задат
ка и концепта операција, постављајући кључне задатке који
су заједно са целом мисијом основа за потчињене, њихову
иницијативу у непредвиђеним ситуацијама или када се од
ступи од почетног концепта операције. Замисао се обично
изражава у четири до пет реченица и основа је за сва наре
ђења. Задатак и замисао команданта морају да буду схва
ћени два нивоа ниже (у командама потчињених јединица).

6) Битне су за развој курсева акције. Командант их фокуси
ра на специфичне курсеве и тиме штеди време и напоре
штабу, који су у складу са његовом замисли. Морају се одно
сити на битне задатке који доприносе реализацији мисије.
Дефинише се где, када и како ће концентрисати своју борбе
ну моћ, приоритете за елементе подршке. Детаљност зави
си од расположивог времена, нивоа стручности штаба и
флексибилности коју омогућава директива. Командант кроз
смернице преноси идентификоване кључне догађаје за ак
цију. Ограничено време захтева одређеније смернице, више
детаља, који омогућују штабу бржи рад, али се ствара мо
гућност превида и недовољне анализе.



Оне омогућавају почетак планирања на
нижем нивоу. Одмах пошто је командант дао
своје смернице, Б-3 доставља потчињенима и
јединицама за подршку припремно наређење.

У току рада у овој фази командант и штаб
повременопроверавајусверасположивечиње
нице и претпоставке. Нове могу да повећају
захтеве и прошире анализу мисије (оријентаци
ју). Претпоставке могу да постану чињенице, а
могу постати и безвредне. Када дође до било
какве промене, команданти штаб морају прове
рити утицај исте на планирање, будући план и
извршити неопходне корекције. Након заврше
ног рада у фази оријентације отпочиње рад у
фази развоја курсева акције.

Процедура рада команде бригаде
у фази развоја курсева акције

Начелник штаба најављује почетак треће
фазе процеса оперативног планирања, саоп
штава циљ и дефинише време за које је по
требно реализовати наведену фазу.

Развој курсева акције је наставак штабне
анализе са циљем осмишљавања што већег
броја варијанти сопственог и противничког деј-

ства, те провера варијанти путем ратних ига
ра и других метода. Варијанта дејства - курс
акције треба да буде концетрисана на напад
на противников центар моћи и заштиту власти
тог центра моћи.

У развој курсева акције неопходно је реа
лизовати шест корака. То су: анализа рела
тивне борбене моћи, стварање опција, по
четни распоред снага, развој шеме маневра,
одређивање командне структуре (КМ), при
према приказа и шема курсева акција.

Начелник штаба наређује начелнику 2. од
сека да свим органима Команде бригаде прика
же поново највероватнијии најопаснији курс ак
ције противника за наведену мисију, те да
изврши допуну обавештајних података (ако по
стоји потреба). Затим наређује окупљање по
моћника команданта,начелникаодсека и само
сталних реферата, те најављује отпочињање
анализе релативне борбене моћи. Начелник
штаба руководи реализацијом анализе рела
тивне борбенемоћи. Под руководствомначел
ника штаба начелници самосталних реферата,
официри специјалисти(из састава3. одсека и 4.
одсека) израђују преглед снага и средстава за
јединице из своје надлежности, а за противни
кове јединице преузимају из 2. одсека.
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Борбена моћ је ефекат створен комбина
цијом елемената маневра, ватрене моћи, за
штите и командовања у борби. Комбинујући
ове елементе са другим борбеним чиниоцима
(борбена подршка, логистичка подршка и рас
положива средства других видова) командант
ствара надмоћ ради извршења задатка.

Анализирајући однос снага, одређујући и
упоређујући јачину и слабости свих снага као
функцију борбене моћи Б-3 у сарадњи са Б-4,
долази се до следећих показатеља:

- Које властите могућности употребити у
операцији?

- Који тип операције је могућ из сопствене
и перспективе противника?

- Како се и где противник може напасти?
- Како распоредити постојеће ресурсе?
- Које додатне ресурсе ангажовати?
Такође, потребно је, поред квантитативне

анализе, извршити и квалитативну анализу
(људски фактор, морал, послови Б-1 ). Овај ко
рак омогућује планеримада увиде штаје могу
ће успешно извести, а не одређује курс акције.

Начелник штаба, помоћник за операције и
помоћник за подршку на основу предлогаофи
цира специјалиста дефинише захтеве за до
датним ресурсима, 3. одсек обједињава све

захтеве и израђује листу захтева ако су неоп
ходни.

На основу закључака из односа снага на
стављајуда генеришумогуће варијанте (опци
је) ангажовања (курсеве акције уз непрекидно
придржавање и проверу почетних критеријума
Б-3 и Б-4, уз учешће Б-2).

Прихватљив курс акција треба да омогући
услове за успех против свих противникових
курсева акција. Слободни мисаони процес је
најприхватљивији модел обликовања курсева
акција уз креативност и машту. Треба уочити
курсеве које незадовољавају смернице и про
веру прихватљивости и одбацити.

Информације које се појаве у току рада
морају одмах бити свима доступне. Врло бит
но код стварања могућих опција је одређива
ње одлучујућих тачака (Б-3 у сарадњи са Б-4)
чија реализацијаобезбеђује испуњење мисије.
Одлучујуће тачке су задатак главних снага,
алије неопходно прецизно одредити и помоћ
не снаге и њихове задатке.

Начелник р-1./3. одсека предлаже ангажо
вање снага бригаде - правце (главне снаге,
помоћне снаге, сврха задатка главних и по
моћних снага). Начелник штаба наређује да
начелници одсека и реферата и официри спе-



цијалисти дефинишу "тежишне задатке" за
главне и помоћне снаге. Начелник штаба на
ређује да начелници одсека и реферата и
официри специјалисти дефинишу "елементе
плана обмањивања" из своје функционалне
надлежности. Начелник штаба, помоћник за
операције и помоћник за подршку, на основу
предлога начелника одсека и самосталних ре
ферата и официра специјалиста, дефинишу
"план обмањивања" и наређују га 3. одсеку. За
тим, када су одређене све могуће опције, пла
нери врше проверу издржљивости сваке
појединачне опције по постављеним критери
јумима. Командант ће често комбиновати по
нуђене опције, односно премештати жељене
елементе из једног у други.

Након створених опција приступа се утвр
ђивању почетног распореда снага.

Начелник штаба наређује да начелници од
сека и реферата и официри специјалисти де
финишу распоред сопствених снага (сваки
официр специјалиста за снаге из своје функ
ционалне надлежности, док начелник 3. одсе
ка са рефератом за б/д и употребу врши
упоређивање снага у односу на противникове
слабости и рањивости).

Начелник3. одсека предлажепочетнирас
поред сопствених снага за све опције ангажо
вања противника. Предлажепочетнираспоред
снага са усмерењем на основне маневарскеје
динице и идентификује укупан број потребних
јединица. Ако је број распоређених јединица
мањи од броја јединица на располагањувишак
јединица ставља се у резерву.Ако је број рас
поређенихјединица већи од броја јединица на
располагању мањак се идентификује као зах
тев за додатним ресурсима.Као следећи корак
у овој фази реализујесе развој шеме маневра.

Начелник штабадефинише по којим опци
јама ће се развијати курсеви и шема маневра
(на нивоу бригаде то су најчешће "највероват
нији" и "најопаснији" курс акције противника).
Начелник 1/3. одсека на постављене лејере
("највероватнијег" и "најопаснијег" курса акци
ја) уноси - уцртава распоред маневарских је
диница бригаде. Начелник штаба наређује
ангажовање официра специјалиста (рефера
ната), који треба да унесу податке за јединице
и средства која увећавају борбену моћ Uеди
нице борбене подршке).

Токомовог корака конкретизујусе конкрет
нејединице, као што су нпр. оклопне, пешадиј
ске и механизоване.

Шема маневра обухвата:
- сврху операције;
- исказ где ће командант прихватити так-

тички ризик;
- индентификацију критичних сопствених

догађаја и фаза операције (ако је у фазама);

- одређивање главних снага, заједно са
циљем и задацима;

- одређивање помоћних снага, заједно са
њиховим циљем и задацима;

- одређивање резерве,локације, састава,
намене и задатака;

- операцијеу дубини,додиру и у позадини;
- операције извиђања и операције осигу-

рања;
- шему покрета снага;
- могућност маневра током операције;
- додељивање зона одговорности;
- маневар ватром;
- приоритете напада на елемент КиР;
- прописани борбени распоред;
- приоритете за сваки елемент ватрене и

логистичке подршке;
- обједињавање ефеката запречавања,

покрета и ватре;
- посматрање ефеката оружја за масовно

уништавање на властите снаге.
Начелник реферата за обуку на рачунару,

у сарадњи са референтом за контролу, уноси
у електронском облику шеме за све варијанте.

Ко ће обављати одређену радњу зависи
од СОП сваке команде. Суштина је да се пре
воде генеричкеу специфичнејединице, одаби
рају контролне мере и распоређују преостале
снаге. Шема маневра описује како ће распоре
ђене снаге остварити комадантову замисао.
Преноси се на карту средствима за визуализа
цију. Одсликава однос између противничких и
властитих снага према терену и времену. У
овој фази идентификују се јединице, развијају
фазне линије ради разматрања додатних гра
нања и продужених дејства.

У току израде шеме маневра врши се ода
бирање контролних мера ради контроле једи
ница током извођења операције. Заснивају се
на распореду снага и шеми маневра како би
се супротставили могућем противниковом кур
су акције. Њима се постиже синхронизација
борбене моћи и разрешење одговорности на
одлучујућим тачкама. То је нека врста ограни
чења за потчињенејединице. Међутим, оне су
потребан минимум ради вршења неопходне
контроле над операцијама, а у исто време
омогућавају максимум слободе деловања.

Увек треба разматрати да је правац глав
них снага ужи од зоне операција, као и фазе
ради додатне координације и могућег гранања
и продужетка операције. У даљем раду следи
реализација корака - одређивање команди.
Треба настојати да се формира команда у
складу са мисијом (задатком). Евидентирајусе
потребе за додатним командним структурама
и односима. Организација према задатку узи
ма у обзир читаву зону операција, као и посеб
не оперативне захтеве као што су пролазак
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кроз линију сопствених снага, прелазак река
или ваздухопловнуподршку.Требанапоменути
да у садашњим условима где постоје форми
ранејединице са својим "формацијским коман
дама" овај корак треба преиспитати. Када се
пређе на модуларни принцип организације ба
таљонског типа овај корак ће добити реалну
потребу постојања и имати потпун смисао.

Као шести корак у фази развоја курсева
акције реализује се припрема приказа и шема
курсева акције. Ову активност реализоваће
начелник 3. одсека Б-3, у сарадњи са потреб
ним бројем штабних специјалиста.

Приказ скице даје одговор на следећа пи-

тања: КО (јединица), ШТА (задатак), КАДА,
ГДЕ,ЗАШТО (циљ) за сваку потчињенуједини
цу,те сваки значајни ризик и гдеће се он деси
ти за снаге у целини.

Скица може бити у било којој форми; ва
жно је шта она представља. Стално треба
имати на уму да курсеви акције морају задово
љавати почетне критеријуме - прикладност
остварљивост, прихватљивост, јединстве
ност, потпуност.

Након завршеног рада по наведених шест
корака у развоју курсева акција команда зау
зима своја места у оперативној сали ради ре
ализације брифинга команданту о развијеним

Снимио: Г.Станковић



курсевима акције (табела 3). Брифинг начел
ника обухвата :

Табела 3 - План брифинга о развијеним
курсевима акције

- приказ курсева акције и скицу;
- разматрање сваког курса акције, укљу-

чујући:
•закључке који произилазе из релативне

анализе борбене моћи,

Ред. Наслов Садржај активности о којој се Износи Лице које Време

бр. тачке брифингује брифинг замењује трајања Примедба
брифинга

g а) циљ брифинга

1 нш пзо 3 3m>-
б) саопштавање плана брифинга

а) Допуњена обавештајна припрема
бојишта

НБ-2 1Р/Б-2 6 6
б) Могући противнички курсеви акција

а) Ревизија исказа мисије 2
пзо НБ-3 5б) Командантова замисао и замисао 3претпостављеног команданта

1) Приказ курсева акција и шема:
НБ-3 1Р/Б-3

а) закључци који произилазе из 5 5
релативне борбене моћи

ф б) разлози за распоред јединица....•:s:
2 ::r који је приказан на шеми - Н1Р/Б-3-за=-=1О

1О маневарске јединицеu - референт артиљеријеD.е ~ в) разлози за коришћење за ватрену подршку,:i:: " - референт АРЈ ПВО за:s: о одабраних контролних мера-& =-= пвд1О:s: 111D. е - референт инжињерије 15 15
\О ф за инжињеријска1О :1!"i' 1О г) ажуриране чињенице и дејства::r D. - референт АБХО за1О •... претпоставке1'1 1О ПНХБООб:s: ::li:а 1'1 НБ-2 за извиђачка1О
ф а. дејстваа.

д) закључак

,_______

3 Могућности ЛоПо у операцији за све НБ-4 Н 1Р/Б-4 5 5курсеве акција,_______
Процењени губици у људству за све 2

4 курсеве акциiа НБ-1 Реф/Б-1 5Могућност попуне за све курсеве акција 3~

5 Могућности у области безбедности за све НР за Реф/ВПП 3 3курсеве акција впп,_______
6

Могућности у цивилно-војној сарадњи за
НБ-9 Реф/Б-9 3 3све курсеве акција,_______

7 Могућности организовања везе за све НБ-6 Реф/Б-6 5 5курсеве акција,_______
8 Закључак нш пзо 5 5
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• разлог за распоред јединица који је при
казан на скици,

• разлоге за коришћење одабраних кон
тролних мера,

• ажуриране чињенице и претпоставке.
Командант прихвата или одбија курсеве

акција. По потреби, даје додатне смернице.
Ако одбије све курсеве акције, штаб започиње
израду нових. За прихваћене курсеве акција
штаб започиње припреме ратних игара.

Имајући све то у виду,требало би критич
ки се осврнути на став Упутства да овај бри
финг није обавезан. Ако не би био обавезан
остало би питање - које курсеве акције укљу
чити у анализу курсева акције. С друге стране,
Упутство прецизира да командант дефинише
који курс акције прихвата, а који не, и са при
хваћеним бројем курсева акције иде се у ана
лизу. Све то говори да је брифинг у овој фази
обавезан. Ниједефинисано колико курсева ак
ције штаб треба да развије, као ни колико ће
их анализирати и оценити.

Процедуре рада команде бригаде
у фази анализе курсева акције
(ратне игре)

Ратна игра је дисциплинован процес са
правилима и корацима који покушава да изло
жи визуелизацију тока битке. Анализа могућих
курсева акције - ратна игра препознаје који
курс акције обезбеђује најмање губитке, а у
исто време најбоље распоређује снаге за на
редна дејства.

Ратне игре се реализују тимски у опера
тивној сали под руководством начелника шта
ба. Носилац реализације је Б-3 у тесној
сарадњи са Б-2 и кординацији са осталим пла
нерима.

Ратна игра се спроводи за сваки предло
жени курс акције, а треба да резултира опти
малним решењем за извођење операције у
односу на предложене курсеве. Процедура ра
да команде бригаде подразумеваодређене ак
тивности и редослед поступака.



Прикупљање средстава
Начелник штаба наређује да се прикупе

потребна средства, као што су топографске
карте, рељефне мапе и други алати који веро
достојно одражавају терен. Скице курсева ак
ције постављаће се на карте терена.

Израда листе расположивих средстава
Начелник штаба са помоћником за опера

ције и помоћником за подршку врши анализу
и допуну постојеће листе расположивих снага
и средстава (листаје константа за све курсеве
акције које анализира), те наређује њену допу
ну (ако је то потребно).

Израда листе претпоставки
Начелникштабазаједно са штабом разма

тра, односно проверава постојећу листу прет
поставки, ради продужетка њихове важности и
употребљивости, захтева од својих помоћника
и официра специјалиста да презентују листу
претпоставки (борбене јединице, јединице по
дршке и јединице логистичке подршке), које
могу бити ангажоване у борби.

Израда листе познатих критичних
догађаја и одлучујућих тачака

Критичнидогађаји су они који покрећузна
чајне акције или облике (нпр. ангажовање про
тивникове резерве), сложене акције које
захтевају детаљне разраде и битне задатке
идентификоване за време анализе задатка.
Одлучујуће тачке су догађаји или локације у
зони операције где се захтева одлука за време
извршења задатка. Оне намећу потребу да се
одлуке донесу, али не и какве ће бити. Листа
критичних догађаја и одлучујућих тачака мора
бити ажурна, а обим зависи од расположивог
времена.

Помоћник за операције дефинише листу
критичнихдогађаја(почетакартиљерискепри
преме противника,време остварењаборбеног
контакта са противником, извршењејуриша,
борба кроз дубину у одбране, ангажовање про
тивникових резерви, итд.) и наређујеначелни
ку 3. одсека да изврши обједињавањеодносно
израдилисту познатихкритичнихдогађаја.

Одређивање критеријума оцењивања
Критеријуме оцењивања одређује начел

ник штаба,а могуучествоватипомоћникза опе
рације, помоћникза позадину и начелник3. од
сека (Б-3). Критеријуми оцењивања су они
чиниоци које штаб користи у процени релатив
не успешности, ефикасности одређивања кур
сева акцијау односу надруге, поштујућиправи
ла ратне игре. Критеријумиоцењивања мењају
се од мисије до мисије. Примери укључују:

• принципе ратовања,
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•доктринарни концепт за врсту операције
која се изводи;

• командантову замисао и упутство;
• ниво преосталог ризика од непредвиђе

них догађаја у одређеном курсу акције.
Критеријуми треба да буду усмерени не

само на оно што ће створити успех, већ и на
оно што може довести до неуспеха.

Избор методе ратних игара
Метод ратних игара одређује начелник 3.

одсека Б-3, у сарадњи са начелником 2. одсе
ка Б-2. Који метод ће се применити зависи од
расположивог времена, расположивих ресур
са, стручности штаба и степена реализације
одлуке. Постојетри препоручљиветехнике: (1)
техника појасева, (2) техника дубинских пра
ваца и (3) бокс техника. Ове методе (технике)
могу да се користе независно или у комбина
цији, али штаб има слободу да развије и своју
властиту методу.

Избор метода за бележење и приказива
ње резултата

Бележење резултата ратних игара даје
штабу податке из којих гради борбени распо
ред, синхронизује активности, развија шеме за
подршку, потврђује или прерађује шеме дога
ђаја, припрема планове или наређења и ана
лизира курс акције на основу идентификоване
предности и слабости. Два метода се користе
за приказ дејстава - матрица синхронизације
и скица бележака. У обе, припадници штаба
бележе сваки податак у вези са јачином и сла
бошћу коју открију. Ову активност реализује
начелник 3. одсека Б-3.

Сви наведени кораци могу се сматрати
припремним радњама. Тежишна активност у
овој фазије разигравање борбених дејстава и
процена резултата. Већина активности у
претходним корацима ратних игара реализо
вана је у прве три фазе, па начелник штаба са
штабом проверава и дограђује, што му омогу
ћава паралелан рад органа.

Разигравање борбених дејстава и проце
на резултата

Начелник штаба наређује - најављује от
почињање овог корака у текућој фази, саоп
штава циљ и значај корака, одређује лица која
ће водити снаге противника (начелник2. одсе
ка), одређује лице које ће водити сопствене
снаге (начелник 3. одсека) и одређује лице за
евидентирање података у матрицу синхрони
зације и радни лист ратне игре (референт из
2./3. одсек). Начелник штаба руководи проце
сом ратних игара у којем захтева од лица које
воде снаге (померају војне симболе - индика
торе) да отпочну са циклусом ратних игара.
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Суштина тока ратних игара је :
• акција (онај догађај који покреће иници

јативу - снаге у напад),
• реакција (дејство друге стране као одго

вор на акцију),
• противреакција (одговор прве стране на

одговор друге стране).
Овај циклус траје док се не заврши крити

чан догађај. Штаб (начелници одсека - рефе
рата, специјалисти) прати циклус ратних игара
и процењује потребуда допуни постојећи план.
Штаб непрекидно процењује угроженост соп
ствених снага, идентификује снаге и средства
за борбену подршку и борбено обезбеђење, и
идентификује додатне критичне догађаје.

Након завршетка ратних игара организује
се брифинг да би се обезбедило да штаб у
потпуности разуме резултате ратне игре. Бри
финг се не врши за команданта већ се рефе
рише начелнику штаба."

Процедуре рада команде бригаде
у фази упоређивања курсева акције

Упоређивање курсева акција (варијанти
ангажовања) врши се у оперативној сали, тим
ским радом, под руководством начелника шта
ба. Учествује помоћник за операције, помоћник
за подршку, начелници Б -1 до Б -9, односно
штабни специјалисти и лица која су учествова
ла у реализацији ратних игара.

Циљ упоређивања јесте да се анализом и
упоређивањем предности и недостатака сва
ког курса акције припреми предлог курса акци
је (варијанте) за извођење операције. Поред
осталог, изабрани курс (варијанта) треба да :

- има минимум ризика за војника, опрему
и извршавање задатака,

- даје најбољи положај снагама за будуће
операције,

- обезбеди флексибилност у односу на бу
дуће непознате догађаје,

- обезбеди максимум простора потчиње
нима за иницијативу.

Упоређивање курсева акције (варијанти
ангажовања) обухвата :

- одабир методе упоређивања,
- упоређивање по постављеним критери-

јумима,
- одређивање вредности сваке варијанте,
- упоређивање могућности сопствених

варијанти са противниковим.

7Ј Кључни резултати ратне игре су : (1) модификован курс
акције, (2) преуређена организација мисије ( задатка), (3)
најопаснији и највероватнији курс акције противника, (4) ком
плетирани командантови захтеви за критичним инфирмаци
јама, (5) матрица синхронизације и шаблон подршке за
доношење одлуке. Сва одељења ( Б-1 до Б-9) ажурирају
своје процене.

Упоређивање се врши тако што сви начел
ници Б -1 до Б -9, као и штабни специјалисти,
износе своје закључке, предности и слабости
сваког курса акције, како би их сви планери мо
гли користити у својим оценама.

Штаб може употребити било коју технику
упоређивања која омогућава доношење квали
тетног предлога и оптималног одабира вари
јанте ангажовања снага. Најчешће коришћена
је матрица одлуке, нумерички или текстуално,
која користи критеријуме оцењивања за упо
ређивање варијанте.

Начелник штаба, помоћник за операције,
помоћник за позадину, начелници Б-2 и Б-3 за
једнички одређују критеријумеза упоређивање,
као и специфичну тежину (коефицијент)за сва
ки критеријум. Затим се тимски (Б-1 до Б-9 као
и штабни специјалисти) врши оцењивање сва
ког курса по свим критеријумима, тако што се
оцена сваког критеријума множи његовом спе
цифичном тежином. Оцена варијантедобија се
тако што се саберу оцене свих критеријума.



Саме матрице одлуке не могу да доведу
до одлуке, а њихова стварна вредност јесте
што омогућавају упоређивање неколико курсе
ва акције, према критеријумима, што доводи
до успеха.

Битно је да сваки начелник (Б-1 до Б-9)
оцењује варијанту из домена својих надлежно
сти, чиме се обезбеђује целовито сагледава-
Табела 4 - План брифинга о одлуци

ње варијанте и реалност резултата,јер се све
варијанте процењују по истим критеријумима.
Након реализованог упоређивања варијанти
ангажовања реализује се брифинг о одлуци.

Начелник штаба одређује време трајања
брифинга о одлуци, укупно и по питањима, и
наређује План брифинга (табела 4).

Команданту се предлаже решење - курс
акције, који се према изабраним критеријуми-
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2) одпучујуће тачке

3) циљеви

4) крајње жељено стање
и критеријуми за успех

5) мисија-исказ мисије

6) кључне претпоставке

а) општи опис (садашње стање
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ма показао као најбољи. Важноје уочити да се
за сваки задатак понаособ дефинишу критери
јуми оцењивања, тј. не постоје универзални
критеријуми.

Процедуре рада команде бригаде
у фази одобравања курса акција

Шеста фазаје тренутак у процесу рада ко
манде у којем командант врши избор курса ак
ције, тј. доноси коначну одлуку. Начелник шта
ба најављује почетак шесте фазе процеса
оперативног планирања, саопштава циљ и
време за које је потребно реализовати наведе
ну фазу. После брифинга о одлуци командант
се одлучује за онај курс акције за који верује да
има највише предности. Командант бригаде
може:

- да прихвати курс акције,
- прихвати курс акције уз дораду,
- одбије предложени курс акције и захте-

ва од штаба да разради другу варијанту, тј. не
прихвати ни један курс акција.

Ако командант модификује предложени
курс акције или штабуда потпуно нови курс ак
ције, штаб мора да изведе ратне игре са реви
дираним или новим курсом акције да би добио
нове резултате. Ако командант одбије све по
нуђене развијене курсеве акције, штаб мора
поново да почне процес планирања или да се
врати у неку од претходних фаза (другу или
трећу), одакле се процес одлучивања пона
вља. Оваква ситуација је мало вероватна, јер
је командант својим смерницама и присуством
надгледао процес одлучивања. Онје лично, на
крају треће фазе, одобрио са којим курсевима
акције ће се ући у анализу (ратне игре). Ма ко
лико хтели занемарити чињеницу, решења у
одређеној мери и у овој методи рада донета
су под окриљем командантове замисли. Реал
није је очекивати да ће командант модифико
вати или допунити предложени курс, што штаб
враћа у фазу ратних игара.

Након командантовеодлуке начелникшта
ба наређујеорганима команде да преузму еле
менте, односно питања за израду припремног
наређења број 3. Начелник штаба дефинише
време потребно за израду припремног наређе
ња број 3, дефинише време и начин предаје
елемента за припрему наређења број 3, дефи
нише време подношења припремног наређења
на одобрење команданту, а након одобрења
дистрибуира се у потчињенејединице.

Процедуре рада команде
бригаде у фази израде
докумената (наређења)

Начелник штаба најављује почетак седме
фазе процеса оперативног планирања, саоп
штава циљ и дефинише време за које је по
требно реализовати наведену фазу.

Начелник штабадефинише време и место
достављања оперативног плана на преглед и
одобрење команданту бригаде. На основу ко
мандантове одлуке и коначних смерница,
штаб прерађује одобрени курс акције и завр
шава планове и припреме ОПЕРАТИВНОГ
ПЛАНА. Оперативни план садржи: оператив
но наређење и прилоге.



За време израде наређења начелник шта
ба примењује контролу случајног узорка, коор
динира рад између чланова штаба, прати
интеграцију одговарајућих параграфа и графи
кона оперативног наређења.

Начелник штаба са помоћником за опера
ције и помоћником за подршку одређује како ће
контроле бити реализоване, ко ће их реализо
вати и како се уклапају у процес планирања.
Помоћник за операције контролише процес из
раде оперативног плана по документима из
своје функционалне надлежности, а помоћник
за подршку контролише процес израде опера
тивног плана по документима из своје функци
оналне надлежности. Помоћник за подршку
након одобравања оперативног плана органи
зује његово умножавање и достављање потчи
њеним јединицама. Начелник штаба саопшта
ва закључак о реализованој фази израде
наређења.

Завршна, седма фаза у процесу доноше
ња одлуке јесте операционализација коман
дантове одлуке. У овом тренутку ангажоване
јединице имају недвосмислено јасан задатак.
У оквиру ове фазе не постоји ни потреба, ни
могућност разраде посебних корака, јер сама
фаза чини јединствену целину. Органи коман
де бригаде израђују документа (наређења и
прилоге) у складу са Упутством за оперативно
планирање и рад команди у ВС (Управа за
планирање и развој (Ј-5), 2008) у складу са за
дужењима која предвиђа СОП сваке команде
понаособ.

Преглед докумената која се израђују у про
цесу доношења одлуке дат је на страни 193,

194, и 195. Упутства, али пракса, иако скромна,
показује да недостаје и неопходан је део доку
мената као што су: План насилног преласка
реке, План ПНХБО на карти, План инжињериј
ских дејстава на карти, План дејстава арти
љерије на карти и слично. Време које ће се
утрошити у овој фази зависи од информатич
ке подршке, али и од увежбаности команде.
Софтверска решења нису у потпуности разви
јена у функцији подршке команде бригаде ова
квом процесу доношења одлуке.

Закључак

Успех сваке операције у великој мери за
виси од квалитета предвиђања и планирања
операција.

Команда бригаде мора имати кадровску
структуру која треба да буде највиши ниво ми
саоне и делатне, планско-команднеконцентра
цијезнања, којаће у комбинацијиса потребним
материјалним ресурсима и модуларном орга
низацијом на тактичком нивоу дати резултат у
ефективним и ефикаснимјединицама.

Како интероперабилност са системима
одбране земаља савезника и земаља партне
ра, поред организацијске структуре, подразу
мева и оперативне процедуре рада при
планирању операција ВС и управљања њима,
наметнула се потребада се и функција плани
рања усклади.

Сам процес планирања подељен је у се
дам фаза које се увек морају спроводити и чи
ји резултати морају бити унутар дефинисаних



образаца и захтева. Прецизно дефинисање
процедура и форми рада дизајнирано је тако
да не спутава иницијативу нити креативност
сваког команданта или осталих чланова ко
манде. Специфичност овако постављених пра
вила при изради плана је у томе што претпо
стављена команда после сваке фазе врши
верификацију. На тај начин правовремено се
усмерава рад команде ка сржи проблема, а
истовремено се елиминише могућност да се
идеје претпостављеног не схвате.

Веома важан сегмент процеса планирања
представља ратна игра. Њеном применом се
постиже нов квалитет у раду команде, јер се
идеје и правци верификују, моделирају или од
бацују на основу "сукоба" мишљења или при
меном адекватних математичких модела или
експертских програма. На овај начин избегава
се субјективност приликом оцене предности и
отежавајућих околности при процени валидно
сти појединих праваца или активности.

Оперативни план представља комплексан
документ који обезбеђује успешно и ефикасно
ангажовање снага. Посебан квалитет овог пла
на представља његова свеобухватност, која се
постиже прикључивањем бројних прилога.

Досадашња пракса пројектовања опера
ција у Војсци Србије била је усклађена са
Упутством за рад команди-штабова (нацрт) из
1983. године, према којем су све операције, на
свим нивоима, планиране по истом шаблону.
Такав начин рада није могућ у новим условима
организације Војске и суштине савремених
операција које ће све више бити здружене и
мултинационалне.

Израда "Упутства за оперативно планира
ње у Војсци Србије (нацрт)" из 2008. године
представља велики искорак у том правцу.

Упутство које је у основи и највише кори
шћено у изради рада општи је оквир штабног
рада, али су специфичности организације и
намене сваке команде дефинисане у важећим
стандардним оперативним процедурама. Зато
су изградња и проучавање ових процедура
неопходни за унапређење штабног рада ко
манди бригаде при планирању операција.

У команди бригаде, као и свакој другој ко
манди, њено функционисање и надлежности
организацијских целина у ратним и мирнодоп
ским условима, а посебно у току планирања
операција, прецизирани су стандардним опе
ративним процедурама (СОП).

Основни захтев који се пред команду бри
гаде поставља у планирању (пројектовању) и
управљању операцијама јесте њено како функ
ционално тако и организационо јединство.
Обезбеђено јединство команде је услов квали
тетног планирања и извођења операција, али
и јединственог схватања намера команданта

од стране подчињених команданата. Да би се
обезбедило захтевно јединство, командант
бригаде успоставља оперативну контролу над
свим јединицама које улазе у став снага за из
вођење операције. У процесу пројектовања
операција, одговорност команданта је неподе
љива, али се на тај начин стварају услови за
деловање команде као уиграног тима.

При планирању операција, јединицама мо
ра "Правилима ангажовања" бити јасно дефи
нисан ниво употребе силе а у току реализаци
је задатака команданти су дужни обезбедити
употребу само неопходне, ограничене и про
порционалне силе.

Приликом планирања операција од стране
команде бригаде али и одлучивања о употре
би јединица, сви надлежни субјекти морају би
ти упознати са: савременим изазовима, ризи
цима и претњама безбедности; измењеном
физономијом оружаних сукоба; измењеним од
носом домаћих и међународних субјеката пре
ма узроцима сукоба и начину њиховог решава
ња као и чињеницом да се оружани сукоби све
чешће дешавају изван рата у традиционалном
значењу тог појма. Поред тога, људске слобо
де и људска права појединаца и мањинских
група све више заузимају примарно место и
улогу у процесу доношења политичких, војних
и других одлука у савременим друштвима.

Наведене поставке и ставови у раду ко
манде бригаде су мали иницијални део за да
љи рад на унапређењу рада команде бригаде
у процесу планирања операција Војске Срби
је. При томе неопходно је објединити у уважи
ти домаћа и страна искуства, теоријска сазна
ња и показатеље праксе, захтеве које намећу
безбедносне интеграције и обезбедити висок
ниво оспособљености кадра и материјалних
могућности.

Стално унапређивање рада команде бри
гаде у функционалном и организацијском сми
слу је императив, како би се теоријске постав
ке провериле у пракси, а јединице Војске
оспособиле за извршење додељених мисија и
задатака.
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BUДDBU, PDДDBU

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ОД
НУКЛЕАРНИХ,РАДИОЛОШКИХ,ХЕМИЈСКИХ
И БИОЛОШКИХ ОПАСНОСТИ

Мајор Сретен Зафировић,
Капетан мр Далибор Јовановић

праћење савремених токова у планирању операција и употреби
оружанихснага, као и започети интеграционипроцесиангажова
њем у Програму Партнерствоза мир, намећу потребуда се уну-

тар Војске Србије, у појединим сегментима планирања, руковођења и
командовања, изврше потребна усклађивања и прилагођавања, поред
осталог и у домену обезбеђења од нуклеарних, радиолошких,хемијских и
биолошких опасности. Системски приступ у овој области подразумеваде
таљну анализу постојећег система ПНХБОб, заснованог на важећим
доктринарно-нормативним документима, и његово усклађивање у терми
нолошко-појмовном, садржинска-функционалном и техничком смислу.
Чланак је израђен у форми могућих предлога, израђених са стручног
аспекта, и као такав представља иницијалну основу за формално-правну
имплементацију разматраних садржаја из домена АБХ службе у новим
доктринарним документима Војске Србије.

*Аутор ради у Кабинету НГШ
*Аутор ради у ЦУК АБХО

р еорганизацијом система одбране Ре
публике Србије у целини, а посебно

реорганизацијом Војске Србије, улога рода
атомско-биолошко-хемијске одбране (АБХО),
као основног носиоца реализације посебних
мера противнуклеарног,противхемијскоги про-

тивбиолошког обезбеђења (ПНХБОб), значај
није је редефинисана. Некадашњи род АБХО
предефинисанје у АБХ службу опште намене,
а сама служба је терминолошки дефинисана
као АБХ служба. Овим променама, које су су
штинске системске природе, стварају се усло-



ви за другачије погледе на противнуклеарно,
противхемијско и противбиолошко обезбеђе
ње, његово планирање, организовање и спро
вођење, па и појмовно усклађивање и одређе
ње. Нова организација ВС и АБХ службе
намеће и потребу дефинисања новог система
ПНХБОб и његово усклађивање са реалним
стањем система и модерним изазовима од по
следица дејства оружја за масовна уништава
ња (ОМУ) и нуклеарно-радиолоших, хемијских
и биолошких контаминација свих врста. Један
од основних проблема науке односи се на тач
не, свестране дефиниције предмета и њихових
појава. Сазнање без дефинисаних појмова
практично је немогуће. Једнозначно термино
лошко одређење значења појмова врло је бит
но за теоријско-стручну комуникацију, јер неја-

снаст и неодређеност термина међу основним
су разлозима неразумевања у стручној и науч
ној, па и у свакодневној комуникацији.

Израда нових доктринарних докумената
прилика је да се јасније одреди постојећи по
јам ПХНБ обезбеђења и понуди нова класифи
кација (шема) која ће уважити потенцијалне
нуклеарне, радиолошке, хемијске и биолошке
опасности, савремене околности и развој но
вог система подршке знања који ће одговори
ти захтевима времена.

Основна идеја чланка јесте да се са аспек
та струке АБХ службе изврши потребна систе
матизација и недвосмислено дефинишу најва
жнији појмови из ове проблематике, као и да се
дефинишу могући предлози функционисања
новог система ПНХБОб Војске Србије.



Терминолошка одређења
основних појмова

У Војсци Србије се у свакодневној комуни
кацији и при реализацији задатака често кори
сте термини из проблематике АБХО на неус
клађен начин у односу на право значење чија
је употреба непримерена контексту значења
или су појмови неусаглашени са модерним
изазовима и претњама из ове области.

АБХО - атомско-биолошко-хемијска од
брана јесте општи појам ширег значења који
обухвата теоретске и практичне аспекте опа
сности и претњи које могу настати употребом
атомског,биолошког и хемијског оружја, са те
жиштем на мерама заштите и одбране од на
ведених претњи. Појам "одбрана"у изразутер
минолошки одређује дефанзивну компоненту
као доминантну.Преименовањемранијег нази
ва "род АБХО" у нови назив "АБХ служба" губи
се израз "одбрана", што је довело до тога да
нови термин суштински није усклађен са кон
цепцијом и улогомАБХО у ВС,тј. дефанзивном
доктрином службе као примарном. Израз "АБХ
служба" преведен на енглески језик (NBC ser
vice) данас у међународнимоквирима подразу
мева систем који укључује и офанзивну и де
фанзивну компоненту као доктрину службе. Из
наведених разлога термин "АБХ служба" тре
бало би заменити термином "служба АБХО".

Cheтical Biological Radilogical Nиclear
(CBRN) јесте стандардни општеприхваћени
појам везан за проблематику хемијских, био
лошких, радиолошких и нуклеарних (ХБРН)
опасности и претњи и користи се у већини ци
вилних структура и страних оружаних снага у
свету.У овом случају израз "атомско" замењен
је терминима .радиолошко", за ниске нивое ак
тивности извора јонизујућих зрачења, и "ну
клеарно" за високе нивое активности извора
јонизујућих зрачења, и обухвата оба.

Nиclear Bilogical Cheтical (NBC) јесте
ознака за нуклеарне, биолошке и хемијске
претње и опасности. Терминолошко одређење
подразумева једнаку заступљеност офанзив
не компоненте са тежиштем на садржајима и
аспектима примене ОМУ у различите сврхе, и
дефанзивне компоненте, фокусиране на мере
заштите од дејства ОМУ

Оружје за масовно уништавање (ОМУ) је
појмовно одређење за нуклеарно, радиоло
шко, хемијско, токсинско и биолошко оружје.
При томе се појам "нуклеарно" односи на из
воре јонизујућег зрачења високих активности,
а појам .радиопошко" на изворе јонизујућег
зрачења ниских нивоа активности. Прецизна
граница између наведених нивоа активности
још увек није дефинисана, и зависи од опсега
мерних уређаја за детекцију.

Нуклеарно оружје (Н/О) спада у оружје за
масовно уништавање, а карактеришу га вели
ка разорна снага, топлотни (термални) ефек-
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ти и радиоактивно зрачење. Постоје две
основне врсте Н/О, и то фисиона (процес де
љења атомских језгара вештачких и природ
них изотопа тешких елемената) и фузионо
(процес спајања атомских језгара лаких еле
мената и добијања језгара тежих елемената уз
ослобађање огромне количине енергије).

Радиолошко оружје (Р/О) подразумева из
воре јонизујућег зрачења ниских нивоа актив
ности. У ову групу могу се сврстати радиону
клиди и изотопи који своју широку примену
налазе у медицини (како за дијагностику, тако
и за терапију), у разним областима истражива
ња, за контролу многих процеса производње и
самих производа у индустрији, за стерилиза
цију медицинских, фармацеутских и прехрам
бених производа и друго. Са војног аспекта,
употреба муниције различитог калибра, пуње-

1) У члану 2. "Дефиниције и критеријуми", тачка 1. Конвен
ције, под "хемијским оружјем" се подразумева, заједно или
одвојено:

- токсичне хемикалије и њихови прекусори, осим за оне на
мене које нису забрањене Конвенцијом, у мери у којој њихо
ви типови и количине одговарају таквим наменама;

- муниција и средства, посебно конструисана да изазову
смрт или неко друго оштећење токсичним особинама оних
ТХ одређених у првој подтачки, које се емитује као резултат
употребе такве муниције и средстава;

- сва опрема посебно конструисана за употребу која је ди
ректно везана за коришћење муниције и средстава одређе
них у другој подтачки.

не осиромашеним уранијумом (ОУ), најзначај
нији је облик примене радиолошког оружја.
Новине у развоју ОМУ подразумевају и приме
ну тзв. "прљаве бомбе" (Dirty bomb) - специ
јално конструисаног оружја које представља
комбинацију класичног експлозива и одређе
не врсте радиоактивногматеријала, који се де
тонацијом ослобађа стварајући радиоактивну
контаминацију. Оваква врста оружја нарочито
је погодна за примену у терористичке сврхе.

Хемијско оружје (Х!О) чине хемијске мате
рије познате као токсичне хемикалије (ТХ),
средства за примену и посебно конструисана
опрема за производњу и употребу. Под хемиј
скиморужјемподразумевасе и применатоксич
них индустријскиххемикалија(ТИХ).На међуна
родном плану проблематику хемијског оружја
третира "Конвенција о забрани развоја, произ
водње, складиштења и употребе хемијског
оружја и о његовомуништавању" (удаљем тек
сту Конвенција) коју је 2000. године ратифико
вала тадашња СРЈ, а настале обавезе преузе
ла је касније СЦГ, односно данас Република
Србија. Осим уништавања погоназа производ
њухемијскогоружја и доприносау областиеду
кације и курсирања кадра, ратификовање Кон
венције подразумева и усвајање и примену
терминолошкиходредби, израза и дефиниција
датих у Конаенџијич).



Токсичне хемикалије (ТХ) подразумевају
све хемикалије које, без обзира на порекло
или начин производње, хемијским дејством на
животне процесе могу изазвати смрт, привре
мено онеспособљавање или трајно оштећење
људског или животињског организма». У орга
низам човека могудоспети преко органа за ди
сање, коже и слузокоже, органа за варење и
отворених рана. Класификација токсичних хе
микалија може се извршити на више начина,
зависно од критеријума који су предмет инте
ресовања и проучавања. Према Конвенцији о
забрани хемијског оружја (Анекс о хемијским
суспстанцама), токсичне хемикалије класифи
коване су у три писте».

Токсичне индустријске хемикалије (ТИХ)
представљају хемијска једињења у течном,
чврстом, гасовитом и аеросолном стању која
се користе, или су ускладиштена за употребу у
индустријске, комерцијалне, медицинске или
војне сврхе, а остварују штетне ефекте на жи
вотне процесе и могу да изазову смрт,привре
мено онеспособљавање или трајно оштећење
људског или животињског организма. Основне
карактеристике ТИХ чине токсичност,запаљи
вост, реактивност и корозивност. Иако им то
није основна намена, ТИХ се могу употребити
и као хемијско оружје.

Токсинско оружје (Т!О) подразумева ком
бинацију токсина, средства примене и одгова
рајуће опреме за производњу и употребу,чиме
се могу остварити ефекти масовне контамина-

ције и уништавањаљуди, животиња или биља
ка. Токсини представљају релативно нови по
јам у разматрањима планирања и употребе
ОМУ, јер се налазе на граници између хемиј
ског и биолошког оружја. Наиме, од токсичних
хемијских супстанци у класичном смислу одва
ја их њихова мала испарљивост, а од биоло
шких агенса то да они не престављају перма
нентну опасност на бојном пољу, нити доводе
до секундарне реакције, тј. ширења заразе.
Неки од токсина испољавају у живом органи
зму дејство слично дејству нервних ТХ, па су
сврстани у хемијско оружје и третира их Кон
венција о забрани хемијског оружја (рицин и
сакситоксин).

Билошко оружје (Б/О) чине микрооргани
зми, бактеријски токсини и неке хемијске мате
рије - узрочници биљних болести. Намењено
је за уништавање људи и животиња или за
њихово привремено онеспособљавање за рад
и борбу. Непосредно или посредно изазива

2) Овај термин представља синоним за израз "бојни отров",
који је био у употреби све до потписивања Конвенције о за
брани производње, складиштења и употребе хемијског
оружја и о његовом уништавању, након чега је Република Ср
бија преузела обавезу коришћења нове терминологије, по
којој је израз "бојни отров" замењен изразом "токсична хе
микалија".

з)Листу 1 чине: сарин, соман, табун, VX, сумпорни и азот
ни иперити, луизити, сакситоксин и рицин; Листу 2: амитон,
PFIB и BZ, а Листу 3: фозген, цијано-водоник и хлорпикрин.
У сваку листу сврстани су осим наведених ТХ и њихови пре
курсори.



обољење људи, животиња и биљних култура.
Средства за примену биолошког оружја су: екс
плозивна средства (ракете и авио-бомбе), ави
онски прибори (за поливање и запрашивање)
и диверзантска средства. Проблематику био
лошког оружја третира "Конвенција о забрани
развоја, производње, складиштења и употребе
биолошког и токсинског оружја и о његовом
уништавању", потписана 1972. у Лондону, Мо
скви и Вашингтону. Конвенција је ступила на
снагу марта 1975. године, а државе оснивачи
су Велика Британија, САД и СССР.

Нуклеарне, радиолошке, хемијске
и биолошке опасности и претње

Ради правилног методолошког приступа и
бољег разумевања појма и садржаја обезбе
ђења Војске Србије од ефеката дејства ОМУ
потребно је сагледати основне појмове и вр
сте нуклеарних, радиолошких, хемијских и би
олошких (НРХБ) опасности. НРХБ опасност је
могућност угрожавања почетним или накнад
ним ефектима оружја за масовно уништавање,
а изражена је вероватноћом, интензитетом и
временом излагања. НРХБ опасности су сва
могућа и егзистенцијална дејства која имају за
последицу нуклеарну, радиолошку, хемијску
или биолошку контаминацију, без обзира на то
да ли она изворно потиче од војних или невој
них претњи и опасности.

Примена ОМУ у рату подразумева упо
требу нуклеарног, радиолошког, хемијског, би
лошког или токсинског оружја, у борбеним
дејствима, ради остваривања ефеката масов-

Шема 1 - НРХБ опасности
НРХБ

ОПАСНОСТИ

не контаминације. У рату се жељени ефекти
могу остварити и дејством класичним оружјем
по објектима хемијске индустрије, складишти
ма опасних материја и нуклеарним построје
њима, чиме се индиректно остварује жељени
ефекат и контаминација ширег обима.

Тероризам ОМУ је савремени облик испо
љавања НРХБ опасности и подразумева упо
требу свих врста ОМУ од стране појединаца,
терористичких и секташких група и организа
ција и тајних служби, а ради остварења њихо
вих идеолошких, војних, политичких и других
циљева. Неколико примера из праксе илустру
је чињеницу да опасност од тероризма НХБ
оружјем постоји и да представља реалност
(напад на путнике у Токијској подземној желе
зници 1995. године нервним ТХ, убиство бугар
ског дисидента Георги Маркова употребом
рицина 1978, и атентат на руског обавештајца
Александра Литвиненка који је отрован радио
активним полонијумом 210).

Пролиферација оружја за масовно уни
штење (ОМУ) подразумева његово неконтро
лисано и противзаконитоширење, штоје данас
потенцијалнонајвећапретњаглобалнојбезбед
ности. Режими успостављени међународним
конвенцијама и уговорима, као и споразуми о
контроли извоза,донекле су успорили ширење
ОМУ и система за њиховуупотребу.Испуњава
јући међународне обавезе из ове области Ре
публика Србија је са САД потписала Уговор о
непролиферацијиоружја за масовноуништава
ње, који је ратификован у Скупштини Републи
ке Србије 29.маја 2009. године.

Невојне НРХБ опасности - ROTA (Relea
ses Other ТhапAttack) представљају неконтро-
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лисано, намерно или ненамерно, ослобађање
или ширење нуклеарне, радиолошке, хемиј
ске или биолошке контаминације које није на
стало нападом или употребом ОМУ.Према вр
сти и извору настанка овај облик опасности
чине нуклеарне, радиолошке, хемијске, био
лошке и токсинске опасности, које се, зависно
од обима и величине контаминације,могујави
ти у форми удеса или удесног догађаја са ма
њим или већим последицама. Удеси се дефи
нишу и као неконтролисани догађаји или низ
догађаја настали неконтролисаним ослобађа
њем, изливањем или растурањем опасних ма
терија при њиховојпроизводњи,употреби, пре
возу, складиштењу, промету, одлагању или
дуготрајном акумулирању, што може угрозити
животе и здравље људи, материјалнихдобара
и животне средине. У односу на обим и ниво
последица, удеси се могу класификаовати као
инциденти и акциденти. Инциденти су удесни
догађаји чија је последица контаминација ма
њег обима, и које каракеришу лакше повреде
људства.Акцидент је тежи облик удеса, подра
зумева већи обим контаминације и повреде
које захтевају више од стандардних мера прве
помоћи. Акциденте карактеришу велика мате
ријална штета и интересовање медија.

Обезбеђење од нуклеарних,
радиолошких, хемијских
и биолошких опасности

Противнуклеарно, противхемијско
и противбиолошко обезбеђење -
садашње решење

Вишезначност термина: обезбеђење бор
бених дејстава (б/д), противнуклеарно,против
хемијско и противбиолошко обезбеђење
(ПНХБОб) произлази из њиховог различитог
дефинисања у стручној и научној литератури,
што је условљено, пре свега, степеном струк
турирања језика ратне вештине уопште и јези
ка тактике као посебне научне дисциплине.

У литератури се противнуклеарно, про
тивхемијско и противбиолошко обезбеђење
(ПНХБОб) дефинише на следећи начин:

- ,,ПНХБ обезбеђење је део борбеног
обезбеђења и представља скуп мера и посту
пака појединца, јединица, команди или других
колектива, које се предузимају ради сачувања
њихове борбене и радне способности у усло
вима примене нуклеарног, хемијског и биоло
шког оружја (НХБ/о)" [З];

- ,,ПНХБ обезбеђење је део обезбеђења
борбених дејстава. Заснива се на организова
ним и припремљеним снагама, средствима и

мерама, чијом се интеграцијом и правовреме
ним ангажовањем обезбеђују организовање и
извођење борбених дејстава у условима упо
требе нуклеарног,хемијског и биолошког оруж
ја и при нуклеарним и хемијским удесима" [14].

ПХНБ обезбеђењеје, као део обезбеђења
борбених дејстава, конципирано још за потре
бе оружаних снага бивше СФРЈ, и као такво
задржало се у непромењеној форми и у ВЈ, а
касније и ВСЦГ.Овај термин данас је и даље у
употреби у нацртима доктринарних докумена
та Војске Србије. Застарелост самог појма
,,ПНХБ обезбеђење", како у терминолошком,
тако и садржајном смислу,захтева његову мо
дификацију и усклађивање у складу са тренут
ним стањем, захтевима и потребама АБХ
службе ВС, као и савременим изазовима у
области АБХО. Модификације и дораде посто
јећег система у највећој мери су резултат по
требе да се, осим војних претњи, на адекватан
начин регулишу и невојни изазови, ризици и
претње.

Постојеће ПНХБ обезбеђење концепциј
ски се заснива на реализацијиопштих и посеб
них мера. Елементи ПХНБОб приказани су у
шеми 2.

Опште мере ПНХБ обезбеђења
Опште мере чине основу ПНХБ обезбеђе

ња и реализују их све јединице Војске Србије.
Њиховим спровођењем стварају се предусло
ви за извршавање задатака у условима упо
требе нуклеарног, хемијског и биолошког
оружја, муниције са пројектилима од ОУ и ну
клерних и хемијских удеса.

Прикупљање података о НХБ оружју про
тивника и ефектима његовог дејства има за
циљ да се утврди постојање и распоред НХБ
оружја и муниције са пројектилима од ОУ не
пријатеља и могућности њихове евентуалне
употребе. О НХБ оружју противникатреба при
купљати следеће податке: врсту и количину,
јединице и средства за употребу, њихов број,
распоред и начин обезбеђења, распоред скла
дишта, време, начин и правце дотура до једи
ница за лансирање, као и припреме које
противник врши за употребу овог оружја.

Обавештавање о НХБ опасности врши се
ради спречавања изненађења, благовременог
предузимања мера заштите и смањења губи
така од дејства НХБ оружја. Мора бити једин
ствено, непрекидно и брзо, коришћењем сред
става везе и осталих средстава.

Дејства по НХБ оружју противника подра
зумевају предузимањеодговарајућих мера ра
ди уништења или оштећења НХБ оружја про
тивника, чиме би се смањила или искључила
могућност његове употребе.
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ОПШТЕ МЕРЕ ПНХБ
ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПОСЕБНЕ МЕРЕ ПНХБ
ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА
ОНХБОРУЖЈУ

ПРОТИВНИКА И ЕФЕКТИМА
ЊЕГОВОГ ДЕЈСТВА

ОБАВЕШТАВАЊЕ О НХБ
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ДЕЈСТВО ПО НХБ ОРУЖЈУ
НЕПРИЈАТЕЉА

НХБ ЗАЖТИТА Ж/С И МС

КОНТРОЛНО-ЗАШТИТНА
СЛУЖБА

ДОЗИМЕТРИЈСКА
КОНТРОЛА

САНИТЕТСКО ЗБРИЊАВАЊЕ

РХБ ДЕКОНТАМИНАЦИЈА

ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
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КОМАНДОВАЊА

СРЕЂИВАЊЕ ЈЕДИНИЦА

Реализују се у оквиру припрема за опера
цију,а на основу прикупљених података,уз ан
гажовање авијације, ракетних јединица,
артиљерије већег домета и убачених група
специјалних снага.

Нуклеарна, хемијска и биолошка зашти
та ж!с и МС подразумева опште мере и по
ступке који се спроводе на нивоу појединца,
групе (посаде, послуге), одељења, вода и че
те (батерије). НХБ заштиту чине тактичке и
техничке мере заштите. Тактичким мерама
умањују се ефекти дејства НХБ оружја, док се
техничке мере остварују одговарајућим по
ступцима и коришћењем средстава за личну и
колективну заштиту људи и за заштиту мате
ријалних средстава.

Контролно-заштитна служба (КЗС)орга
низује се да би се јединице обезбедиле од не
контролисаногуласка у контаминираноземљи
ште, контаминирану атмосферу, рушевине,

РХБ ИЗВИЂАЊЕ

МЕТЕОРОЛОШКО
ИЗВИЂАЊЕ

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ
АНАЛИЗЕ И КОНТРОЛЕ

РАЧУНСКО
АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ

ДЕКОНТАМИНАЦИЈА
Ж/С, ТС, ОБЈЕКАТА И

ЗЕМЉИШТА

ДЕКОНТАМИНАЦИЈА
ОДЕЋЕ И ОПРЕМЕ

ДЕКОНТАМИНАЦИЈА
ХРАНЕ И ВОДЕ

Шема 2 - Елементи ПХНБ обезбеђења

кратере и пожаре настале као последица деј
ства НХБ оружја. Успоставља се истовремено
са РХБ извиђањем или после израде пролаза
на контаминираном земљишту.

Дозиметријска контрола обухвата утвр
ђивање, праћење и процену последица при
мљене дозе озрачења појединаца, нижих
јединица и команди. Омогућава старешинама
и командама праћење стања озрачености, на
основу чега се врши процена борбене способ
ности и доноси одлука о даљој борбеној упо
треби јединица и збрињавању озраченог
људства.

Уклањање последица дејства НХБ оруж
ја је скуп активности и поступака којима поје
динци, јединице и командеделимично или пот
пуно уклањају последице дејства НХБ оружја
ради стварања услова за борбена дејства, жи
вот и рад. То се постиже санитетским збриња
вањем, РХБ деконтаминацијом, гашењем на-
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сталих пожара,уклањањем препрека и рашчи
шћавањем рушевина, успостављањем систе
ма командовања и сређивањем јединица.

За спровођење општих мера ПХНБОб ко
ристе се средства и опрема АБХО по нивоима,
према следећем: на нивоу појединца - опште
војни заштитни комплет (ЗМ М2, ЗР МЗ, ЗО
М1, ЗЧ М1) и лични прибор за деконтаминаци
ју, ЛПД МЗ; на нивоу чете-батерије - сред
ства НХБ заштите (заштитни комбинезон МЗ и
заштитне чизме МЗ), средства детекције и
идентификације ТХ (детектор хемијски М11Б),
средствадетекције и дозиметрије ЈЗ (детектор
радиолошки МЗ, дозиметар лични, читач лич
ног дозиметра, дозиметар командни, пуњач
командног дозиметра), средства РХБдеконта
минације (приборза деконтаминацију возила-
уз возила по техничкој књижици); на нивоу ба
таљона-дивизиона - комплет за деконтами
нацију основних јединица (КДОЈ).

Посебне мере ПНХБ обезбеђења
Посебне мере обезбеђују квалитативно

виши ниво ПНХБ обезбеђења. Обухватају ак-

тивности које примарно спроводе јединице
АБХ службе и друге јединице које су опремље
не одговарајућим средствима. Спроводе се
истовремено када и опште мере и на њих се
надовезују [15].

Нуклеарно-хемијско-биолошка контрола
представља скуп активности и поступака који
ма се правовремено открива употреба НХБ
оружја од стране противника, утврђују и при
купљају подаци о НХБ ударима и контамина
цији и обавештавају јединице о опасностима и
последицама. Омогућава непрекидно праће
ње НХБ ситуације, смањује могућност изнена
ђења и ствара услове за правовремену
заштиту и уклањање последица.

Задатке НХБ контроле извршавају изви
ђачке јединице АБХ, које су опремљене спе
цијалним средствима. Ангажују се за контролу
рејона, објеката и елемената борбеног распо
реда јединице, који у конкретној ситуацији
представљају вероватне објекте нуклеарних и
хемијских удара.

Нуклеарно-хемијско-биолошка контрола
обухвата: РХБ извиђање, лабораторијске ана-



лизе и контроле, метеоролошко осматрање и
рачунско-аналитичке послове.

Радиолошко, хемијско и биолошко изви
ђање је активност у оквиру НХБ контроле коју
извршавају извиђачки органи из састава изви
ђачке јединице АБХ, кроз следеће поступке:
осматрање НХ удара са места и у покрету, из
виђање праваца, рејона и зоне кретања, и оба
вештавање о НХБ опасности.

Метеоролошко осматрање представља
активност на плану прикупљања метеороло
шких података у приземним слојевима атмос
фере који су потребни за процену вероватноће
употребе НХБ оружја и прогнозу понашања
РХБ контаминације. Ова мерења врше изви
ђачки органи АБХ коришћењем метеороло
шких комплета.

Лабораторијске анализе и контроле и
резултати добијени анализама и контролама
допуњују податке добијене РХ извиђањем. Вр
ше се: хемијске анализе узорака контаминира
ног земљишта, хране, воде, ваздуха и других
хемијски контаминираних материјала, квали
тативне и квантитативне анализе токсичних
хемикалија, радиометријска мерења ради од
ређивања специфичне активности радиоак
тивних извора у различитим узорцима, као и
контрола исправности индикаторских средста
ва, квалитета материја за деконтаминацију и
квалитета извршене РХБ деконтаминације.

Рачунско-аналитички послови у систему
НХБ контроле служе за сагледавање и праће
ње настале РХБ ситуације ради предвиђања
њеног даљег тока у зависности од временских
и земљишних услова и предузимање адекват
них мера ПНХБ обезбеђења.

Радиолошку, хемијску и биолошку декон
таминацију врши јединица за РХБ деконтами
нацију и на захтев команде јединице која је
угрожена.

Деконтаминација људи захтева посебан
третманјер има позитиван психолошки ефекат
на људе, што је веома битно за њихову даљу
борбену способност и очување морала. Завр
шном хемијском деконтаминацијом одстрању
ју се продукти појединачнеи групнедеконтами
нације, а код радиолошке деконтамианције
одстрањује се заостали контаминант са тела и
одеће и опреме људи.

Деконтаминација техничких средстава мо
ра бити организована тако да људство буде
што краће одвојено од ТС и да се не наруша
ва целина јединице.

Деконтаминација земљишта и објеката
врши се изузетно, због сложене организације и
извршења, недовољних снага за деконтамина
цију и неекономичности. Неизбежна је у сле
дећим случајевима: ради обезбеђења кретања
кроз клисуре и теснаце, израде пролаза кроз

контаминирано земљиште, деконтаминације
прилаза ватреним положајима артиљеријских
и ракетних јединица, и у другим условима ка
да је то нужно потребно и целисходно.

За реализацију посебних мера ПНХБ
обезбеђења, у специјализованим јединицама
АБХ, користе се средства и опрема класифи
кована у неколико група.

Средства детекције и идентификације ТХ
намењена су за детекцију присуства класичних
токсичних хемикалија које се користе у војне
сврхе у различитим контаминираним средина
ма (ваздух, вода, земља, храна, површине.э.),
као и за идентификовање група и типова при
сутних хемикалија у теренским условима рада.
Могу се користити и за узимање и безбедан
транспорт узорака контаминираних средина
ради детаљнијих анализа у стационарним ла
бораторијама вишег нивоа. Средства су конци
пирана као детектори (ручни, полуаутоматски
и аутоматски), лабораторије (преносне и мо
билне) и као помоћни комплети. Конципирана
су на основама хемијских метода, а присуство
токсичних хемикалија индикују променама обо
јења (раствора и реактива у индикаторским
цевчицама) и активирањем звучне и светлосне
сигнализације.

Средства детекције и дозиметрије јонизу
јућих зрачења намењена су за откривање при
суства јонизујућих зрачења, мерење јачине
дозе и дозе јонизујућих зрачења и одређива
ње специфичне активности различитих врста
радиолошки контаминираних узорака (хране,
воде, биолошког материјапа.э.) у теренским
условима. Средства су конципирана у виду
ручних комплета детектора, дозиметара са од
говарајућим читачима и комплета преносних
(превозних) радиометријских лабораторија.
Откривање и мерење физичких параметарајо
низујућих зрачења заснива се на гасним и по
лупроводничким сензорима.

Средства НХБ заштите намењена су за
заштиту органа за дисање и тела од радиоло
шких, хемијских и биолошких контаминаната у
различитим условима током извршавања за
датака. Класификована су као лични заштитни
комплет који следује сваком војнику (заштит
на маска, рукавице, огртач и заштитне чарапе)
и као специјални заштитни комплети који сле
дују појединим специјалностима родова и слу
жби за извршавање специјалних задатака за
заштиту у условима присуства РХБ контами
нације.

Средстваза РХБ деконтаминацију наме
њена су за извршење деконтаминације поједи
наца, групе и заједничких ПС, као и већих
јединица и оперативних састава. Употребом
деконтаминационих средстава и применом од
говарајућих материја за деконтаминацију могу



се неутралисати, уклонити и превести у неток
сично стање РХБ контаминанти са различитих
површина или контаминираних средина.

Обезбеђење од нуклеарних,
радиолошких, хемијских
и биолошких опасности - предлог
новог концепта
Синтагма .противнукпеарно, противхемиј

ско и противбиолошкообезбеђење" (ПНХБОб)
задржана је и у нацрту Доктрине Војске Срби
је, иако би том појму више одговарало "обез
беђење од НРХБ опасности", пре свега због
семантичког и етимолошког значења.

Дословно тумачење синтагме "противну
клеарно, противхемијско и противбиолошко
обезбеђење" значило би дејство против обез
беђења, јер се први (лтротив") и последњи
члан ("обезбеђење") налазе у искључивом од
носу. Термин "НРХБ опасности" користи се у
готовосвим стручним написима и зато у новим
доктринарним документима синтагму ,,ПНХБ
обезбеђење"треба заменити синтагмом "обез
беђење од НРХБ опасности".

Исто тако, недостатак дефиниција које се
наводе уз синтагму .противнуклеарно, против
хемијско и противбиолошкообезбеђење"огле
да се и у недовољном уважавању савремених
изазова, ризика и претњи у извршавању не
борбених мисија (хуманитарних, мировних) и
задатака који се извршавајуу миру.Наиме, по
следице оружја за масовно уништавање
(ОМУ) или изазивања нуклеарних, хемијских и
биолошких удеса осетиће целокупно станов
ништво, а не само јединице Војске. Обезбеђе
ње од НРХБ опасности не спроводи се само у
борбеним дејствима; оно ће се спроводити и у
миру када се не изводе борбена дејства (уде
си, тероризам ОМУ, пролиферација ОМУ и
сл.). Због тога је нужно да се уваже ове чиње
нице и да појам и садржај обезбеђења од
НРХБ опасности обухвати обезбеђење коман
ди и јединица, како у рату, тако и у миру и од
свих извора опасности.

Обезбеђењеод НРХБ опасностидеоје је
динственог обезбеђења Војске Србијеу миру
и оружаном сукобу (рату) које се остварује
планирањем, припремом и реализацијом ак
тивности команди, јединица, интерродов
ских и интервидовскихсаставаради праћења
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НРХБ ситуације, стварања услова за изврше
ње задатака и умањење последица дејства у
условима испољавања НРХБ опасности.

Овом операционалном (радном) дефини
цијом проширен је обим појма на обезбеђење
мирнодопских активности и на све могуће об
лике НРХБ опасности, који су разматрани у ра
нијем тексту, што је у складу са безбедносним
изазовима, ризицима и претњама, као и миси
јама и задацима Војске Србије.

Разматрање нове шеме обезбеђења
Војске Србије од НРХБ опасности
Класификација је мисаоно-сазнајна актив-

ност која се обавља по одређеним методоло
шким правилима и у том контексту класифика
цију сврставамо у посебне научне методе
којима се на систематски и доследан начин
врши подела, растављањеједног општег појма
на посебне појмове.
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Један од принципа класификације је зах
тев да се у њој примењује јединствен принцип
деобе који мора да буде адекватан одраз нај
важније особине дате класе, предмета или по
јаве. При том се мора задовољити услов да
важна (главна) особина највишег рода (обез
беђење од НРХБ опасности) мора да припада,
као заједничка особина, свим нижим врстама
добијеним класификацијом (појединачне де
латности и активности обезбеђења).

У процесутражења адекватне класифика
ције обезбеђења јединица Војске Србије од
НРХБ опасности, а ради изналажења логичне
варијанте поделе, на шеми 3 је приказан мо
гући модел нове шеме обезбеђења ВС од
НРХБ опасности.

Родни појам који се класификује, односно
одређује његов садржај, јесте "обезбеђење од
нуклеарно-радиолошко-хемијско-биолошке
опасности". Принцип класификовања углав
ном је остао непромењен у односу на класи
фикацију која је извршена у Стратегији
оружане борбе (привремени материјал).

Подела обезбеђења од извора НРХБ опа
сности на опште и посебне мере је задржана,
а уведени су нови врсни појмови "превентивне
мере" и "оперативно-тактичко-техничке мере".

Овакав приступ у класификовањусадржа
ја обезбеђења од НРХБ опасности узет је због
потребе за непрекидним функционисањем си
стема АБХО на нивоу државе, а самим тим и
обезбеђења од НРХБ опасности Војске Срби
је, како у оружаном сукобу, тако и у миру.

Опште мере су део обезбеђења од НРХБ
опасности које планирају,припремају и реали
зују све јединице Војске Србије, на најширој
основи и као масовне активности стварају
предуслове за извршавање задатака у усло
вима пре и после испољавања НРХБ опасно
сти. Организујусе и реализујуда би појединац,
команда ијединице благовременобиле обаве
штене о предстојећој или насталој НРХБ опа
сности, да се предузму одговарајуће мере
заштите, умање и уклоне последице ефеката
испољених НРХБ опасности. Опште мере
обезбеђења се планирају,припремају и реали
зују ослонцем на сопствене снаге и средства
и уз коришћење капацитета територије у зони
мирнодопског размештаја, боравка или деј
ства јединице.

Посебне мере су део обезбеђењаод НРХБ
опасности које планирају,припремају и реали
зују јединице атомско-биолошко-хемијске слу
жбе (АБХ службе) и друге специјализоване је
динице и установе, пре и после испољавања
НРХБопасности.Ове мереобезбеђујуквалита
тивно виши нивообезбеђењаод НРХБопасно
сти. Обухватају: контролу НРХБ ситуације и
уклањање последица дејства.

Контрола НРХБ ситуације представља
садржај посебних мера обезбеђења од НРХБ
опасности којим се правовремено открива ис
пољавање опасности; утврђују и прикупљају
подаци о НРХБ контаминацији; непрекидно
прати метеоролошка ситуација; врше лабора
торијске анализе контаминираних узорака и
рачунско-аналитичке процене и прогнозе учи
нака ОМУ и ширења контаминације.

Уклањање последица дејства је садржај
посебних мера обезбеђења од НРХБ опасно
сти којим се врши санитетско збрињавање је
диница, гашење пожара и завршна деконтами
нација НРХБ контаминацијенасталедејствима
испољених НРХБ опасности.

Превентивне мере су део обезбеђења од
НРХБопасности које појединци,јединице и ко
манде предузимају: пре изазивања нуклеар
них, радиолошких, хемијских или биолошких
удеса; пре терористичкихдејстава средствима
ОМУ; пре дејстава по објектима хемијске ин
дустрије, складиштима опасних материја, ну
клеарним постројењима; пре пролиферације
ОМУ и пре употребе ОМУ у рату. Предузимају
се ради стицања способности за ефикасно
обавештавање о НРХБ опасностима, заштите
од могућих или стварних ефеката НРХБ кон
таминације, дејства у НРХБ условима и за ре
ализацију оперативно-тактичко-техничких ме
ра обезбеђења од НРХБ опасности.

Превентивне мере су у функцији стицања
стањаспособностиза правовременооткривање
НРХБ опасности и предузимањеосталих мера
обезбеђења, а садржесе у општим и посебним
мерамаобезбеђењаод НРХБопасности.

Превентивно планирање подразумева по
четак планирања и израду планова који се за
снивају на одређеном сценарију,који предвиђа
будућа дешавања или околности са којима се
земља може суочити. Крајњи исход превен
тивног планирања могу бити стални планови
одбране и планови превенције криза, у доме
ну употребе Војске.

Врло је важно запазити да се једино кроз
обуку појединаца и јединица Војске Србије за
обезбеђење од НРХБ опасности стиче оспосо
бљеностза планирање,припремуи реализаци
ју садржајаобезбеђења.Ако је тако,заштоонда
оспособљавањејединица Војскеза реализаци
ју посебнихмера обезбеђењаод НРХБопасно
сти не би сврсталиу део тог обезбеђења?

Поред тога, у свакодневној обуци офици
ра и подофицирасвакако се изучавају каракте
ристикедејства ОМУ,доктрине његовеупотре
бе, физиономија борбених дејстава у НРХБ
условима, сагледавају се и изучавају могућ
ности јединица Војске за заштиту и дејство у
НРХБ условима. Истовремено, још у миру, у
оквиру реализације мера обезбеђења Војске



од НиХ удеса, евидентирају се и прати лоцира
ње опасних материја на територији државе,
изучавају се њихове физичко-хемијске особи
не, заштита од НРХБ опасности и непрекидно
се контролише и достављају подаци о прису
ству НРХБ контаминације. Ове активности су
садржај превентивних мера обезбеђења од
НРХБ опасности.

Оперативно-тактичко-техничке мере
представљају део обезбеђења од НРХБ опа
сности које предузимају појединци, јединице и
команде у условима: изазивања нуклеарног,
радиолошког, хемијског или биолошког удеса;
терористичких дејстава средствима ОМУ; деј
става по објектима хемијске индустрије, скла
диштима опасних материја , нуклеарним по
стројењима; пролиферације ОМУ или
употребе ОМУ у рату, односно у условима ис
пољавања НРХБ опасности.

Готовостза предузимањеових мера мора
бити непрекидна и у свим условима.Део садр
жаја реализујесе и пре испољавањаНРХБопа
сности, без обзира на то да ли је откривено
присуствоНРХБконтаминације(нпр. растресит
распоред, дозиметријска контрола, извиђање
контаминације, осматрање метеоролошким
средствима,лабораторијске анализе и контро
ле и рачунско-аналитичкипослови).

Поред нових врсних појмова, анализом
садржаја обезбеђења од НРХБ опасности, по
приказаном моделу класификације и важеће
класификације садржаја ПНХБ обезбеђења,
уочавају се још неке битне разлике:

- у садржај општих оперативно-тактичко
техничких мера уврштена је активност:

- маневар снага ради умањења ефеката
дејства испољених НРХБ опасности;

- уклањање последица дејства као актив
ност општих мера, важеће класификације
ПНХБОб, уврштена је у посебне оперативно
тактичко-техничке мере обезбеђења од НРХБ
опасности. Истовремено, и указивање прве
помоћи и санитетско збрињавање и гашење
пожара увршћени су у оперативно-тактичко
техничке мере.

Маневар снага ради умањења ефеката
дејства испољених НРХБ опасности, као ак
тивност, сврстана је у оперативно-тактичко
техничке мере:

- од тренутка настајања НРХБ контамина
ције најважнија активност јединице јесте ма
невар снага ради умањења ефеката дејства,
јер се овом активношћу избегава контамина
ција и тиме избегавају губици и чувају ресурси;

- маневар снага ради умањења ефеката
дејства садржи више поступака: обилазак про
стора контаминације, савлађивање простора
контаминације и боравак у контаминираној ат
мосфери (КонА) и на контаминираном земљи-

шту (КонЗ), уз предузимање потпуних мера за
штите;

- у старијим класификацијама ПНХБ обез
беђења у оквиру општих мера постојале су ак
тивности: савлађивање и обилазак КонЗ-а и
боравак на КонЗ-у.У литератури се "маневар
снагама ради избегавања посебно осетљивих
објеката и обиласка и савлађивања КонЗ-а"
наводи као активност.

Потребе за сврставањем ове активности
несумњиво постоје. Ова активност се третира
као део обезбеђења коју предузимају све ко
манде и јединице Војске Србије ради спреча
вања и смањења контаминација јединица и
што краћег боравка на контаминираном про
стору, ако су оне захваћене контаминацијом.
Маневар снага остварује се организованим и
усклађеним покретом снага и средстава, при
чему јединице врше обилазак простора конта
минације, савлађивање простора контамина
ције, бораве и дејствују на КонЗ-у и КонА уз
предузимање потпуних мера заштите и кон
троле.

У предложеном моделу класификације
употребљене су синтагме: "извиђање НРХБ
контаминације" уместо синтагме "РХБ извиђа
ње"; "контрола НРХБситуације"уместо синтаг
ме "НХБ контрола"; "деконтаминација НРХБ
контаминације" уместо синтагме "РХБ декон
таминација". Ове промене су нужне, пре свега
због семантичког и етимолошког значења.

Уклањањепоследица дејства је садржај
посебних оперативно-тактичко-техничких ме
ра,јер су за активности које се релизујуу окви
ру овог садржаја,најчешће,потребнеспецијал
но опремљене и оспособљене снаге које ће
реаговати брзо и ефикасно.

У активности уклањања последица деј
ства сврстане су: санитетско збрињавање, га
шење пожара и деконтаминација НРХБ конта
минације (ж/с,ТС, земљишта и објеката, одеће
и опреме и хране и воде).

У приказаном моделу класификације упо
требљен је термин "санитетско збрињавање",
док је у важећој подели ПНХБОб коришћен
термин "указивање прве помоћи и санитетско
збрињавање", јер је прва помоћ део санитет
ског збрињавања.

Санитетско збрињавање контаминираних
је на шеми сврстана у оквиру посебних опера
тивно-тактичко-техничких мера јер ову актив
ност не могу извршавати сви појединци, нити
све јединице Војске, већ само јединице сани
тетске службе и службе АБХО, јер друге једи
нице нису ни опремљене ни обучене за такву
врсту задатака.

За улазак у рејон дејства испољене НРХБ
опасности често нису довољна само форма
цијска средства заштите већ и специјална



средства којима располажу само посебно
опремrъенејединице.

Гашење пожара је, такође, према важећој
класификацији, сврстано у опште мере ПНХБ
обезбеђења. С обзиром на дефиницију оп
штих мера ово решење није ваљано из више
разлога:

- пожари су готово увек пратеће појаве
дејстава испољених НРХБ опасности, за њи
хову локализацију нужноје ангажовањеспеци
јално опремrъених и обучених снага, односно
ватрогасних јединица;

- не случајно, у неким земљама (нпр. у
оружаним снагама Мађарске), противпожарно
обезбеђење и ватрогаснејединице су у саста
ву АБХО јединице за противпожарну заштиту,
односно ватрогасне јединице су делови једи
ница службе АБХО и ватрогасна заштита је у
надлежности службе АБХО.

Предлог измене и осавремењавања
НВО АБХО за спровођење општих
и посебних мера обезбеђења
ВС од НРХБ опасности
На нивоу појединца задржати постојећу

опрему (општевојнизаштитни комплет и лични
прибор за деконтаминацију ЛПД МЗ), која
функционално задовогъава услове за несме
тано и квалитетно извршавање општих мера.

На нивоу чете-батерије извршити сле
деће измене:

- средства НХБ заштите: заштитни ком
бинезон МЗ заменити моделом М5, заштитне
чизме МЗ заменити моделом М4 или М5;

- средства детекције и идентификације
ТХ: задржати хемијски детектор ДХ М11Б;

средства детекције и дозиметрије ЈЗ:
задржати радиолошке детекторе типа МРК
М87, ДРЗОН и увести у употребу детектор РА
ДОС РДС-200 и, уместо личних и командних
дозиметара, опремити јединице електронским
дозиметрима типа SOR/R са читачем ХОМ/Т;

- средства РХБ деконтаминације: посто
јећи прибор за деконтаминацију возила ПДВ
заменити апаратом за групну деконтаминаци
ју АГД.

На нивоу батаљона-дивизиона:
- комплет за деконтаминацију основних

јединица (КДОЈ) заменити уређајем за декон
таминацијуSANIJETС.921. са адекватнимпри
падајућим комплетом.

Посебне мере обезбеђења
од АБХ опасности

У групу средстава детекције и идентифи
кације ТХ, осим постојећих, треба увести у
употребу и следећа савремена средства АБ
ХО:

- монитор хемијских агенса (CHEMICAL
AGENT MONITOR-CAM2)

- детектор индустријских гасова DRAGER
(ACCURO iACCURO 2000)



- индивидуални хемијски детектор мале
масе 3.2 LIGHTWEIGHT CHEMICAL DETEC
TOR 3.2 .(LCD 3.2)

-хемијски детектор RAID М 100
У категорију средстава детекције и дози

метрије јонизујућих зрачења увести у употре
бу следећа средства:

- универзални радиолошки детектор
РАДОС, РДС-200

- радиолошки комплет AN/PDR-77
- електронски дозиметар SOR!R
У групи средстава за РХБ деконтамина

цију увести у употребу модификовану верзију
аутомобил-цистерне АL.ЈДМ78 са уграђе
ним уређајем SANIJET С.921.

Закључак

Војска Србије има дугу традицију и богато
искуство у развоју теорије ратне вештине, али
тежње Републике Србије ка интеграционим
процесима и потребама прилагођавањасисте
ма одбране тим околностимадовеле су је у ис
кушење да развије нови систем који ће
одговорити тим захтевима. Постоји реална по
треба да се унутар новог система и у области
АБХО развије концепцијски другачији приступ,
што представља комплексан задатак и захте
ва посебан методолошки приступ.

Као први корак намеће се потреба пра
вилног дефинисања и усаглашавања термина
који се баве проблематиком АБХ службе, у
складу са модерним изазовима и претњама из
ове области. Следећи корак је правилно тер
минолошко одређење појма "НРХБ опасности
и претње", свеобухватна анализа и дефиниса
ње основних врста НРХБ опасности. У наред
ном кораку потребно је детаљно анализирати
постојећарешењазаснована на систему ПНХБ
обезбеђења и на крају израдити предлог дру
гачијег појмовног одређења и дефинисати
основне елементе новог система обезбеђења
од НРХБ опасности.

Израда новог предлога обезбеђења од
НРХБ опасности, као крајњи циљ, јесте поку
шај не само да се допринесе дефинисању
основних појмова ради њиховог правилног
означавања, у теоријској, па и у свакодневној
комуникацији, већ и да се сагледају недостаци
у досадашњем систему и предложе нека од
могућих решења.

У том смислу,потребноје, осим наведених
промена у дефинисању општих и посебних ме
ра, размотрити и промене у организацијском
смислу, кроз увођење формацијских места ре
ферената АБХО на нивоу батаљона - дивизи
она и бригада, што би уз предложене промене

у нормама припадања и врстама додељених
НВОАБХО довело до знатног повећања функ
ционалности новог система.

Такође, постоји реална потреба да се у
новим доктринарним документима синтагма
,,ПНХБобезбеђење" замени синтагмом "обез
беђење од НРХБ опасности", а сви практични
аспекти и новине, које подразумевају другачи
ју организацију и функционисање система
обезбеђења од НРХБ опасности, уграде се у
нормативно-правни оквир и практично импле
ментирају у јединице Војске Србије.

Литература

1. Бој на копну, студија, ЦВВШ КоВ ЈНА, КШШ КоВ
ЈНА, Београд, 1985.

2. Бирташевић,Б., Биолошко оружје,ВИЗ, Београд,
1984.

3. Војни лексикон, ВИЗ, Београд, 1981.
4. Доктрина Војске Србије, нацрт, МО, Београд,

2007.
5. Закон о потврђивању споразума између Владе

Србије и Црне Горе и Владе САД о сарадњи у области
спречавања ширења оружја за масовно уништавање и
унапређењу одбрамбених и војних односа, 2006.

6. Јовић Р,Јовић С, Нуклеарни,радијациони,хемиј
ски и биолошкиудеси,диверзије и тероризам, РО за уна
пређење кадрова - Центар, Београд, 1988, стр.37-44.

7. Конвенција о забрани производње, складиште
ња и употребе хемијског оружја и о његовом уништава
њу,1993.

8. Конвенцијао забрани развоја,производње,скла
диштења и употребе биолошког и токсинског оружја и о
његовом уништавању, 1975.

9. Луковић, Зоран и други, Привремено упуство за
процену и прогнозу хемијске ситуације при удесима,
ВИЗ, Београд, 2004, стр.14.

10. МетодологијаРатневештине,скрипта, ЦВШ ВЈ,
ГШЩ Београд, 1996.

11. Миленковић, З.: "Систем праћења НХБ ситуа
ције у зони корпуса КоВ", магистарска теза, ВА, ПДС РВ,
Београд, 2003.

12. Правило бригада, ВИЗ, Београд, 1984.
13. Правилоупотребаинжињерије,ВИНЦ, Београд,

1988.
14. Стратегија оружане борбе, привремени мате

ријал, ЦВШ ВЈ, ШНО, Београд, 1983.
15. Тасић Момир, Противнуклеарно-хемијско-био

лошко обезбеђење бригаде, лекција, Крушевац, 2002.
16. Шибанић Д., Нуклеарно оружје, ВИЗ, Београд,

1977.
17. МР 21-NATO Glossary of NBCTermsand Defini

tions, 2005.
18. Brian Becket, Weapons of tomorow, Orbis PuЫis

hing, London, 1982.
19. STANAG2909-Commandersguidanceоп defensi

ve measures against toxic industrial chemicals (ТIС), NATO
StandardizationAgency, 2007.

20. STANAG2984: Graduated levels of chemical, bio
logical, radiological and nuclear threats and associated pro
tective measures, NATO StandardizationAgency, 2007.



тнадшџ.ыв

ИСКУСТВА СРПСКЕ ВОЈСКЕ
У КОМУНИЦИРАЊУ С ЈАВНОШЋУ
И НОВИНАРИМА

Др Славољуб Ранђеловић

појава првих војних листова и часописа разматрана је у контексту
историјских прилика у Србији у другој половини 19. века, са
аспекта њихове намене и функција као медија. Посебно су об-

рађена питања значајна за комуницирање српске војске током оружаних
сукоба на почетку 20. века - балканских и Првог светског рата. Истакнути
су улога, намена и садржај појединих гласила, као и развој односа војних
органа према ратним извештачима.

средином 19. века идејанационалногује
дињења преплавилаје Европу,а део тог

таласа дошао је и до Србије, у то време оптере
ћене не само заосталошћу и династичким суко
бима, него и растрзане између интересавеликих
царевина. У напорима да се што пре ослободи
турских вишевековних стега, Србија је паралел
но настојала да избегне загрљај Русије, подјед
нако опасан по њену независност,борећи се да

свој пут ка Европи нађе преко Аустрије, иако ни
она, такође, није крила своје интересе према
младој српској држави, која још није била потпу
но независна.У то време, док се Србија грчеви
то борила за опстанак и самосталност, и за
очување крвљу стечене слободе, могао се уочи
ти привредни развитак и напредакзападне, цен
тралне и источне Европе, а посебно Русије
(после укидања феудалних односа 1861).
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Тада, у праскозорје друге индустријске ре
волуције и на прагу уједињења нових великих
европских држава - Италије» и Немачке» - у
Србији постепено сазрева свест о потреби
укључивања српског народа и државе у исто
ријске токове који су мењали лице Старог кон
тинента. Припадницима војске, посебно мла
дим и образованим официрима, постало је
јасно да се национално уједињење може
остварити само ратом, и да је предуслов за по
беду у рату оспособљена и ваљано опремље
на војска и образован официрски кадар».

Српски војни часописи од средине
до краја 19. века

До појаве првог војноглиста војни садржа
ји су,укључујући и званична документа и регу
лативу, објављивани у цивилним новинама.4Ј

"Војин" - лист за војничке науке, вешти
не и новости - први војни часопис у Србији и

11 Друга фаза уједињења Италије, која је започела 1850.
године, под вођством Сардинијске краљевине (Пијемонта),
након уједињења јужне Италије са Пијемонтом (1861) траја
ла је до 20. септембра 1870. године, када је, после пораза
папског заштитника Француске у рату са Пруском, италијан
ска војска умарширала у Рим и тиме окончала борбу за ује
дињење земље.

21Уједињење Немачке.под вођством Пруске, отпочело је
1853. обнављањем немачког царинског савеза (без Аустри
је), да би после више узастопних локалних ратова у којима
је Пруска поразила своје суседе, укључујући и Аустрију и
Француску, дошло до стварања Севернонемачког савеза
(1870), проглашеног 18. јануара 1871. године у дворцу у Вер
сају. (Примирје са Француском потписано је 28. јануара, а
мир 10. маја 1871. у Франкфурту на Мајни).

31Почетком шездесетих година 19. века Србија није имала
стајаћу већ народну војску, а није имала ни професионал
них официра. Поред тога, војничка опрема и наоружање би
ли су слаби и недовољни. Зато је за војног министра
постављен француски пуковник Иполит Монден". Известан
број млађих старешина послат је на школовање у Русију,
Пруску и Француску, како би у Србију донели знања и иску
ства великих европских држава у устројству оружаних снага.

41У Новинама Србским, у свескама број 48 (од 29. октобра)
и број 49 (од 5. децембра 1841), објављено је Устроенiе
гарнизонногъ воинства, које је кнез Михаило Обреновић
(1823-1868) донео 16. августа 1841. године.

51Јован Драгашевић рођен је у Пожаревцу 4. фебруара
1836. године. Постао је официр 1860. године, када је завр
шио Артиљеријску школу у Београду. Пуковник је од 1880.
године, а почасни генерал од 1900. године. Био је редовни
члан Српског ученог друштва и Српске краљевске академи
је и један од најобразованијих Срба свог времена. Умро је у
Нишу 1. јула 1915. године, а сахрањен је у Београду.

61Војносудски законик (ВОЕНО СУДСКIЙ ЗАКОНИКЪ) обја
вљен је у Војину, 28. априла 1864. (година 1, свеска 5), и штам
пан је у Државној штампарији Кнежевине Србије у Београду.

7Ј Перовић, Косовка; Брчић, Љиљана, ВОЈИН, најстарији
српски војни часопис 1864-1870., библиографија прилога.

81Године 1870. у српској војсци било је укупно 250 редов
них официра, док је у народној војсци било још неколико
стотина старешина.

Јован Драгашевић, 1885. године

на Балкану, покренут је у Београду у веома
сложеним друштвеним, политичким и историј
ским околностима. Лист "Војин" излазио је од
јануара 1864. године до октобра 1870. године.
У почетку једном месечно, а од 1867. до 1869.
три пута месечно. Власник и први уредник "Во
јина" био је Јован Драгашевић», официр и про
фесор.

Теме објављених прилога биле су: орга
низација, администрација, тактика, стратегија,
артиљерија, војна грађевина, ратна историја,
географија, топографија, статистика, наука о
оружју, војним правосуђем, итд. Садржину ли
ста чинило је више рубрика: војни закони и
други прописмо, научно и популарно писани
прилози, састави и расправе из различитих
војних области, укључујући и преведене члан
ке, новости (занимљивости и новитети) војног
карактера из земље и света, књижевни прило
зи (огласи, рецензије и прикази из војне књи
жевности домаћих и страних аутора) и
обраћање читаоцима у којима се износи уре
ђивачка политика, са позивом на сарадњу».

Часопис се одмах нашао у вртлогу поли
тичких и друштвених размирица, у средини у
којој је официра било мало», а међу њима још
мање оних који су умели да препознају значај
отварања страница европске војне литерату
ре. Уз то, био је подложан строгом цензорском
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оку министра војног» и изложен сумњичавом
погледу свих који су са зебњом пратили идеје
које су долазиле са запада континента.

За непуних седам година излажења лист
"Војин" је поставио темеље српској војној пе
риодици. Мада је престао да излази због фи
нансијских потешкоћа и недовољног броја
претплатникач, језгро његових сарадника у
каснијим деценијама било је извор способних
аутора прилога о војним темама и уредника
нових војних гласила.

Крајем шездесетих година српске градове
су коначно напустиле турске посаде, а после
промене на владарском трону'» власт је преу
зело намесништво, које је ускоро донело устав
(1869) и тиме увело Србију у доба уставности.
Према том уставу војне старешине нису имале
право гласа, нити су официри могли бити би
рани (активно и пасивно изборно право), али
су могли бити кнежеви посланици. Наставље
на је борба против Турске, чија је застава још
била истакнута на београдској тврђави, као
симбол турског суверенитета, за стицање ста
туса независне државе. Тоје остварено тек на
Берлинском конгресу јуна 1878. године, после
два српско-турска рата и уз посредовање ве
ликих сила. Тиме су Обреновићи окончали
борбу, коју је 1804. године започео Карађорђе.
Србија је постала независна и међународно

признатадржава, али је знатан део српског на
рода и даље остао под туђинском влашћу - у
Босни и Херцеговини, Војводини, Косову и Ме
тохији, Рашкој, Македонији, Хрватској, Славо
нији и Далмацији.

Идеја о уједињењу и стварању јединстве
не државе на територији на којој су Срби веко
вима жиеели», по узору на немачко и итали
јанско државно уједињење, била је блиска
младим српским школованим официрима, ко
ји су стасавали да преузму на себе терет ре
форме и реорганизацијесрпске војске,да бије
сврстали у строј модерних европских армија.

Мада су српска публицистика и историо
графија биле на почетку свог развоја, а самим

9Ј Објављивано је "оно што је остало после строге цензуре
војног министра Миливоја Петровића Близнавца и Јована
Белимарковића".

10Ј Било је свега 250 претплатника, од којих су педесетори
ца били официри, а остали "народни војници".

11Ј Кнез Михаило Обреновић убијен је 29. маја 1868. годи
не у Топчидеру. За владара Србије проглашен је четрнае
стогодишњи Милан Обреновић, унук Јеврема Обреновића.
Власт у земљи преузело је намесништво.

12) Положај Србије после 1878. био је незавидан: са повр
шином од 48.300 квадратних километара и 1,9 милиона ста
новника, без излаза на море и са више од половине Срба ван
њених граница, Србија је била, како је то рекао један фран
цуски дипломата, опкољена земља, а Срби опкољен народ.



тим и војна, у периоду од 1878. до 1903. годи
не Министарство војно објављивало је годи
шње од 50 до 70 књига и других штампаних
издања о војној проблематици. Међу њима је
најзначајнији утицај имао часопис Ратник, ко
ји је покренуо министарр војни.

"Ратник" - лист за војне науке, новости
и књижевност. Када је 1. октобра 1878. годи
не за министра војног Србије постављен гене
ралштабни потпуковник Јован Мишковић'».
иако је у српској војсци било официра са чи
ном пуковника и генерала, он је само три дана
касније понудио пројекат о преустројству срп
ске војске. Већ 6. јануара 1879. упутио је пи
смо начелнику Главног генералштаба, којим га
обавештава о намери да покрене војни лист
под називом "Ратник", написавши чувену ре
ченицу да је "војска без свога листа као човек
без говора".

"Ратник", лист за војне науке, новости и
књижевност,према садржају првог броја, имао
је три дела: званични део у којем су објављи
вани закони, укази, правила, извештаји, рефе
рати и расписи; научни и поучни део, са
прилозима о војној географији, историји, но
вом оружју и тактици, савременом наоружању
европских држава, тактици родова војске и
расправе о војним питањима, попут оне о но
вим погледима на васпитање војника и слич
но; и књижевност, где су доминирали прикази
нових књига, прегледи новина, итд. Лист је
уређивало Историјско одељење Главногђене
ралштаба, а први уредник био је пуковник Јо
ван Драгашевић.

Могло би се рећи да су војна гласила, у
другој половини 19. века, имала најмање три
основне функције: информативну, образовну
(едукативну) и функцију убеђивања, мотивиса
ња и интерпретације.

Информативна функција била је после
дица насушне потребе за гласилима која би
објављивала специфичне војне садржаје, про
писе, правила и упутства и друге документе у
процесу војне реорганизације. Ту врсту штам
пе најбоље представља прво званично војно
гласило "Службени војни лист":", који је 1881.
године покренут као званични орган Војног ми
нистарства.

Образовна (едукативна) функција војних
гласила била је веома значајна. Наиме, у не-

13) Генерал Јован Мишковић (6. јул 1844. Неготин - 20. окто
бар 1908. Београд), министар војни (1878-79. и 1896), кнежев
ађутант, начелник Генералштаба (1888-1890. и 1893-1896),
члан Српске краљевске академије (1892) и њен председник
(од 1900. до 1903). Био је један од најумнијих српских офици
ра и најпродуктивнији српски војни писац 19. века.

14) Први број "Службеног војног листа" објављен је на Бо
жић 1881. Покретач је био ђенерал Милојко Лешјанин (1830-
1896), а уредник ђенералштабни потпуковник Младен
Јанковић.
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достатку војне, али и друге литературе, војни
листови и часописи били су извор сазнања и
својеврсни уџбеник за многе генерације офи
цира, од којих су најдаровитији и сами писали
прилоге и афирмисали се, градећи неопходно
језгро, интелектуално и сазнајно, за спровође
ње реформе српске војске. А неминовност ре
форми диктирали су не само неповољан по
Србију исход Берлинског конгреса (и поред
признања и независности и територијалног
проширења, нису остварени циљеви ослобо
ђења и уједињења са Босном, Херцеговином
и Старом Србијом), него и мандат,који је доби
ла Аустро-Угарска, да окупира Босну и Херце
говину и уведе трупе у Новопазарски санџак,
затим неуспех у српско-бугарском рату (1885)
и други унутрашњи и спољно-политички дога
ђаји, који су обележили крај 19. века.

Функција убеђивања, мотивисања и ин
терпретације, коју су испуњавали војни часо
писи, потврђујесхватањеда је и у то време це
њен значај штампе за успешно остваривање
војних реформи. То показује и прилог са упо
редним подацима о војним трошковима свих
европских земаља, укључујући и суседне зе
мље, у "Српским новинама",објављеним истог
дана када је потписан указ о стварању коман
де Активне војске, чиме је означен почетак ре
форме српске војске. Иако после реформи,
крајем деведесетих година 19. века, српска
војскајош није била онаква каква је Србији би
ла потребна,послужилаје као добра основа за
даље учешће у балканским ратовима и Првом
светском рату. Било је од пресудне важности
да идејао изградњисавремене,модерноопре
мљене војске, састављене од јединица којима
командују образовани официри, спремни на
највеће напоре за остваривање српског наци
оналног ослободилачког програма, буде при
хваћена не само у официрском кору, него и у
најширој јавности.

Колико су корени војне штампе били раз
гранати и дубоки, показали су каснијидогађаји,
на почеткудвадесетогвека, када су исходисто
ријских битака решавали управо они официри
који су својевремено, са сабљом у једној и пе
ром у другој руци, били главни заговорници и
протагонистиизградње снаге и духа победнич
ке војске. И с правомби се могло поставитипи
тање: колико би они били ефикасни у судбоно
сним борбама за ослобођење и уједињење
српског народа,да није било кумулативногде
ловања написау војнимлистовима и часописи
ма на формирање јаке националне свести, не
само код професионалнихвојника, него, штоје
мождајош значајније,и кодоних који су креира
ли државну политикуи одлучивалио војнимпо
словима, на првом местуо финансијскимсред
ствима намењеним војном ресору.
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Војна штампа
уочи балканских ратова

У време када је у Европи, посебно на Бал
кану, рат постајао све извеснији, у периоду од
1903. до 1918. године, војска Краљевине Ср
бије и њени припадници обраћали су се војној
и политичкој јавности ради придобијања, пре
свега, подршке за јачање одбрамбене способ
ности и војне моћи државе. Мајски првврвт'»
није задирао у друштвену структуру Србије,
нити је променио њен економски систем, јер је
у суштини реч о војном пучу, који је одговарао
интересима либералног грађанства, отварају
ћи пут грађанској демократији, уставности и
парламентаризму.

Већина историчара сматра да је Србија у
том периоду неспорно постала модерна европ
ска држава (парламентарнамонархија),са раз
вијеним вишестраначким животом. На развој
српског парламентаризма, нарочито од пре
врата до 1906. године, снажно су утицала три
чиниоца: политичке странке, војска и двор. Ра
зумљиво је, стога, што су се поједини аутори у
то време интензивније бавили војском, и често,
с обзиром на последице мајског преврата и
догађаје који су му непосредно претходили,
указивали и на негативнуулогу војног чиниоца.
Ипак, могло би се рећи да у нашој савременој,
историјској свести преовлађује мишљење да је
политичко уређење Србије од 1903. до 1918.
године било "златно доба" српске демократије
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и да је српска војска у таквим условима морал
но и материјално оснажена, што је омогућило
победнички завршетак борби током ослободи
лачких ратова и епитет најцењеније српске др
жавне институције. Тај период историје српске
државе био је испуњен значајним мирнодоп
ским и ратним догађајима и процесима, у који
ма је српска војска имала развијене односе са
српском демократском и најширом јавношћу.
Наиме, у наведеном периоду знатно је повећа
на важност јавности као елемента политичког
одлучивања, контроле државне власти и дру
гих облика демократског живота, јер је, на
основу Устава из 1903, поново уведен парла
ментаризаму Србији и обезбеђен висок степен
слободе јавне речи. С тим у вези, штампа је
битно утицала и на исхододлучивањау Народ
ној скупштини, која је, поред монарха, била
основни субјект управљања војском, будући
да је располагала буџетом.

Улога официра у смени династија на тро
ну Србије истакла је значај војске уопште у
унутрашњем политичком животу државе. У њој
веома брзо долази до стварања две струје, од
којих је једна била уз новог краља, а друга са-

15) У ноћи између 28. и 29. маја 1903. завереничка група
официра продрла је на двор и убила краља Александра
Обреновића и краљицу Драгу, председника владе генерала
Димитрија Цинцар-Марковића и министра војске Милована
Павловића. После преврата састављена је нова влада, а
Народна скупштина је вратила устав из 1888. године и иза
брала Петра Карађорђевића, Карађорђевог унука, за краља
Србије.
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стављена од присталица свргнуте династије, а
између тих струја долази до отворених сукоба.
Мајски преврат био је револуционаран по по
следицама, као један од ретких пучева који је,
уместо војне диктатуре, власт препустио демо
кратски изабраним представницима народа.

Већи део политичких партија Србије на
почетку тог периода имао је негативан однос
према војсци, инсистирајући на смањењу из
датака за одбрану, углавном због тежње да се
државне финансије дефинитивно консолиду
ју16Ј.Резултат таквих ставова било је усвајање
законских одредби, које су негативно утицале
на одржавање војне моћи државе (у Војну ака
демију примано је највише ЗО питомаца, уки
нута су финансијска средства за редовно
унапређивање официра, итд.). У штампи, по
себно појединих партија, војска је задобила
знатно већу пажњу - чак је опширно писано о
појединим ситним испадима младих официра.
При том ваља имати на уму чињеницу да је
део значајних листова тајно финансиран из
иностранства, нарочито из аустроугарског дис
позиционог фонда. Посебно, после анексије
Босне и Херцеговине?', у листовима нацио
налне провенијенције учестала су упозорења
на опасност од ширења аустроугарског војног
и политичког утицаја на Балкану и захтеви за
солидарношћу са угроженим и поробљеним
малим народима.

У периоду од 1903. до 1918. године изла
зио је, са прекидима, двадесет и један војни
лист, односно часопис. Издавачи званичне вој
не штампе били су Министарство војно, Главни
ђенералштаб, Штаб Врховне команде и, у јед
ном случају, издвојена војна команда у Бизер
ти. Приватну (независну) војну штампу издава
ле су групе официра (од којих је једна била
анонимна), пензионисани(резервни)официри
и приватни издавачи. Прилоге су, претежно,
писали активни и пензионисани официри. Пре
ма одредбама Правила службе из 1901. годи
не војна лица нису смела "учествовати ни као
прости сурадници ни у функцији издавача,
уредника итд. каквог листа, који би распра
вљао политичка и социјална питања". Зато су
у приватној штампи прилоге из тих области
војна лица потписивала псеудонимом или их
уопште нису потписивала. Према Уставу из
1903. и Закону о штампи из 1904. године вој-

16) "Године 1869. она (Србија, прим. С.Р) троши годишње
14. милијана круна. Године 1889, када се проширила, она
троши годишње 51 милијан круна. Године 1911. нарасли су
државни издатци на 130 милијана круна"." (Јаша Томић,
Рат на Косову и Старој Србији 1912.године,друго фото
типско издање, Просвета, Ниш, 1999, стр. 46).

17) Анексију Босне и Херцеговине (проглашење 6. октобра
1908), иако је реч о аустроугарском самовољном кршењу од
редаба Берлинског конгреса, након признања Турске , а за
тим и Русије (под притиском Немачке), признала је и Србија.

ним лицима нису одузете слободе и права у
вези са штампом.

"Службени војнилист" издавалоје Опште
војноодељење Министарствавојног,а излазио
је једном недељно, али по потреби и чешће.
"Службени војни лист" карактерисали су: отво
реност садржаја;знатандео тиража којије бес
платно дистрибуисан највишим државним и
јавним институцијама,закључноса срескимна
челством и пореским одељењима; слободна
продаја у земљи и иностранству;размена и са
страним новинама, и друго. До 1913. године
бесплатноје дељен свим официрима и војним
чиновницима, а затим имје продаван по мини
малној цени, којаје важила и за резервнеофи
цире, подофицире и војнике периода. Лист је
излазио до 1918. (осим 1916), у Београду, Ни
шу (1914. и 1915) и Солуну (1917. и 1918).

Пуковник Милојко Лешјанин
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Садржај "Службеног војног листа" један је
од доказа да је српска војска била међу најо
творениј им у Европи. На пример, у њему су
објављивани и подаци који се и у данашње
време сматрају строго поверљивим или повер
љивим (локације и дислокације јединица, по
стављање свих официра и чиновника, чак и у
обавештајним телима, и друго). Нису објављи
вани документи о ратним припремама, о при
премама и извођењу борбених дејстава, и
слично. Распоред официра, који су добровољ
но учествовали у четничким акцијама, обја
вљиванје онако како су они наводили у својим
молбама (на пример, неплаћено одсуство у
Италији). За официре, који су уочи балканских
ратова упућивани у специјалне, најчешће из
виђачке акције, објављивано је да су на рас
полагању.

У листу су објављивани подаци о утрошку
средстава у војном буџету.Тако су за мај 1903.
године објављена одобрена средства за све
дивизијске области и више инстанце по свим

партијама и позицијама војног буџета. Једино
је министар војни имао на располагању 180
динара за тајне циљеве од укупног годишњег
војног буџета од око 14 милиона динара. До
1904. године објављивани су налази Војне
контроле (материјално-финансијска инспекци
ја). Од те године материјално-финансијску ин
спекцију и у војсци обављала је Главна контро
ла, независна уставна институција и највиши
рачунски суд у држави.

Одговорни уредник "Службеног војног ли
ста" био је начелник општевојног одељења у
Војном министарству. Иако су у "Службеном
војном листу", према садржају прилога, пре
владавали прописи (61%), нису занемаривани
жанрови којима су се аутори обраћали широј
јавности. Основни носилац ставова и порука у
прилозима у "Службеном војном листу" био је
министар војни. У "Службеном војном листу"
објављиване су све пресуде изречене војним
лицима и војним чиновницима. Лист је превас
ходно био усмерен ка војној јавности, а поруке

Краљ Петар 1 Карађорђевић, престолонаследник Александар, кнез Павле,
са официрима у пратњи у Јужној Србији, 1912.године
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"Нови двор" из времена династије "'Dбренбвt.m

политичкој јавности заузимале су око десети
ну целокупног простора. Међутим, тај лист је
омогућавао јавности да обавља демократску
контролу војске.

"Ратник" - лист за војне науке, новости и
књижевност издавало је Историјско одељење
Главног ђенералштаба, чији је начелник, по
правилу, био и његов уредник. У случајевима
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када начелник тог одељења није био ђенерал
штабни официр, уредник је био помоћник на
челника Главногђенералштаба. "Ратник"је био
карактеристичан и по томе што је преко обја
вљених прилога, на индиректан начин, јавност
обавештавана о све већој вероватноћи избија
ња рата у Европи, посебно на правцима који су
обухватали Србију, о модернизовању европ
ских војски, а посебно армија суседних држава
итд. То је требало да подстакне војни врх и по
литичке чиниоце на предузимање неопходних
мера ради војног јачања државе. То се чинило
и објављивањем превода студија или изабра
них делова студија познатих светских аутора,
државника или војсковођа, информативних
прилога, највише кратких вести, итд. На при
мер, став француског генерала Дерекагеа да
су издајице отаџбине политичари Француске
који су предлагали скраћивање војног рока са
три на две године, са разлогом је поново обја
вљен 1905. године у преводу дела његове сту
дије Рат и војска, иако је то дело преведено у
Србији одмах по објављивању 1903. године.

За "Ратник" и, посебно, за независна (при
ватна) војна гласила карактеристично је да су
у њима српски војни писци инсистирали да др
жава примењује у пракси верификована зна
ња. На почетку су критике српске војне
политике искључиво биле негативне, а уочи
балканских ратова било је и позитивних кри
тика, када је уведена и синтагма ратна поли
тика. После 1908. године у "Ратнику" су се
појављивала и отворена обраћања јавности у
којима су наглашаване многе слабости у Ср
бији од којих је зависила њена одбрамбена
моћ и давани предлози за њихово превазила
жење. Највише порука упућивано је официри
ма и Влади Србије. Стога је "Ратник" имао
неизмеран значај за стручно оспособљавање
припадника војске, чиме је индиректно утицао
и на квалитет њене борбене изградње, развој
ратне војне вештине, стратегије и тактике и на
очување од заборава догађаја и личности из
ратне и војне прошлости. Лист "Ратник" изла
зио је у месечним свескама до 1912. године,
да би се, после паузе током балканских рато
ва, поново појавио у периоду од јануара до ју
ла 1914.

"Војска" је лист који је излазио од почетка
1904.18Јrодине(од 25. децембра 1903, по ста
ром календару, до фебруара 1907). Лист је
уређивао одбор, чији састав никада није обја
вљен, негоје навођено да га "покреће један од
бор од неколико младих официра, да би војска
имала свог представника у јавности". Тада су
излазили само "Службени војни лист", два ча
сописа - "Ратник" и "Узданица" и ,на иницијати
ву групе официра од 1905. до 1906, приватни
часопис "Артиљеријско-инжињерски гласник".

Припадници одбора "Војске" били су представ
ници две непосвађане фракције млађих извр
шилаца Мајског преврата. Издвојила су се два
капетана 11 класе, школски другови из гимназиј
ских дана у Београду, класићи у Војној акаде
мији (27. класа) - др Тодор Љ. Павловић и
Мирко Ротовић, којима је помагао и проф. др
Јован Б. Јовановић. У првом броју наведена је
програмска оријентација листа.

Већина прилога у "Војсци" односила се на
"морално и стручно уздизање" припадника вој
ске, углавном старешина, јер се лист придржа
вао своје програмске оријентације. Значајан
простор (20 одсто прилога) био је посвећен по
литици, и то претежно војној политици. У Ср
бији се у то време под појмом "војна политика"
подразумевало доношење и примена војне
доктрине од стране надлежних државних ор
гана. Писано је и о ратној политици (садашња
"политика одбране"), а у оквиру ње о спољној
(највише о државним интересима и циљевима
и савезништву) и унутрашњој политици (најне
гативније критике упућене су политичким
странкама Србије и њиховим вођама и поједи
ним народним посланицима).

Међу сарадницима листа "Војска" издваја
ла се група млађих официра са либерално
демократским схватањима. У својим прилози
ма аргументовано су се залагали за хуманије
односе у војсци, развијање способности кон
кретног и правилног размишљања, примену
достигнућа друштвених наука, посебно педаго
гије и психологије, и друго. Таква хуманистич
ка схватања постојала су у српској војсци и
пре 1903. године, а наведеним прилозима ин
тензивирано је њихово ширење.

"Српска војска", као периодични недељни
лист, излазио је од октобра 1908. до јануара
1912. године. Уређивали су га веома образо
вани и способни превремено пензионисани
официри. Међу њима су се издвајали пуковни
ци Светислав Исаковић, власник листа, и Жи
војин Мишић, потоњи војвода. Они су били
дугогодишњи проверени пријатељи: од школо
вања у Артиљеријској школи (1874-1880), пре
ко ратова у 1876, практиковања у Главном
ђенералштабу 1888. и 1889, када су били при
правници за ђенералштабну струку, до пензи
онисања истом наредбом 1904. године. Разлог
излажења "Српске војске" била је, поред тре
тирања војних тема, "и тежња да се шири кру
гови заинтересују питањима државног живота,
која су у тесној вези са војском". У првом бро
ју листа наведена је остала аргументација, це
локупна програмска оријентација, углавном из
области одбрамбене и војне политике. У садр-

18) Тачно сто година после, први пут у пуном колору, обја
вљен је двоброј недељника "Војска" (број 622-623 од 1. и 8. ја
нуара 2004. године, због новогодишњих и божићних празника).
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жају су, углавном, биле теме о официрском
статусу, обуци и школовању, јачању морала,
организацији и снабдевању војске, припреми
народа за рат, државним и националним инте
ресима и циљевима; војном праву, затим при
лози у којима је критикована политичка
штампа, те о искуствима из руско-јапанског ра
та 1904-1905. године и другим питањима.

Садржаји у "Српској војсци" били су акту
елни - односили су се на сва значајна питања
везана за војну делатност и војну политику, са
жети и објективни (са знатним деловима науч
не аргументације). Према културном нивоу и,
посебно, новинској етици лист се издвајао од
осталих листова у тадашњој Србији. Критици
политичке штампе "Српска војска" посветила
је скоро исти простор као и "Војска", али је то
чинила са много више политичке културе. У
"Српској војсци", осим веома образованих и
способних превремено пензионисаних (резер-

19) Захваљујући томе, српски спортисти су почели да насту
пају на олимпијским играма (Стокхолм, 1912). Секретар еки
пе био је потпоручник Драгослав В. Војиновић (погинуо код
Ужица 15. априла 1941. као ђенералштабни пуковник у ре
зерви), а вођа пута капетан Светомир Ђукић (дивизијски ђе
нерал, заслужан новинар, војни писац и преводилац - објавио
је више од сто чланака, 12 књига, итд.), који је био директор
клуба и члан Међународног олимпијског комитета (МОК). До
животног чланства у МОК-у одрекао се 1948. године да би но
ва Југославија имала представника у МОК-у, с обзиром на то
да је он, као припадник Југословенске војске у отаџбини, еми
грирао1945. (Велимир Иветић, ор. cit., стр. 178).

вних) официра, сарађивали су и активни офи
цири и лица из грађанства.

"Наоружани народ". Лист је излазио од
марта 1911. до марта 1912. године. Почео је
да се штампа у време када је војна опасност
по Србију била све очигледнија и већа, када је
интензивирана војна политика Србије и пове
ћан број војно-политичких прилога у грађанској
штампи. Наиме, постојале су и даље разлике
у војно-политичким ставовима, које су највише
навођене у политичкој штампи, што је био је
дан од разлога за његово покретање. Издава
ли су га браћа официри Момчило (власник) и
Павле Јуришић, којима је помагало неколико
млађих официра. У програмској оријентацији,
поред осталог, наведено је да је најзначајнија
обавеза у вези с листом "да са стручне стране
помогне политичарима да отклоне велике гре
шке". Садржаји с порукама политичкој јавно
сти обухватају готово половину листа - сра
змерно највише у односу на остале војне
листове и часописе у том периоду.

Будућидаје највишеафирмисанпроцесвој
ног организовањаевропскихдржава као наору
жаног народа,у листу су српскаспортскајавност
и војна лица подстицанина веће ангажовањеу
удружењима у којима је, претежно, морално и
физичкијачана омладина. Убрзо је "Наоружани
народ"постаоорганОлимпијскогклубаСрбије,а
његовисарадницисе ангажовалиу раду клубаи
посталињеговируиоволиоцич

СРПСКА ВОЈСК&
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"Пијемонт". У саставу уређивачких одбо
ра или уредништава приватних војнихлистова
били су потврђени пријатељи - активни или
пензионисани (резервни) официри, а у једном
случају - браћа официри. Тој врсти војних гла
сила припадао је и лист ,,Пијемонт",орган по
лутајне, претежно официрске организације
"Уједињење или смрт" (око 150 официра), за
који се говорило да је лист војске. На почетку
излажења тај лист је јачао националну свест
и пропагирао ослобођење и уједињење срп
ског народа. Затимје, посебно после смрти од
говорног уредника и фиктивног власника Љу
бомира Јовановића Чупе (1913), почеода губи
своју примарну оријентацију и отпочео да обја
вљује прилоге о унутрашњим политичким пи
тањима. Радикалну странку, посебно њену
владу, нападао је неодмерено, безразложно,
чак и жучно. У пролеће 1914. године "Пије
монт" је инсистирао на томе да круна уклони
радикале с власти. Тада се лист укључио у
страначке борбе, чак и у склапање изборне ко
алиције. Таква оријентација приморала је ми
нистра војног да, 5. марта 1914, објави наред
бу, којомје негирао да је "Пијемонт" војни лист
и поновио одредбе Правилника службе о за
брани политичког деловања у јавности, нагла
шавајући да се оне односе на сва активна вој
на лица.

Комуникативна пракса Српске вој
ске у Балканским ратовима

У току балканских ратова српска војска је
организовала обавештавање јавности преко
лица за страну кореспонденцију, домаћих и
страних ратних дописника, страних војних
представника и њихових пратилаца, као и Рат
ног прес-бироа.

У формацији српске војскеуочи Првогбал
канског рата, у штабовима армија и њима рав
ним саставима били су предвиђени секретари
за страну кореспонденцију. Зато је министар
војни 29. септембра (по новом календару)
1912. године на те дужности поставио веома
способна лица, углавном из дипломатско-кон
зуларних представништава са турске терито
рије, а Главниђенераштаб је 16.октобра 1912.
издао прво наређење којим је регулисан рад
страних дописника и страних војних представ
ника, поједини облици цензуре штампе, и дру
го: "У току предстојећег рата у близини војске
налазиће се известан број страних и наших
новинарских извештача ... Као спољни знак
они ће имати тробојку на десној руци, а сем то
га сваки ће имати пропусницу снабдевену жи
гом Врховне команде... Према њима треба би-

ти предусетљив у сваком погледу, али ће ко
манданти, према приликама, сами решавати
докле им се може дозвољавати приступ... тре
ба их груписати уједно, па им из штабадати по
једног од оних који су одређениза страну коре
споденцију.У погледу смештаја и исхране ука
зивати им све помоћиу границама могућности.
Поред цензуреу Врховној команди, имаће сво
ју цензуру и сасвим засебне колоне. Све депе
ше и писма која говоре о војсци и њеним опе
рацијама, фотографије и крокије не може ни
једна телеграфска или поштанска станица от
прављати ако нису снабдевенежигом Врховне
команде или дотичне више команде. Лажне
вести и све што би нашу војску компромитова
ло не жигосати... Сем новинарских извештача
налазиће се на војишту и страни војни ата
шеи. У погледу предусретљивости и указива
ња помоћи за њих важе исте напомене. Сем
тога, они ће имати и своје пратиоце официре,
који ће добити потребна упутства..."

Како су на почетку Првог балканског рата
у приватним листовима у Србији објављиване
и измишљене вести, министар војни је 22. ок
тобра 1912. године затражио од Врховне ко
манде да шаље српским новинама извештаје
"који би као званични имали јаког уплива на
ширу публику". Навеоје и "да би било врло ко
риснода Врховна команда шаље редовноспи
скове погинулих и рањених, са назначењемје
динице у којој је убијени или рањени служио,
као и места њиховог рођења". Затоје штаб Вр
ховне команде 23. октобра наредио армијама
следеће: ,,Придатим у штабу за страну коре
споденцију наредите да за јавност саставља
ју детаљне извештајео важнијим појединости
ма, као одликовања појединаца, отимање
заставе, отимање позиција на јуриш, располо
жењу народа у новоослобођеним крајевима
итд. Све шаљите Врховном штабу". Након
шест дана Штаб Врховне команде издао је но
во наређење армијама у којем су одређена но
ва лица за обавештавањејавности и наведено
као дужност "да јављају о свим успесима на
ше војске у току борби, одликовању поједина
ца, заробљавању непријатеља, профијанта,
проласку кроз поједине крајеве и уласку у ва
роши, расположењу нашег и непријатељског
становништва итд. Стављати их у могућност
да буду довољно обавештени. За неизвршење
биће сами одговорни. Све ово да буде подроб
није, у виду описа и да се шаље Штабу Врхов
не команде".

Српска војска у току Првог балканског ра
та није могла у потпуности да се придржава
свих тих наређења. Број ратнихдописника био
је велики, а поједини страни новинари су и без
легитимацијастизалидо нижихјединица. Штаб
Врховне командејављао је да нема више про-



стора за смештај страних новинара и војних
представника, па су председник Министарског
савета или његов заменик интервенисали да
се обезбеди прихват за поједине високе офи
цире савезничких земаља. Војна штампа није
цензурисана, осим што је спречавано отицање
неповољних информација. Зато је званично
уведена цензура ПТТ саобраћаја, 23. октобра
1912, Правилником за поштанску службу у ра
ту, на основу чл. 23 Устава и Закона о уређењу
војних пошта из 1876. године.

Ратни извештачи.Уочи и за времеДругог
балканског рата насталаје потребаза потпуни
јом применом појединих облика војне цензуре
штампе,посебнозбог појединихаустроугарских
новинара и дипломатско-конзуларних пред
ставника и домаћих дописника. Наиме, морало
се парирати бугарској пропаганди против срп
ске војске, штоје најчешћечињенодемантима.
У српској војсциубрзо су се прикупилидокази о
стварнимзлочинима бугарске војске, претежно
о масакрирању српских рањених официра који
су најдубљепродиралиу бугарскеположаје.То
су били,у већинислучајева,официриучесници
Мајског преврата или чланови организације
"Уједињење или смрт". Такви прикупљени до
кументи нису објављени.

У време балканских ратова новинари су
били додељивани појединим командама као
ратни извештачи, али су команданти од њих и
эаэиралм= Најсветлијипериод српске истори
је био је у Првом балканском рату (1912), када
је Србија изненадила целу Европу блиставим
победама своје војске над турским армијама,
ослободивши српске територије, упркос не
сређеним политичким приликама које нису
обећавале. Међутим, српска војска није много
учинила да се домаћа и страна јавност на пра
ви начин обавести о тим победама. Новинар
ски извештаји пролазили су строгу војну
цензуру,а у иностранство се није могло посла
ти ни једно писмо ни допис, без ознаке да вој
ни штаб то допушта. Да би телеграм стигао до
редакције било је потребно неколико дана, а
писма су путовала и по 12 дана.

У току ратнихдејстава, посебно на Косову
и Метохији, војне власти су Албанце, које је на
нове сукобе подстрекивалааустроугарска про
паганда, прокламацијама позивале да буду
мирни и да предају оружје, што је већина учи
нила после неколико недеља. Истовремено,
према новинарима је примењиван изразито
рестриктиван режим. "Није било слободно ја
вљати ништа што би се тицало броја војске;
ништа што би се тицало какви су одреди војске

20Ј "Војвода Путник, онда још генерал, није никако марио,
да му новинари шврљају по бојишту .. По његовом плану
могао је сасвим лепо победити, а да на бојишту нигде не
буде ни једног новинара." (Јаша Томић, ор. cit., стр. 50).
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учествовали у ком боју; ништа из чега би не
пријатељ могао закључити, где се који одред
налази. Чак ни о броју погинулих ни рањених."

Наравно, неадекватан однос према нови
нарима одразио се, првенствено, на обим и
квалитет информација о војничким успесима
српске војске. Много више простора посвећено
је бугарској и грчкој војсци, иако је српска вој
ска остварила најубедљивијевојничке победе.

За друштвену улогу војне штампе, од по
четка 20. века до почетка Првог светског рата,
за разлику од претходног периода, карактери
стично је, посебно у политичкој сфери, нагло
јачање интегративне функције.

Улога војних гласила
у Првом светском рату

Уочи Првог светског рата престало је
штампање не само војних већ и цивилних гла
сила. Комплетна штампаје у току рата (цивил
на и војна) потпадала под ригорозну и строгу
цензуру која је била у надлежности војне и по
литичке власти, тако да је било забрањено пи
сати о распоредуи кретањујединица, њиховом
бројном, моралном и борбеном стању, те о
плановима Врховне команде. Такође, било је
регулисанода се о савезницима и њиховимак
цијама (војним и политичким) мора писати
афирмативно.

"Ратни бележник". Потребе војске и ста
новништва с почетка Првог светског рата на
једном су постале другачије у смислу инфор
мисања, тако да напори Ратног прес-бироа и
Врховне команде Српске војске бивају круни
сани редовнимзваничним извештајимау обли
ку дневних информација прво у "Ратном беле
жнику" (почео, од јула 1914,да излази најпре у
Ваљеву, као званични орган српске Врховне
команде - први бројеви су носили назив "Рат
ни пресбиро", да би касније био премештен у
Крагујевац). Касније је преименован у "Ратни
дневник".

"Ратни дневник" је постао орган Врховне
команде марта 1915, а издавао га је Ратни
прес-биро, који је био у саставу Обавештајног
отсека Операцијског одељења Штаба Врховне
команде. Догађаји са краја 1915. године и дра
матично извлачење Српске војске прекинули
су излажење не само тог листа, већ и других
гласила. "Ратни дневник" је обновљен у Солу
ну 1916. године, а излазио је до краја рата.

Основна разлика између "Ратног дневни
ка", типичног ратног листа, и осталих војних
листова у Србији била је у његовој отвореној
подршци званичној државној политици, која је
понекад прерастала у необјективност и тен-
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денциозност. На пример, после усвајања Крф
ске декларације у њему су преувеличаване
жеље Словенаца и Хрвата за уједињењем са
"истородним српским или југословенским на
родом". Чак је објављена и тврдња да такву
жељу наводи "сва хрватска штампа". Наиме,
по правилу, афирмативно је писано о појава
ма, догађајима, институцијама и личностима у
вези били са тадашњим званичним циљевима
Србије. Када се повећаоброј приспелих некро
лога о погинулим припадницима српске војске,
у листу је одлучено да се они не објављују,
што је читалиштву образложено тиме да ће се
"објављивати када наша славна армија буде
дубље у отаџбину продрла". јер је право да о
палим херојима за отаџбину чита цела отаџби
на. Изузетак сада чини само понека лепа пе
смица, која укратко опева подвиг и смрт
јунака". Међутим, ти некролози, као и многи
други састави и документи о погинулим при
падницима српске војске, никада нису обја
вљени, те су многи јунаци остали незнани.

"Ратни дневник" је објављивао званичне
извештаје српске и савезничких војних коман
ди, политичке и војне вести, интервјуе, прило
ге о војним командантима, ратним искуствима,
литерарне текстове и преписе из других нови
на, итд. Био је омиљено штиво, па су поједини
његови прилози прештампавани после Првог

светског рата. Изразито афирмативни састави
о Србима и српској војсци у победничкој ат
мосфери непосредно после Првог светског ра
та неспорно су утицали на промену у српској
националној свести.

,Дневни билтен" је, од 18. марта до 29.
априла 1916. године (на Крфу) и од 9. маја
1916. године до краја рата (у Солуну), обја
вљивао Обавештајни одсек Врховне команде
Српске војске.

"Војни преглед стране штампе", који је
имао ознаку "поверљиво" (за интерну употре
бу)21Јиздавао је Краљевски српски прес-биро,
који је био у саставу Министарства војног у Со
луну од средине 1916. до краја 1917. године.

"Напред". Осим званичног војног гласила,
какво је био "Ратни дневник", јавља се и лист
"Напред" (у издању Команде резервних трупа
и Подофицирске школе српске војске у Бизер
ти) и многадруга цивилна гласила која су изла
зила у функцији тумачења војних и политичких
потеза војно-државног врха, надоместивши на

21) Велимир Иветић, Однос сјавношћу српске војске преко
војне штампе после Мајског преврата до 1918. године, Вој
но дело 6/2002, Војноиздавачки завод, Београд, стр. 173.
(Напомена: Петар Дамјанов, у цитираном наслову, на 83.
страни, пише: "На Крфу је и Пресбиро српског Министарства
иностраних дела издавао своје званично гласило Информа
тивна дипломатска служба, те листове Извештаји и вести
са бојишта и Војни преглед стране штампе".)

Српски војници брзом паљбом одбијају неприљатељев напад



тај начин празнине у информисаности војске и
народа.

Увођење цензуре. На почетку Првог свет
ског рата у појединим деловима Србије дола
зило је до ширења гласина и одливања тајних
војних података. Врховна команда је предузе
ла мере против тих појава и захтевала од Ми
нистарског савета да се спречи објављивање
војних података који су негативно утицали на
војне операције. На основу тога, Министарски
савет је 22. августа 1914. године донео одлуку
да министар унутрашњих дела нареди увође
ње цензуре штампе, односно да полицијске
власти не дозволе објављивање војних ин
формација које су сматране "недопуштеним
публикацијама" из чл. 39 Закона о штампи.
Цензура ПТТ саобраћаја у рату, која је регули
сана наведеним правилником из 1912. године,
проширенаје Наредбомза телеграфске, теле
фонске, поштанске службенике и лица која су
војном влашћу одређена за цензуру у теле
графским надлештвима. Наредбу су потписа
ли министри грађевина и војске.

Почетком 1915. године, због ратних при
лика, било је неопходно да се и у Србији орга
низованије спроводи цензура штампе, што је
већ чињено у другим демократским земљама
у току тог рата. Зато је регент Александар, вр
ховни заповедник српске војске, на предлог
министра војног,28. априла (11. маја) 1915,до
нео Уредбу о војној цензури за време рата. За
конски основ за доношење уредбе пронађенје
у чл. 41 Закона о устројству војске. Према

Главна пошта са железничком станицом

Уредби, циљ војне цензуре било је спречава
ње саопштавања и ширења вести које је мо
гаода искористи непријатељ или које су могле
да изазову узнемиреност или незадовољство
у земљи и војсци. Цензура се односила на:
преписку, поштанске пошиљке (пакети, штам
пане ствари итд.), телефонске разговоре, фо
тографије и филмске траке и домаћу и страну
штампу. Конкретније су одређене "недопуште
не публикације" (чл. 5), регулисана је војна
цензура, њен рад и контрола, итд. Уредба је
допуњена 23. августа 1915. године, тако да су
и телефонски разговори народних посланика
били дозвољени само под цензуром.

Цензура је организована посебно на воји
шном делу територије, а посебно на осталом
(позадина) делу територије земље. Постојала
су два руководећа органа цензуре - главне
цензуре:једна је била у седишту Владе за цен
зуру у позадини,а друга у седишту Врховне ко
манде за цензуру на војишном делу територи
је. Обе главне цензуре имале су поштански,
телеграфско-телефонски и новинарски одсек.
На челу војне цензуре на војишномделу биоје
шеф Обавештајног одсека Операцијског оде
љења Врховне команде. У позадини је шефа
главне војне цензуре постављао министар вој
ни и непосредно му давао наређења и упут
ства у вези с цензуром за војне интересе, док
је упутства везана за цензуру спољнополитич
ких питања примао од министра иностраних
дела. Министар војни постављао је шефове
одсека главне цензуре у седишту Владе. На



војишном делу шеф Поштанског одсека био је
инспектор војних пошта, шеф Телеграфско-те
лефонског одсека - шеф Војног телеграма, а
Новинарског одсека - шеф Ратног прес-бироа
Обавештајног одсека Операцијског одељења
Врховне команде. Руководиоци главних војних
цензура имали су иста права и овлашћења као
и команданти бригада, а шефови одсека као
команданти пукова, с обзиром на значај цен
зуре и одговоран рад бројних цензорских слу
жбеника.

Министар војни је два дана након доноше
ња Уредбе прописао поверљив Упут за војне
цензоре (ФЂО бр. 19. 229) којим су конкретније
регулисани рад и контрола органа војне цензу
ре, на пример, издавање одобрења домаћим и
страним ратним дописницима за слање нови
нарских прилога својим редакцијама, начин цен
зурисања прилога и друго. Број цензора на сва
кој ПТТ станицизависиоје одјачине саобраћаја,
јер рад цензора није смео да кочи правилан,
уредан и брз саобраћај.Тако се у Главнојпошти
Врховне команде, 31. октобра 1917, налазио 31
цензор, са шефом, официром чина резервног
капетана 1. класе. Цензурудомаће штампеоба
вљали су на војишном делу шеф Ратног прес
бироа са својимљудством, а у позадинскомде
лу - надлежне полицијске власти.

Шеф главне војне цензуре и шеф Обаве
штајног одсека Операцијског одељења Врхов
не команде издавали су одобрења ратним
дописницима домаћих и страних листова за
слање дописа редакцијама и регулисали сва
питања у вези с цензурисањем њихових допи
са (време, место и начин). Задржане новине и
други штампани материјали евидентирани су у
посебно одређеним књигама у главним цензу
рама. На пословима цензурисања штампе у
компликованијим случајевима непосредно су
ангажоване и највише војне личности - мини
стар војни и начелник штаба Врховне коман
де. На пример, начелник Штаба Врховне
команде, у априлу 1918, није одобрио уредни
штву листа "Велика Србија" да штампа говор
народног посланика Уроша Ломовића у Народ
ној скупштини у вези са страдањем српских
регрута крајем 1915. године, с образложењем
да би тај прилог у тадашњој ситуацији негатив
но утицао на морал српске војске. Поред тога,
начелник Штаба ВК обратио се министру вој
ном са молбом да се спречи штампање тог и
сличних говора у "Српским новинама" док не
наступи повољнија ситуација, будући да су се
"Српске новине" делиле војницима и на наји
стуренијим положајима. Након тога, у "Срп
ским новинама" до пробоја Солунског фронта,
септембра 1918, није објављен ни један говор
народних посланика или стенографска беле
шка са заседања Народне скупштине.

Наследник престола краљ Александар

Циљ комуницирања српске војске с јавно
шћу био је јачање одбрамбене и војне моћидр
жаве, са тежиштем на моралној снази. Преко
војне штампе неговао се коректан однос, стро
го у границама надлежности војске. Само је
мања групаофицира, извршилаца Мајског пре
врата, преко листа "Војска" у двадесетак слу
чајева вређала противнике, од којих је већина
касније, за време окупације Србије, сарађива
ла с окупатором (постали су руководиоци у
окупационом апарату).

Карактеристике комуницирања српске
војске с јавношћу. Искуства која је српска вој
ска стекла у балканским ратовима, када су ње
не блиставе војничке победе остале без
одговарајућег публицитета, утицала су на ме
њање односа према новинарима и на инфор
мисање јавности уопште. Такође, пропусти
којих је било због тога што поједини новинари
нису уважавали посебне ратне околности, те
је долазило до откривања, како тајних војних
података, тако и до изазивања узнемирења не
само становништва, него и војника, учинили су
да Врховна команда предузме мере како би
онемогућила такве пропусте. Конкретно, и јед
но и друго деловало је у правцу регулисања
области комуникације војске са представници
ма јавних гласила. С једне стране, Ратни прес
биро добио је улогу која му је припадала, а, с
друге стране, увођењем цензуре информаци
ја са ратишта спречавани су, или умањивани,
њихови могући негативни ефекти.

Функције листова који су излазили, буду
ћи да је реч о искључиво војним гласилима,



биле су усклађене са ратним околностима. У
првом реду, то су биле информативна, инте
гративна и пропагандна функција.

Информативна функција огледала се у
обавештавању припадника војске и грађана о
стању на фронтовима и догађајима значајним
за функционисање власти (у периоду пре по
влачења преко Албаније), а затим о најзначај
нијим питањима у периоду консолидације и
опоравка Војске на Солунском фронту.

Интегративна функција је све време ра
та била изражена у домену мобилисања вој
ника и становништва да обједине напоре у
отпору агресији и пружејавну подршку влади и
војној Врховној команди, те у смислу јачања
пољуљаног морала војске и народа.

Пропагандна функција штампе исказива
на је настојањем да делује:

- према свом становништву и војницима,
ради јачања њихове отпорности на пропаган
ду непријатеља,учвршћивања борбеног мора
ла војске и народа;

- према савезницима и светском јавном
мнењу (објављивањем коректних новинарских
и стручних извештаја у светским медијима и
метрополама=), и

- према непријатељу, односно војницима
словенског порекла у његовим редовима, али
и припадницима других народа, будући да су
се у Аустроугарској војсци налазили војници
различитих националности.

Закључак

Официри српске војске, посебно они који
су се школовали у иностраним војним учили
штима, поседовали су развијен осећај за зна
чај штампеу развоју војске и у едукацији њеног
командујућег састава, како би се у пракси при
менила достигнућа европске војне науке. Та
њихова блискост са савременим идејамау вој
ној теорији и пракси утицала је и на промену
њиховог односа према јавности уопште, те се
написи у штампи не обраћају само стручној

22) Познатесу репортажеамеричкоглегендарногдописника
Џона СајласаРида:"Земљасмрти","Изгубљенисвет","Ис
требљенанација"идругекојеје написаоза времеборавкау
СрбијитокомПрвогсветскограта.Мањеје познатода гаје на
његовомпуту,којије трајао28дана,ратне1915.годинепра
тио поручникВојиславЈовановићМарамбо,доцент,тада на
службиу Ратномпрес-центру(НовицаЈовановић,ЏонРид -
српскипобратим,Борба,8-9. 11.1997.година).ВојиславМ.
Јовановић(Српскибироратнештампе)написаоје предговор
за извештајдр АрчибалдаРајса,поднесенсрпској владио
зверствимакоја је аустроугарскавојскапочинилаза време
првогупадау Србију,од септембрадо новембра1914,годи
не. Извештајје објављену Лондону 1916.годинеу издању
Simpkin,Maгshall,Hamilton,Кеп! & со., ltd. (АрчибалдРајс,
Аустроугарсказверства- извештај,Дечје новине,Горњи
Милановац-Београд,1995,стр.12).

војној средини, него много широј популацији,
посебно политичарима, као циљној групи чији
је утицај на креирање одбрамбене политике, а
тиме и војске, највећи.

Балканскиратови и Први светскират пока
зали су да штампа поприма нове улоге и садр
жаје: новине су,од средстваза обавештавање,
постале средство за дезинформисање, пропа
ганду и убеђивање, за мотивисање војника и
јачање морала и, с обзиром на ратне циљеве
- за придобијање подршке европске и светске
јавности.
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СТРАНЕ APMUJE

УЛОГА ОБАВЕШТАЈНОГ ОРГАНА БРИГАДЕ
У ПРОЦЕСУ ИЗБОРА ОБЈЕКАТА ДЕЈСТВА
У ОПЕРАЦИЈАМА ОРУЖАНИХ СНАГА САД

Капетан мр Дано Маврак

суштина процеса избора објеката дејства јесте у препознавању и
планирању начина дејства наших снага на оне објекте противни
ка који му омогућавају да изврши задатак по одређеној замисли

- курсу акције. Као што динамика дешавања на бојишту захтева додатне
процене и активан рад команде све до постизања успеха операција, тако и
процес избора објеката дејства треба схватити као један флексибилан про
цес који мора одговорити свакој новонасталој ситуацији на бојишту. Цео про
цес се реализује у четири основне фазе: одлучивање, откривање, дејство и
процена учинака дејства на изабране објекте. У првој фази врши се субли
мација наређења претпостављене команде по питању дејства на изабране
објекте за потребе више команде, командантових смерница, спајање проце
на свих чланова тима за избор објеката дејства са циљем да се донесу пра
вилне одлуке о избору циљева, средстава за њихово откривање, начину
дејства по изабраним објектима и потреба процене ефеката како би се оси
гурао успех сопствене јединице. За време фазе откривања прикупљају се и
прослеђују подаци о објектима дејства. У фази дејства реализује се плани
рани начин дејства на изабране објекте. Обавештајни орган у овој фази на
ставља са праћењем ситуације и преко оперативног официра и официра
ватрене подршке добија обавештења о томе када и гдеје извршено дејство
на изабране објекте. У последњој фази овог процеса, фази процене ефека
та дејства, врши се анализа учинака дејства сопствених снага ради дефи
нисања тренутног статуса објекта дејства.

*Аутор ради у Центару за усавршавање кадрова ВОА

Т едан од корака у којем се види ком
t.Ј плексна улога обавештајног органа у

процесу рада команде на доношењу војних од
лука јесте процес избора објеката дејства. На-



чин на који је овај процес» интегрисан у рад ко
манде на доношењу војних одлука детаљно је
објашњен у приручнику ОС САД ФМ 60-20-1 О
Targeting process. Према стандардима ОС
САД процесом избора објеката дејства назива
се процес којим се врши избор објеката деј
ства и одговарајућег начина за дејство по

1) Процес- 1. пут и начин на који нешто постаје или се не
што развија, ток, развој, развитак. 2.стање у развоју, Лекси
кон страних речи и израза, Иван Клајн и Милан Шипка,Про
метеј, Нови Сад, стр. 1005.

2) Taгget- meta (превод са енглеског). У ратним операција
ма објекти дејства су углавном повезани са оружаним снага
ма противника и оним потенцијалима који му помажу да
одржу борбену способност. У нератним операцијама као
објекат дејства појављује се шири списак потенцијалних
објеката дејства на која се могу испољити различити обли
ци дејства.

94

њима у складу са захтевима и могућности
ма. Да би се могао разумети процес избора
објеката дејства мора се разумети и сам појам
објекта дејства - target.2J Објекат дејства де
финише се као географскоподручје,комплекс
или инсталација планирана за уништење од
стране оружаних снага. Под овим појмом у
ширем смислу се подразумевају мобилне и
стационарне снаге противника, опрема, мо
гућности и функције које непријатељев ко
мандант може користити током операција.

Суштина самог процеса избора објеката
дејства јесте у препознавању и планирању на
чина дејства наших снага на оне објекте про
тивника који му омогућавају да изврши задатак
по одређеној замисли - курсу акције. Правил
ним избором објеката дејства, постављењем
захтева за жељеним крајњим стањем изабра-



них објеката, адекватним избором снага које
тај задатак могу извршити и снага које ће извр
шити квалитетну процену учинака дејства на
изабрани објекат остварују се значајне прет
поставке за успех сопствених снага. То је про
цес који омогућава да се на основу штабних
процена и смерница команданта сопствене
снаге употребе најрационалније, како би се ис
пунили задаци операције.

Како се разликују врсте и циљеви поједи
начних операција тако се разликују врсте обје
ката дејства, начини на који ће се по њима
дејствовати и ефекат који се очекује после деј
ства. Чињеница да се ОС САД употребљавају
у једном широком спектру операција које не
мају ратни карактер намеће и проблем аде
кватности израза дејство, јер се нпр. разговор
команданта бригаде са локалним политичким

лидером у мировним операцијама, ради уна
пређења међусобног поверења, не може схва
тити исто као дејство авијације на положаје
артиљерије противника. У том смислу појам
дејство означава један широк спектар војних и
невојних мера на изабране објекте, како би се
постигао жељени циљ.

Цео процес се реализујеу четири основне
фазе: одлучивање, откривање, дејство и про
цена учинака дејства на изабране објекте.
Обавештајни орган» команде бригаде има не
заменљиву улогу у свакој од ових фаза како
би се испунили сви циљеви процеса одређи
вања објеката дејства на нивоу бригаде. У ве
зи с тим потребно је:

3) Под појмом обавештајни орган подразумева се целоку
пан састав Б-2.
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- урадити листу важних објеката дејства,
- формирати смернице за напад,
- успоставити стандард за избор објеката

дејства,
- доставити вишој команди списак објека

та дејства на које ми не можемо да испољимо
дејство а неопходна је њихова неутрализација,

- израдити и ускладити план извиђања и
осматрања,

- ускладити маневар и ватрену подршку,
- интегрисати активности снага за спреча-

вање маневра противника, обезбеђење мане
вра наших снага и активности којима се
обезбеђује опстанак на бојишту,

- примити и развити потребе за проценом
успешности дејства наших снага на изабране
објекте,

- надгледати системе ватрене подршке и
утрошак муниције,

- ускладити план ватрене подршке са
планом извиђања и осматрања.ч

Испуњавањем ових циљева постижу се
значајне претпоставке за успех операције соп
ствених снага, па се због тога овом процесу у
пракси ОС САД придаје заслужена пажња.

Улога обавештајног органа бригаде
у процесу избора објеката дејства
у ратним операцијама ОС САД

Према стандардима ОС САД операција је
војна акција извршавања стратегијских и так
тичких, логистичких и административних вој
них задатака као и обуке; процес извршавања
борбених задатака укључујући покрете, снаб
девање, напад,одбрану и маневре који су нео
пходни за остваривање циљева сваке битке у
оквиру неке војне кампање.»

Све операције ОС САД деле се наргтне»
и војне операције другачије од рата - тзв. не
ратне операције.7Ј Оно штоје заједничкоза све
врсте операција је неминовност реализације
процеса избора објеката дејства да би се по
стигао планирани циљ. Суштинска разлика у

4) FM 60-20-10 Taгgeting pгocess, Headquaгteгs, Department
of the Агmу, United stated maгine согр, Apendix С, Example foг
mats and taгgets герогt, 1998., Chapteг 5, Bгigade and battalion
task fогсе taгgeting,

5) FM 3-00- Opeгations, Headquaгteгs, Depaгtment of the
Агmу,2001.

6) Операције колективне одбране чланица НАТО у складу
са чл. 5 Вашингтонског споразума (напад и одбрана)

7) Операције одговора на кризу које нису предвиђене чл.5
ВС и друге које нису тим обухваћене (операције стабилности
и подршке)

В) Посебно је битно ускладити дејство снага подршке са
дејством извиђачких органа на терену да се не би нашли под
ударом сопствене артиљерије или авијације.

постављеним циљевима операција намеће су
штинске разлике у избору објеката дејства и
планирању начинадејства на њих.

Сам процес избора објеката дејства је са
ставни део процеса рада команде на доноше
њу војних одлука. Главни разлог зашто овај
процес није јасно одвојен као неки од корака у
раду команде на доношењу војних одлука је
сте чињеница да се у самом процесу избора
објеката дејства користе све расположиве
смернице и процене на основу којих команда
доноси одлуке. Други разлог је чињеница да
тај процес траје колико и сам задатак - опера
ција бригаде. Исто као што динамика дешава
ња на бојишту захтева додатне процене и
активан рад команде све до постизања успеха
операција, тако и процес избора објеката деј
ства треба схватити као један флексибилан
процес који мора одговорити свакој новонаста
лој ситуацији на бојишту.

Оно у чему се још огледа значај и пред
ност процеса избора објеката дејства јесте ко
ординација дејства расположивих снага брига
де, чиме се постиже: већа ефикасност дејства
на противника, рационализација и уштеда му
ниције, координација ватре и покрета ради
спречавања губитакаод ватресопствених сна
га,»јасан начин постизањажељеног циља опе
рације и брза реакција на евентуалне промене
на бојишту.

За разумевање целог избора објеката деј
ства врло је важно одговорити на питања: на
ком нивоу се обавља овај процес? Ко га врши?
Када се реализује? Колико времена траје про
цес избора објеката дејства у операцијама ОС
САД? Према стандардима оружаних снага
САД бригадаје најнижи ниво на којем се врши
процес избора објеката дејства. На батаљон
ском нивоу се такође врши овај процес, али на
састанцима органа команде (консултација) из
међу команданта, обавештајног официра и
оперативца. На нивоу команде бригаде и ве
ћем одлуком команданта формира се тим за
избор објеката дејства. Кључне особе у саста
ву тима за избор објеката дејства у бригади су
представник Б-2 и С-2, представник Б-3 и С-3,
официр за ватрену подршку.Остали чланови
тима су: командант или начелник штаба, ко
мандант батаљона за ватрену подршку, офи
цир за електронско ратовање, АБХО официр,
инжињеријски официр, ПВО официр, CIMIK,
правник и, по потреби,други чланови команде.

Командант управља процесом избора
објеката дејства. Даје инструкције тиму у сми
слу задатака, смерница, његових намера и
његових приоритетних обавештајних захтева
или обавештајних захтева. Командант одређу
је и друге стандарде који су потребни да би
процес започео (листа исплативих објеката
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дејства, захтеви шта да се ради са потенцијал
ним циљевима - у којој мери морају бити
оштећени/ уништени/ успорени...),»

Обавештајни официр који учествује у
процесу избора објеката дејства сарађује са
другим органима команде који се ангажују на
задатку одређивања објеката дејства, а посеб
но са оперативним органом и официром за ва
трену подршку. Процене о КАП,10Ј формирање
почетне листе исплативих објеката дејства, из
рада шаблона и матрице догађаја, израда ини
цијалног плана прикупљања података, те
детаљно познавање противничких снага, сред
става и начела употребе чине обавештајног
официра изузетно значајним чланом тима за
избор објеката дејства.тч

Оперативни официр у процесу одређи
вања објеката дејства задужен је за интерпре
тацију командантовог концепта операције и
обезбеђ~е да планови и наређења верно
осликавају командантову замисао. Такође је
одговоран за развој листе важних објеката деј-

9) Жељени ефекти на непријатеља могу бити: ОГРАНИЧИ
ТИ- довести снаге противника у такву ситуацију да се «мења
приступ» у целој операцији, НАРУШИТИ- смањити ефика
сност борбених и система командовања; УСПОСРИТИ- нате
рати противника да не поштује времеску координацију актив
ности- кашњење.успоравање: УНИШТИТИ- уништити
структуру, органска средства и то у проценту 30% артиљери
је и 70 % маневарских снага; ВЕЗИВАЊЕ- везивати критичне
ресурсе, натерати непријатеља да распореди своје ресурсе са
једног подручја на друго; ОШТЕТИТИ- овај тип ефеката на ци
љу разматра се најчешће у случају употребе НХБ оружја.

Жељени ефекти на мету- објекат дејства:_уЗНЕМИРИТИ
ометати покрет и слабити морал противника;

ОМЕТАТИ- спречити противника да испуни свој задатак
све док ватра траје; НЕУТРАЛИСАТИ- избацити противника
привремено из борбе 10% губици и оштећења на борбеној
техници; УНИШТИТИ- уништити трајно 30% или више про
тивничких снага. FM 60-20-10 Taгgeting pгocess, Headquaг
teгs, Depaгtment of the Агmу, Unitedstated maгine согр, 1998

10ЈКАП- курс акције противника
11) Обавештајни официр који добије ово задужење мора

бити у току и са текућим операцијама бригаде и са планови
ма за наредни период. Ово је битно са аспекта поделе по
слова у оквиру обавештајног органа бригаде који се дели на
две групе: текући послови (сuггепt inteligence) и планови
(plans).



ства, захтева везаних за степен уништења по
тенцијалних објеката како би се осигурало да
се они интегришу у план за подршку операци
је. Када је нека мета нападнута заједно са оба
вештајним официром процењује да ли се по
стигао жељени ефекат на циљу.

Официр за ватрену подршку одговоран је
за све нападе ватрених средстава. Официр за
дужен за ватрену подршку препоручује најбо
љи систем који би испољио жељени ефекат на
изабраном објекту напада (врсту напада, вр
ста муниције".). Његова стручност у погледу
могућности и ефикасности расположивих си
стема ватрене подршке чини га врло битним
чланом тима.

Свим члановима команде бригаде који се
ангажују на овим задацима морају бити јасни
следећи елементи: листа објеката дејства и
додељени задаци од претпостављене коман
де, задатак бригаде, намере команданта бри
гаде. Такође, морају бити упознати са коман
дантовим смерницама за почетак рада које
укључују: критеријуме за напад и ангажовање
снага, листу важних објеката дејства, поједи-

12) Ради свеобухватнијег планирања и боље координаци
је активности на овом процесу тим који се ангажује на про
цесу избора објеката дејства мора знати и следеће: Који
објекти дејства су планирани у додељеној зони одговорности
бригаде? Који су објекти дејства од значаја за вишу једницу
додељени за напад у зони одговорности бригаде? Које до
датне снаге за откривање и дејство се налазе у зони одговор
ности бригаде?

начне захтеве за сваку фазу операције.12Ј Сва
ки члан тима (посебно обавезни чланови ти
ма) у тај процес улази са јасно одређеним за
дацима. Део послова одрађују самостално,
израђујући неопходна документа и процене са
којима ће ићи на састанак са осталим чланови
ма тима.

На нивоу бригаде не постоји посебно вре
ме за рад тима за избор објеката дејства већје
тај процес саставнидео процеса рада команде
на доношењу војних одлука. У каснијој фази
операција тим се састаје када год за то има по
требе, у зависности од развоја ситуације на бо
јишту. Први радни састанак тима за избор
објеката дејствајесте процес ратних игарау ко
јем се прецизирају основне претпоставке за
укупан даљи рад команде на доношењу војних
одлука. Када се ратне игре заврше, тим наста
вља са операционализацијом командантових
смерница по свим питањима везаним за избор
објеката дејства. Овај процес захтева велики
ниво координације рада свих чланова и тима и
органа командебригаде,а пожељноје да је тим
већ увежбан у заједничком раду на сличним за
дацима како би се избегли сукоби унутар тима
и остварила уштеда времена. Када се говори о
астрономском времену у којем се планира из
бор објеката дејства, на нивоу бригаде се раз
матра Ч+З6 сати, јер се сматра да се у том
времену могу са задовољавајућом прецизно
шћу предвидетидешавања на бојишту.



СТРАНЕ APMUJE

Фаза 1 - Одлучивање

У овом кораку врши се сублимација наре
ђења претпостављене команде по питањудеј
ства на изабране објекте за потребе више ко
манде, командантових смерница, спајање
процена свих чланова тима за избор објеката
дејства ради доношења правилне одлуке о
изабору циљева, средствима за њиховооткри
вање, начину дејства по изабраним објектима
и процени ефеката, како би се осигурао успех
сопственејединице. Савремено бојиште у рат
ним операцијама карактерише велики избор
потенцијалних објеката дејства гдеје одговор
ност обавештајног органа за избор мете једна
од одлучујућих и обухвата: развој листе ва
жних објеката дејства и листе исплативихобје
ката дејства; развој и израду матрице догађа
ја; припрему процене о активностима и
намерама противника; одлучивање о томе ко
је прикупљачке снаге ће бити доступне и које
су њихове могућности; помоћ штабу да разви
је проценео потребномстепену уништења или
неутрализацијеизабраних циљева; развој при
оритетних обавештајних захтева; израду и до
пуну плана прикупљања података; помоћ опе
ративноморгануда дефинише матрицуизбора
објеката дејства; помоћ оперативном органу
да развије матрицу синхронизације дејства на
изабране објекте.

Развој листе важних објеката дејства и
листе исплативих објеката дејстве/» Ова
листа се комплетира у току ратних игара. У
процесу обавештајне припреме бојишта један
од задатака јесте управо и дефинисање листе
важних објеката дејства. Међутим, тек после
ратних игара та листа поприма свој коначан
облик када се одређеним објектима додељују
приоритети и одређују се њихова вероватна
локација у току операције. Најчешће коришће
ни начин представљања листе исплативих
објеката дејства приказан је у табели 1.

Овакви циљеви се одређују за сваку фазу
битке - операције по процењеним приорите
тима. Ову листу предлаже обавештајни орган,

Табела 1 - Листа исплативих објеката дејства

али је командант одобрава и даје јој коначан
обликл»

Развој и израда матрице догађаја16Ј биће
завршени у току обавештајне припреме боји
шта, а матрица се допуњује у току ратних ига
ра. Основни циљ израде ове матрице јесте да
се праћењем активности одређених елемента
борбеног распореда противника преко дефи
нисаних рејона посебног интересовања, вре
менских фазних линија и противничких тачака
одлуке препозна курс акције коју је противник
предузео. Ова матрица касније служи да би се
израдио шаблон одлуке у којем се као битан
елеменат процеса избора објеката дејства де
финишу циљане зоне интересовања (ЦЗО) у
којима је могуће испољити дејство по изабра
ним објектима.

Припрема процене о активностима и на
мерама противника - моделовање претње
постиже се кроз обавештајну припрему боји
шта и то у трећем кораку када се израђуједок
тринарни и ситуациони шаблон,опис тактика и
опција дејства противника и врши анализа
способности кључних борбених система про
тивника. У нератним операцијама, када је про
тивника тешко моделовати, једна од најчешће
примењиваних техника јесте шаблонска ана
лиэа.": Ова аналитичка техника се масовно

13) Мета чији би губитак код непријатеља у значајној мери
допринео успеху тока акције пријатељских снага. Исплативе
објекти дејства су они објекти дејства који се морају откри
ти и успешно напасти ради успешности мисије команданта
пријатељских снага.

14) РПИ- Рејон посебног интересовања- Named агеа of inte
гest- FM 34-130 lntelligence ргерагаtiоп of battelifield

15) Први приоритет у фази наступања противника јесте
умањити дејство његових средстава ватрене подршке док
су остали циљеви мањег значаја. У фази јуриша први прио
ритет имају маневарске снаге. У фази експлоатације напа
да приоритет су резерва и снаге за обезбеђење маневра.
(Примедба аутора).

16) Обезбеђује детаљан приказ по типовима догађаја и ак
тивности који се очекују у сваком РПИ, време у којем се оче
кује активност у РПИ и његови односи са другим догађајима
на бојишту. Њена примарна сврха јесте употреба у планира
њу прикупљања обавештајних података, али такође служи
као помоћ у ситуационом развоју.

17Јдналитичка техника која се често користи у полицији, а
нашла је своју примену у аналази противника у нератним
операцијама.

ФАЗА/ДОГАЂАЈ ПРИОРИТЕТ КАТЕГОРИЈА МЕТА ЛОКАЦИЈА
1 Командовање КМ 23. бригаде РПИЗ
2 Обавештајно Об БРДМ-2 РПИ5

Фаза 1 2Cl3 Ватрена подршка РПИ4

1 Ватрена подршка РАК 12 РПИ 15
Фаза2 2 Маневар Т-72 РПИ9

3
1 Маневар БВПМSОА РПИ2314)Фаза3
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користи у операцијама ОС САД у Ираку и Ав
ганистану.

Одлучивање које прикупљачке снаге ће
бити доступне и које су њихове могућности.
Обавештајни орган мора имати преглед анга
жовања органских и придодатих прикупљачких
снага и средстава која стоје на располагању
његовој јединици. Основ за израду овог пре
гледа ја план обавештајне синхронизације.:»

Табела 2 - Приказ расположивих средстеве'»

пада који се развија још за време ратних ига
ра. Један од важнијих продуката ратних игара
свакако је формирање матрице за вођење на
пада где се прецизирају све неопходне
претпоставке за даљи процес планирања. Са
гледавајући реално резултате ратних игара и
узимајући у обзир смернице команданта фор
мирају се критеријуми шта треба да буде на
паднуто, када, како и који ефекат треба да се
постигне на објекту.

Када има захтев у каквом стању тај обје-

Доступан у Доступан у Доступан у
ОТКРИВАЊЕ времену ДЕЈСТВО времену ПРОЦЕНА времену

ОД ДО ОД ДО ОД ДО

Извиђ.чета Извиђ.чета Извиђ.чета

Беспилотна схад 155 mm Беспилотна
летелица летелица
Беспилотна Обавештајни Обавештајни
летелица официр официр

Табела 3 - Матрица за вођење напада

ДОГ АЂАЈ/ ФАЗА: Покрет кроз зону обезбеђења
Исплативи објекат Када Како Жељени ефекти Примедбедејства

БрАг По плану бВБР Уништити

Батаљон Т-55 Када се БрАг Успоритипримете тб

Детаљним познавањемстања, активности
и могућности прикупљачкихоргана постиже се
добра синхронизација рада ових органа на ни
воу бригаде, при чему им се додељују задаци
које реално могу извршити. Употреба прику
пљачких органа се не своди само на открива
ње и праћење објеката дејства. У одређеним
ситуацијама прикупљачке снаге ће имати за
датак да изврше дејство по неким објектима,
а често да прате и процењују учинак дејства
на изабране објекте дејства.

Помоћ штабу да развије процене о по
требном степену уништења или неутрали
зације изабраних циљева. На основу захтева
команданта, расположивих средстава за деј
ство и рањивости објеката дејства планира се
најбоља варијанта напада већ у процесу рат
них игара. Обавештајни орган, познавајући
противничке слабости и могуће ефекте напада
на њега, омогућава тиму за одређивање обје
ката дејства да развије оптималан начин на-

18) Под прикупљачким органаима подразумевају се сви
фомацијски или придодатих: извиђачке једнице, HUMINT,
SIGINT,извиђачкаавијација

19) Овоје помоћнидокумент у коме се виде сва располо
жива средствакојасе користеу процесуоткривања,удараи
проценеоштећењана мети.

кат треба да се нађе након напада, тим за од
ређивање циљева бира оптималан начин за
напад. Иако је у овој фази рада носилац изра
де докумената оперативац и официр ватрене
подршке, обавештајни официр мора бити кон
султован у тумачењу ситуационих шаблона и
шаблона догађаја. Овде се, такође, разменом
мишљења између обавештајногофицира, опе
ративца и официра ватрене подршке разма
тра потенцијални ризик за средство које би
напад извршило насупрот његовој ефективно
сти на циљу. Одлука о томе која ће опција на
пада бити предузета доноси се у исто време
када и одлука о месту на којем би мета могла
бити опажена и нападнута. Као један од доку
мената који се појављују у овом делу фазе од
лучивања јесте и стандард за избор објеката
дејства. Суштина је да се изврши избор систе
ма за напад када се одлучује којим системом
је оптимално извршити напад на мету.

Овај стандард се примењује да би се сви
објекти дејства разврстали у две велике кате
горије: потврђени објекти дејства и потенци
јални објекти дејства. Потврђени објекти деј
ства захтевају потврђене податке о објекту
(локација, активности, време појављивања и
сп...), док се за потенцијалне објекте дејства
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Исплативи објекат Систем за напад Грешка у лоцирању мете Време доступности
дејства мете за напад

БрАг бВБР ЗОО m 2h

Батаљон Т-55 БрАг 500 m 20 minТб

Табела 4 - Стандард за избор објеката дејства

морају потврдити одређени подаци пре него
што се предузму конкретне мере против тог
објекта. Обавештајни официр је дужан да до
стави прецизне и правовремене информације
о објектима дејства пре него што се проследе
елементима ватрене подршке. Стандард за
изборобјекатадејства наводисвакиобјекат на
који треба да испољидејство, повезујући га са
средствима ватрене подршке или другим
јединицама које ће бити ангажоване. Утицаји
времена и терена на прикупљачка средства и
противничку опрему узимају се у обзир на
основу процена обавештајног органа. Они су
кључни у тактичким ситуацијама, али ипак по
стоји могућност обмањивања од стране про
тивника, па треба узети у разматрање поузда
ност прикупљачког органа. Грешке извора у
лоцирању мете и правовременост информа
цијатакође се узимају у обзир и те проценеда
је управо обавештајни сфицир=ч

Развој приоритетних обавештајних зах
тева - ПОбЗ. Обавештајни захтеви повезани
са одлуком, који утичу на свеобухватно успе
шно извршење мисије, део су обавештајних
захтева вишег приоритета од захтева за ин
формацијама. Додељивање приоритета врши
се између више одређених и могу се мењати
током спровођења курсева акције. Само ко
мандант одређује ПОбЗ. Командант даје
приоритетне=: обавештајне захтеве на које
обавештајни орган мора одговорити. Ови зах
теви се формирају како би командант имао
потпуну слику о стању, активностима и наме
рама противника и оптимално употребио сво-

20) Овде се морају узети у обзир грешке које направе тех
ничка средства и органи при лоцирању мете (арт.радари, ра
дар за лоцирање оружја.г)

21) Од пресудног значаја је разумевање и поштовање при
дева приоритетан, јер се све активности на планирању
обавештајног обезбеђења једнице морају поставити тако да
одговоре на приорите.



је снаге". На нивоу бригаде оптималан број
ПОбЗ је око три.22) Приоритетни обавештајни
захтеви постављају се током анализе мисије.
Током ратних игара приоритетни обавештајни
захтеви се потпунодефинишу.У ПОбЗ-у се по-

22) Планирањем више од три приоритена обавештајна зах
тева од стране команданта бригаде постоји потенцијални
ризик да због могућности прикупљачких снага и средстава
они не буду испуњени. Број приоритета мора бити минима
лан у циљу ефикасности. Ако се дође у ситуацију да се по
јави више приоритета то значи велики пропуст у раду коман
данта, органа команде, а посебно обавештајног ограна који
нису на време предузели мере на праћењу ситуације(примед
ба аутора).

ставља само једно питање које је фокусирано
на неки догађај, чињеницу или активност који
су у вези са варијантама ангажовања. Обаве
штајни орган има задатак да помогне коман
данту да дефинише или да, у каснијој фази
рада команде на доношењу војних одлука,
преформулише приоритетнеобавештајне зах
теве како би се обавештајно обезбеђење ор
ганизовало на оптималан начин.

Израда и допуна плана прикупљања пода
така. Иницијални план прикупљања података
израђује се у оквиру обавештајне припреме
бојишта. Тај план подложанје променама зато
што мора да прође озбиљне тестове валидно
сти као што су ратне игре и процес избора
објеката дејства. Израда плана прикупљања
податакаје у потпуној надлежностиобавештај
ног органа, али га одобрава командант. То је
врло важан део фазе одлучивања, јер се пре
цизира време, место и снаге које ће открити
и/или пратити потенцијалне објекте дејства.

Помоћ оперативном органу да дефини
ше матрицу избора објеката дејства. На кра
ју фазе одлучивања потребно је имати
дефинисану матрицу избора објеката дејства
која даје потпуну слику о томе шта је изашло
као резултат рада команде на избору објеката
дејства, односно који су то објекти, зашто су
изабрани за дејство, како ће се открити, како
ће се испољити дејство на њих, који су жеље
ни ефекти и како ће се вршити проценаефека
та дејства (табела 5).

Помоћ оперативном органу да развије
матрицу синхронизације дејства на изабране
објекте. Искуства ОС САД у процесу избора
објекатадејства показала су да је добро да сви
продукти тима за избор објеката дејства буду
обједињени у један документ - матрицу. Иако
правилом није дефинисана, матрица синхро
низације је врло корисна у процесу одређива
ња циљева дејства тако што се јасно виде од
говорности по питању откривања, дејства и
проценедејства на изабранеобјекте. Она омо
гућава увид да ли су и у којој мери ангажована
средставајединице. Овакву форму документа
треба припремити за сваку фазу операције,

Табела 5 - Форма матрице за избор
објеката дејства

МАТРИЦА ИЗБОРА ОБЈЕКАТА ДЕЈСТВА

ПРИОРИТЕТ опис ОДЛУКА ОТКРИВАЊЕ НАЧИН ДЕЈСТВА ЕФЕКТИ ПРОЦЕНА

Метаје од великог
Батерија значаја за успех Открити ефекатсамоходних операције РПИ 12 у времену Тад 130mm и хад

1 хаубица 122 mm противничког ОД 05.00 ДО 18.00 h 155mm Неутралисати ватре наших снага Н!

Гвоздика команданта јер му 07.03.2009. противничку

омогућава висок артиљерију

темпо напада
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јер се ситуација, захтеви, приоритети и циље
ви мењају из фазе у фазу.

Фаза одлучивања у процесу избора обје
ката дејства требало би да буде завршена нај
више 24-48 сати за бригаду или 12-24 сати за
батаљон. Након тога требало би издати одго
варајућа документа. По завршетку фазе одлу
чивања кроз одговарајуће анексе и наређења
задаци се преносе на потчињене јединице и
прелази се на следећу фазу.

Улога обавештајног органа је незаменљи
ва у овој фази, јер ће се процене других орга
на штаба и чланова тима за избор објеката
дејства заснивати на подацима и проценама
обавештајног органа.

Фаза 2 - Откривање

За време ове фазе прикупљају се и про
слеђују подаци о метама. Ова фаза је најва
жнија за будуће планирање. У њој долази до
изражаја улога обавештајног органа, јер је он
тај који координира активности прикупљачких
Табела 6 - Матрица синхронизације дејства
на изабране објекте

органа на откривању потенцијалних објеката
дејства. Обавештајни орган у овој фази тесно
сарађује са другим органима команде, посеб
но са лицима која су задужена за планирање
ватрене подршке. Такође, обавештајни орган
је одговоран за детаљно разумевање задата
ка и захтева који се упућују прикупљачким ор
ганима.

Мете се откривају коришћењем свих рас
положивих капацитета. Тежиште функције от
кривања усмерено је на дефинисане исплати
ве објекте дејства који су препознати у
претходној фази - одлучивању.

Основни задатак обавештајног органа у
овој фази јесте да обезбеди да одговарајући
прикупљачки орган буде задужен за сваки ва
жан објекат дејства у складу са планом прику
пљања података.

Фаза 3 - Дејство
на изабране објекте

У овој фази реализујесе планирани начин
дејства на изабране објекте. Обавештајни ор
ган у овој фази наставља са праћењем ситуа-

ЈЕДИНИЦА: 1. бригада ЛОКАЦИЈА МЕТЕ: ФАЗА: 1 ВРЕМЕ:
шири рејон Суботице 070000MAR09

ОДЛУЧИТИ ОТКРИТИ ИСПОЉИТИ ДЕЈСТВО ПРОЦЕНА
ДЕЈСТВА

Приоритет Опис Локација Рејон посебног Средство Време Време Средство Жељени Средство Времемете интересовања ефекти

1 Т-55 Х,У 12 Извиђачи 12.00- Одмах Успорити Извиђачи 12.00-14.0014.00 хад

2 MБ81mm Х,У 16 Беспилотне 13.00- По плану МБ Уништити Беспилотне 13.00-15.00летелице 15.00 120mm летелице

3 Гвоздика Х,У 9 1.мтб 11.00- По ЛБА Неутрали- 1. мтб 11.00-15.0015.00 захтеву сати

Цивилно Обавештајни 08.00- Обавеш. Придобити Обавеш.
4 Х,У 2,6, 12 офицр, По плану официр, официр, 08.00-20.00становништво сим ик 20.00 сим ик за сарадњу сим ик

\. .Ј \. Ј \. .Ј
у у у

ПЛАН МАТРИЦА ЗА
- ЛИСТА ВОД - - ПРИКУПЉАЊА ->- ИЗВРШЕЊЕ

ПОДАТАКА НАПАДА



ције и преко оперативног официра и официра
ватрене подршке добија обавештења о томе
када и где је извршено дејство на изабране
објекте. Ти подаци служе обавештајном офи
циру да потврди и употпуни своје процене о
противничким курсевима акције.

Фаза 4 - Процена ефеката дејства

Проценаефеката дејстваје последњафа
за у процесу одређивања циљева. Примарни
задатакјестеда сеобезбедипроценаоштећења
на изабранимобјектимадејства која су настала
као резултат дејства сопствених снага. Овим
проценамаобезбеђујусе правовременеинфор
мацијенаосновукојихће се предузетидаљи ко
раци и ако је то потребнода се изврши ревизи
ја плана дејства. Ако нису постигнути жељени
резултатина објекту дејство по њему се наста
вља док се не испуне командантовизахтеви.

Процена учинака дејства на изабране
објекте може имати за последицу делимичну
(ретко потпуну) промену плана операције. На
основу ове процене у току борбених дејстава
може доћи до промене плана прикупљања по
датака, листе важних објеката дејства и стан-

23)Према проценама америчких обавештајних стручњака
највећа предност у обавештајно- штабном раду у односу на
модел рада који је примењиван у СССР-у јесте управо флек
сибилност.Примедба аутора.

24)Ефекте дејства ће потврдити извиђачке јединице, бес
пилотне летелице".

дарда за избор објеката дејства.23)Упоредо са
проценама оштећења на објекту дејства про
цењује се и успех изабраног средства које је
то дејство испољило. У одређеним ситуација
ма прикупљање података о учинку на циљ вр
шиће јединица која је дејство извршила (нпр.
напад маневарских снага). Али, у сређеним
ситуацијама биће потребно ангажовати друге
прикупљачке органе како би се проценила
оштећења (нпр. напад артиљерије за подр
шку).24)Треба имати у виду да се процене не
када врше пасивно - на основу одсуства
активности објекта дејства или активно - тра
жењем објеката дејства.

Организација процеса одређивања
циљева у току борбених дејстава

На почеткуоперација састанак тима за из
бор објеката дејства треба да прати ритам
операција и да буде рутински задатак за чла
нове штаба.У току операција може се одреди
ти неко фиксно време за састанак тима за из
бор објектадејства или то може бити ванредно
ако долази то промена тока операција или се
прикупе подаци о изненадној појави важног
објекта дејства. Основна разлика у односу на
претходно описане обавезе обавештајног ор
гана у процесу избора објеката дејства јесте
брифинг који обухвата: тренутно стање про
тивника, тренутне активности на реализацији
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плана прикупљања података, извештај о
оштећењима циља од последњег састанка,
невероватнији курс акције противника и лока
ције противника у наредних 24-36 сати, кори
стећи матрицу догађаја и листу исплативих
објеката дејства, локације исплативих објека
та дејства и евентуалне измене команданто
вих приоритетних обавештајних захтева.

Да би овај састанак тима за избор објека
та дејства успешно започео потребно је да ор
гани команде већ имају израђена потребна
документа. Од обавештајног органа се очекује
да уради: списак расположивих средстава.зч
допуњен план прикупљања података, текуће
приоритетне обавештајне захтеве и обаве
штајне захтеве.

Након завршених консултација доносе се
одлукео начинудејствана новопојављенеобјек
те или се врши ревизијапланана основукојегсе
до тада деловало. Тиме се поново наставља
процес чија је главна карактеристика и преду
слов успеха- флексибилност.

Улога обавештајног органа бригаде
у процесу избора објеката дејства
у нератним операцијама ОС САД

Описани начин процеса одређивања ци
љева дејстава је типичан за ратне операције.
Подстакнути искуствима из операција у Авга-

нистану и Ираку, војни стручњаци ОС САД су
закључили да начин избора објеката дејства
не даје задовољавајуће резултате у нератним
операцијама ОС САД. Велики проблеми за
америчке снаге, који су настали у фази стаби
лизације окупираних земаља након завршет
ка великих војних операција, наметнули су
потребу да се преиспита сврсисходност до та
да примењиваног начина избора објеката деј
ства. Због природе противника са којим су се
сукобили (побуњеничке снаге, наоружане ло
калне групе, криминалци и терористи) при из
бору објеката дејства у оваквом окружењу
мора се одговорити на питање: Како искори
стити дејство на том објекту? Искуства су
показала да у већини случајева постоји и се
кундарна корист од дејства по изабраним
објектима, што се огледа у прикупљању мате
ријалних доказа и сазнања о активностима
других лица и организација кроз заплену доку
мената, рачунарске опреме, мобилних теле
фона, испитивањем лица, итд".

Који ће начин за одређивање потенцијал
них објеката дејства бити примењен зависи од
конкретне ситуације. Треба имати у виду да је
у овом процесу потребан велики ниво позна
вања ситуације, ограничења и могућности је
диница. Поред тога, потребно је разматрати
ефекте дејства и показати велики ниво коопе-

25) Средства са којима се може извршити дејство на циљ.



МАТРИЦА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАПАДА
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ПРИОРИТЕТ опис ПРОНАЂИ ФИКСИРАЈ ИЗВРШИ ЖЕЉЕНИ ПРОЦЕНА ИСКОРИСТИТИ
ОБЈЕКТА ЕФЕКТИ ДЕЈСТВА ДЕЈСТВО НА

ТОМ ОБЈЕКТУ

1

Табела7 - Матрицаза извођење
нападау нератнимоперацијама

ративности и флексибилности. Суштинске раз
лике у фазама у односу на претходно описане
нема. Највећа разлика је у последњој фази ка
да се, поред процене учинака дејства, врши и
процена на који начин се то може искористити
за даље операције.26Ј

Закључак

Улога обавештајног органа у свакој од че
тири наведене фазе процеса избора објеката
дејства је врло значајна, јер обавештајни ор
ган својим проценама доприноси испуњавању
циљева овог процеса на нивоу бригаде, чиме
се постижу значајне претпоставке за успех
операције сопствених снага.

На основу улазних процена обавештајног
органа започиње процес избора објеката деј
ства без обзира на то да ли се бригада припре
ма за предстојећа борбена дејства или се тај
процес дешава у току борбених дејстава
јединице. Обавештајниорган у оквиру праћења
активности противника тежишна прати еле
менте б/р који су дефинисани као важни објек
ти дејства. Он прати важне објекте дејства кроз
све фазе процеса и даје даље инструкције, ка
ко би се постиглазамисао командантао жеље
ном крајњем стању тих објеката. Процене оба
вештајног органа имају посебан значај у току
нератних операција ОС САД, када је противни
ка тешко (али не и немогуће) моделовати и где
посебно велики проблеми постоје у фази от
кривања објеката дејства.

Потребно је поменути и улогу обавештај
ног органа у проценама које снаге или сред
ства треба да се употребе при дејству на иза
брани објекат, како би се постигао жељени
ефекат, а непотребна штета била минимална.
Тоје посебно битно при предвиђању безбедно
сних, економских, политичких и других импли-

26) За време хапшења вође неке екстремистичке организа
ције узимају се слике, рачунари, све књиге и папири из куће,
приводе сви присутни ... То показује да није циљ само ухва
тити или ликвидирати мету већ открити даље њене везе, на
чин финансирања, комуникација, локације сигурних ку
ћалПримедба аутора.

кација дејства на изабране објекте. Због тогаје
пожељно да у састав тима за избор објеката
дејства уђе што више органа команде. Ако ко
манда бригаде од више команде не добије
ограничења по питању избора објеката деј
ства, обавештајни орган мора команданту и
тиму за избор објеката дејства скренути па
жњу на битне елементе осталих утицаја бо
јишта како не би дошло до масовног страда
ња цивила, непотребног рушења, ослобађања
опасних сила".

Ово је један флексибилан процес који се
мора прилагођавати новонасталој ситуацији
на бојишту. Из састава обавештајног органа
бригаде на овом задатку стално је ангажован
најмање један старешина, а по потреби више,
најчешће подофицири специјалисти за разли
чите области.

Сам процес избора објеката дејства усло
вљенје многим ограничавајућимфакторимаод
којих је расположиво време за рад тима најче
шћи узрок да се овај процес одвија под вели
ким притиском. Без обзира на све ограничава
јуће факторе процес избора објеката дејства
на нивоу бригаде увек се реализује (макар и у
кратким усменим консултацијама команданта,
обавештајног официра, оперативца и официра
ватрене подршке), јер је то проверен начин за
постизање успеха операције.
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Стижу први Boxeri

Дуго очекивана оклопна возила - точ
каши типа Вохег, које заједнички развија
ју Немачка и Холандија, предата су пр
вим корисницима. Немачка Канцеларија
одбране, технологије и набавке добила је
прва возила овог типа. За немачку армију
предвиђена је набавка 272 ова возила,
док су Холанђани заинтересовани за 200
возила.Сталну посаду чине три члана, а у
задњем делу се превози осам војника.
Максимална маса возила износи З5 t, што
га чини једним од најтежих точкаша, а мак
симална брзина је 1ОЗ km/h. Снага је 5ЗО
kW (720 KS), а поседује и висок степен за
штите, поред осталог и против мина. Ви
сока покретљивост омогућена је и рела
тивно великом аутономијом од 11ООkm.
Наоружање за сада чини аутоматски ба
цач граната 40mm или митраљез 12,7mm,
али се у будућности планира проширење
асортимана формацијског наоружања. Во
зило је модуларно и за разичите намене
постоје различити модули, који се могу
заменити за око један час.

Тестирања Hermesa 900

Израелска компанија EIЬit започела је
са тестирањима беспилотне летелице
Hermes 900, која је у класи са америчким
Предатором (обе теже око једне тоне),
али је тежиште ове летелице на аутоно
мији. Hermes 900 може да проведе у ва
здушном простору и до З6 h и прелети
4500 km, што значи да је у његовом доме
ту и Иран. Овакав домет омогућен је еко
номичним мотором Rotax, снаге 7З kW

(1ООKS). Носивост је ЗООkg, а моћи ће да
се опреми и са до четири ракете Hellfire
или ласерски навођене бомбе, уколико је
мисија типа "тражи и уништи". Моћи ће да
се опреми богатим спектром сензора, од
ТВ и ИЦ камера, до радара са синтетич
ким отвором и сателитског комуникацио
ног система.

Оса против бомби

Америчка ваздухопловна лаборато
рија и компанија Centauri Solutions потпи
сале су уговор са аустријском компанијом
Schiebel о набавци беспилотних хеликоп
тера Camcopter S-100, у оквиру програма
Yellow Jacket (жута јакна - назив за осу).
Циљ овог програма је развој беспилотне
летелице која би се користила за открива
ње импровизованих експлозивних напра
ва. Хеликоптер S-100 има аутономију од
6 h, долет 180 km и носивост ЗО kg. Пред
виђено је да се у перспективи овакве ле
телице укључују у редовне патроле у
"врућим" подручјима, попут Ирака.



Булава блокира Бореи

Проблеми са ракетама Булава се на
стављају.Од 13тестова успешних је било
само шест, а сва три последња била су
неуспешна.Током последњег тестирања,
9. децембра 2009, откривен је проблем са
трећим степеном ракете, што је изазвало
неконтролисано кретање у спирали. Овај
неуспех итекако може да има озбиљне
последице не само по програм Булава,
већ и по програм градње нових подморни
ца класе Бореј, намењене за замену за
старелих Делта IV. Прва, Јури Долгоруки,
поринутаје, али није потпуно опремљена.
Једина алтернатива је последња руска
интерконтинентална балистичка ракета
РСМ-29РМУ Синева, са течним ракетним
горивом, што представља и њен основни
недостатак.

Sidewinder против циљева на земљи

Након великог броја варијанти,ракета
AIM-9 Sidewinder је у 21.веку претрпела
још једну модификацију-АIМ-9Х. Ова ра
кета добила је нови трагач са вишећелиј
ском FPA главом која у односу на класич
ну ИЦ главу има велику предност у
идентификацији циља и отпорности на
ометање. Осим тога, побољшана је аеро
динамика, тако да су побољшане мане
варске особине и домет је повећан за око
50 %. Последња варијанта има могућност
гађања и циљева на земљи, пре свега ма
њих бродова и борбених чамаца, као и
оклопних возила. Основне модификације
извршене су на електроници, гдеје моди
фикован софтвер.

Фрегате FREMM

Једне од најтраженијихфрегатаданас
су француско-италијанске FREMM. Поред
11 бродова намењених француској и 10
италијанској ратној морнарици, ове бро
дове поручиле су и Грчка (шест, грађених
у Грчкој са француском помоћи), Мароко
(једну, грађену у Француској) и Алжир. Ал
жирци су, наиме, отказали поруџбину за
четири фрегате од Француске и наручили
шест фрегата од Италије.Два фактора су
у игри - нижа цена и краћи рокови испору-

ке. Постоје подаци да су Италијани пону
дили једну фрегату из сопствене произ
водње како би добили "посао".

Иначе, фрегате FREMM су бродови
депласмана око 6000 t, са стелт каракте
ристикама, наоружане ракетама Exocet
или Otomat, вертикалним ракетнимлансе
рима за ракете брод-ваздух Aster15 или
ЗО, топом 76mm и топовима 20 или 25mm,
противподморнич-ким торпедима MU90 и
хеликоптером NH90 или ЕН101. Посебно
је импресиван сензорски комплет и врло
малобројна посада од само 108 људи.



Bгigadieг Gепегаl Mitar Kovac

MILITARYTHEORY AND PRACTICE

The рарег aпalyzes fuпdameпtal issues
of stгategic maпagemeпt of the de

feпse system геfогm pгocess. The defeпse
system геfогm is ап esseпtial tгaпsfoгmatioп
of the stгategic сопсерt апd doctгiпal docu
meпts, legal гegulatioпs, апd system of val
ues; impгovemeпtof the mаппег of pгovidiпg
апd ргерагiпgthe регsоппеl; modeгпizatioп;
chaпges iп the educatioпапd tгaiпiпgsystem;
рlаппеd апd pгogгammed implemeпtatioп of
ргерагаtiопs fог defeпse; апd vaгious otheг
matteгs of developmeпt, aimed to build пec
essary aЬilitiesапd capacities iп liпe with es
timated secuгity апd defeпse гequiгemeпts.
Goals апd tasks of the геfогmpгocessагеes
taЫishedЬуstгategies,plaпs, pгogгams,апd
pгojects. The ргерагаtiоп of these docu
meпts, as well as theiг implemeпtatioп, аге
esseпtial сопсегпs of stгategic maпagemeпt
iп the buildiпg pгocess of opeгatioпal апd
fuпctioпal capaЬilities of the Miпistry of De
feпse апd the Агmу of SегЬiа.------·

Milena Kпezevic, М.А.,
Captaiп Sraan Blagojevic, М.А.

PLANNING, PROGRAMMING,
BUDGETING AND EXECUTION
IN ТНЕ DEFENSE SYSTEM
OF ТНЕ REPUBLIC OF SERBIA

The Рlаппiпg, Pгogгammiпg,Budgetiпg
апd Executioп (РРВЕ) System that is

beiпg iпtгoduced iп the defeпse system is iп
teпded to епаЫе the maпagemeпt of de
feпse гesouгces iп а mоdегп, systematical,
апd efficieпt mаппег, liпkiпg the goals with
гesults.The РРВЕ System makes it possiЫe
fог the defeпse system to fuпctioп staЫyапd
develop iп а situatioп with limited гesouгces
availaЬle. Also, thгough the applicatioп of
this system, coпditioпs аге pгovided fог im
pгoviпg the cooгdiпatioп апd efficieпcy of all
defeпse system elemeпts' регfогmапсе of
assigпed missioпs апd tasks.

The рарег pгeseпts the Рlаппiпg, Pгo
gгammiпg, Budgetiпg апd Executioп System
as а mаппег of maпagiпg the гesouгces so
as to make it possiЫe to maiпtaiп апd build
the capaЬilities of the Miпistry of Defeпse
апd the Агmу of SегЬiа fог accomplishmeпt
of estaЫisheddefeпse goals of the RepuЫic

of SегЬiа. Special atteпtioп is paid to de
scгiЬiпg each of гespective phases of the
РРВЕ pгocess.-----·Coloпel Zeljko Тгагповђйса

BRIGADE COMMAND
PERFORMANCE IN ТНЕ
OPERATIONS PLANNING PROCESS

Арагt fгom а high level of equipmeпt
availaЬility,ргерагеdпеss апd optimal

stгuctuгe, the oгgaпizatioп of the Агmу гe
quiгes also а high ргерагаtiоп level of the
commaпd system.

Eпsuгiпg the fuпctioпiпg of commaпd
system is опе of the most impoгtaпt соп
сегпs iп ргерагiпg the uпits to coпduct opeг
atioпs. The пumЬег of factoгs affectiпg the
woгk of commaпds iп ргерагiпg апd соп
ductiпg opeгatioпs is еvег gгеаtег. Тhеге is
ап issue of the commaпds' регfогmапсе iп
iпcгeasiпgly complex coпditioпs of uпits iп
volvemeпt. Оп опе haпd, fasteг апd betteг
регfогmапсе is гequiгed, апd оп the otheг
haпd а пumЬегof tasks becomes gгеаtег.А
solutioп of these issues should Ье looked fог
iп applicatioп of mоdегп methods апd pгo
ceduгes coпtaiпed iп ап efficieпt апd соп
fiгmed pгocess of opeгatioпal рlаппiпg апd
а decisioп makiпg ргосеduге.

Regaгdless of whetheг it is wаг ог peace
time, the bгigade commaпd is coпstaпtly eп
gaged, iп liпe with сопtеmрогагуchalleпges.
Opeгatioпs рlаппiпg is а complex апd loпg
lastiпg pгocess. Сопtеmрогагу coпditioпs iп
which opeгatioпs will Ье coпducted pose
ргоЫеms the solutioп of which гequiгes а
compгeheпsive арргоасh апd iпsight iп all
aspects. Fогmег pгactice iп the Aгmy's opeг
atioпs рlаппiпg have most ofteп applied the
sectoг woгk method of commaпds at all lev
els. Slow decisioп-makiпg has Ьееп опе of
the chaгacteгistics of such, sectoг-based,
woгk.

This рарег aims to systematize kпowl
edge апd ргеsепt а bгigade commaпd's
woгk iп а gепегаl model of the opeгatioпs
рlаппiпg pгocess. The ргеvаlепсе апd sig
пificaпce of the subject-matteг аге obvious,
coпsideгiпg поt опlу the lack of ехрегiепсе,
but also the place апd the гоlе of the bгigade
commaпd both iп the Агmу апd iп the sys
tem of commaпdiпg the Агmу.-----·



Мајог Sreten Zafiгovic,
Captaiп Dalibor Јоуапомс, М.А.

SECURING ТНЕ ARMY OF SERBIA
AGAINST NUCLEAR, RADIOLOGICAL,
CHEMICALAND BIOLOGICAL
THREATS

Followiпg the mоdегп developmeпts iп
opeгatioпs рlаппiпg апd iп the use of

aгmedfoгces, as well as the oпgoiпg iпtegгa
tioп pгocessesthгoughthe iпvolvemeпt iп the
Paгtпeгship fог Реасе ргоgгаm, impose а
пееd to make пecessary adjustmeпts апd
adaptatioпs withiп the Агmу of SегЬiа iп paг
ticulaг рlаппiпg, leadeгship апd commaпd
segmeпts, amoпg otheгs iп the агеа of pгo
tectioп agaiпst пuсlеаг,гadiological,chemical
апd Ьiological thгeats. А systemic арргоасh
to this агеа iпcludes а thoгough aпalysis of
the existiпg NRCB secuгity system based оп
valid doctгiпal-пoгmative documeпts, апd
theiг ameпdmeпts as гegaгds teгmiпology,
пotioпs, coпteпts, fuпctioпality,апd techпical
matteгs.

The рарег has Ьееп made iп а foгm of
feasiЫesuggestioпs ргерагеdfгom а pгofes
sioпal aspect, апd, as such, it is а lauпchiпg
base fог foгmal апd legal implemeпtatioп of
the pгeseпtedcoпteпts гelatedto the domaiп
of the NBC depaгtmeпt iп пеw doctгiпal doc
umeпts of the Агmу of SегЬiа.-----·

Slavoljub Raпdelovic, Ph.D.

SERBIAN ARMY EXPERIENCES
IN COMMUNICATING WITH PUBLIC
AND JOURNALISTS

The арреагапсе of the fiгst military пews
papeгs апd magaziпes is discussed iп the
coпtext of histoгical developmeпts iп SегЬiа
iп the secoпd half of the 19th сепtuгу, fгom
the aspect of the puгpose апd fuпctioп of
these пewspapeгsапd magaziпes as media.
The рарег particulaгly addгesses the issues
гelevaпt fог commuпicatiпg iп the SегЬiап
Агmу duгiпg aгmed coпflicts at the begiппiпg
of the 20th ceпtury - the Balkaп Waгs апd
Woгld Wаг 1. lt emphasizes the гоlе, puгpose
апd coпteпts of some пewspapeгs апd mag
aziпes, as well as the developmeпt of гela
tioпs of the military bodies to wаг герогtегs.-----·

Captaiп Dano Mavгak, М.А.

AROLE OF BRIGADE INTELLIGENCE
OFFICER IN TARGET SELECTION
PROCESS OF USARMED FORCES
OPERATIONS

The esseпce of the taгget selectioп
pгocess is to гecogпize апd рlап the

mode of coпductiпg the fгieпdly foгces' ac
tioпs agaiпst those епеmу taгgetsthat епаЫе
the епеmу to execute the task accoгdiпg to а
particulaг iпteпt/couгse of actioп. Just as the
dyпamics of the battlefield situatioп гequiгes
additioпal estimates апd active woгk of the
commaпd all the way to the achievemeпt of
success iп ап орегаtiоп, so the taгget selec
tioп pгocessпeedsto Ьеcoпsideгedas а flex
iЫe pгocess that must геsропd to апу пewly
cгeated situatioп оп the battlefield.The епtiге
pгocess is саггiеd out iп fouг maiп phases:
decisioп makiпg, detectioп, actioп, апd as
sessmeпt of the гesults of the actioп agaiпst
the selectedtaгgets. lп the fiгst phase,the su
peгioг commaпd's огdег is pгocessed as гe
gaгds the actioп agaiпst the selected taгgets
fог the puгposes of а higheг commaпd апd
the commaпdeг'sguideliпes,апd the assess
meпts of all the taгget selectioп team mem
beгs аге coпsolidated with ап aim to геасh
соггесt decisioпs оп the selectioп of taгgets,
meaпs of theiг detectioп, mode of actioп
agaiпst the selectedtaгgets,апd the пeeds to
assess the effects iп огdег to епsuге the suc
cess of опе's оwп uпit. Duгiпg the detectioп
phase, data оп taгgets аге gatheгed апd foг
waгded. lп the actioп phase, the рlаппеd
mode of actioп agaiпst the selectedtaгgets is
саггiеd out. lп this phase, the iпtelligeпce of
ficeг coпtiпues to moпitoг the situatioп апd,
thгough opeгatioпsofficeгапd fiгe support of
ficeг,гeceivesiпfoгmatioпоп wheп апdwheгe
the actioп is to Ье coпducted agaiпst the se
lected taгgets. Duгiпg the last phase of the
pгocess, the phase of the actioп effects as
sessmeпt, ап aпalysis of the оwп foгces' рег
fогmапсе is coпducted iп огdег to defiпe the
сuггепt state of the taгget.-----·


