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ПЕРСПЕКТИВА ВОЈНОГ ШКОЛСТВА
Бригадни генерал др Младен Вуруна,
начелник Војне академије

нпореде са обележавањем 160-годишњице војног школства у Србији, у 2010. години приводимо
крају и реформу војног образовања, која има циљ да профилише један модеран, ефикасан и
функционалан систем који ће у потпуности одговарати потребама и задацима Војске Србије, као

и да усклади и хармонизује војно и цивилно образовање у држави и промовише институционални оквир који ће
заокружити процес образовања и научне делатности у области одбране и безбедности у Србији.

Реформа је обухватила све нивое школовања и усавршавања у Војсци, од средњошколског образовања,
које се спроводи у Војној гимназији и које је у потпуности усклађено са образовањем истог нивоа у држави,
преко основних и дипломских академских студија на Војној академији до највиших облика усавршавања у
Школи националне одбране.

Војна академија је у протеклој години прошла кроз процес акредитације установе и студијских програма.
Акредитовано је пет студијских програма основних академских студија и четири програма дипломских ака
демских студија. Студијски програми основних академских студија подељени су у модуле који пружају могућ
ност школовања официра за почетне дужности у свим родовима и готово свим службама Војске Србије. На
дипломским академским студијама (мастер студије) кадети усвајају нова знања и способности, неопходне за
дужност командира чете и остале дужности овог нивоа, али истовремено стичу и теоријска знања која им омо
гућавају наставак школовања на докторским студијама.

У претходном периоду постављене су основе и за темељну реформу свих нивоа усавршавања официра.
Образовање током каријере подељено је у четири нивоа, који су усклађени са новом организацијом МО и Војске
Србије. При развоју ова четири нивоа водило се рачуна о потребама за сваку дужност и за сваки тип каријере,
али и о искуствима других земаља у овој области.

Прекретница у каријери сваког официра настаје на другом нивоу, односно на командно-штабном усавр
шавању. На трећем нивоу, односно генералштабном усавршавању, официри добијају потпуна војна знања, која
су им неопходна за обављање најодговорнијих дужности у МО и Војсци. Због тога ова два нивоа усавршавања
имају посебно важно место у реформи образовања официра током каријере.

Војно образовање у Републици Србији у перспективи мора бити засновано на неколико кључних параме
тара који пресудно утичу на циљ образовања и садржај студијских програма.

Прво, задаци и мисије Војске пројектују се на основу процена ризика и претњи, али и очекиваног и могу
ћег техничко-технолошког развоја наоружања и војне опреме. Пројекција задатака и мисија, добијана на овај
начин, пружа оквир за дефинисање модела и обима школовања професионалних војних лица.

Друго, савремени безбедносни изазови у великој мери садрже и невојне претње, са тешким последицама
по безбедност. Невојне претње, њихово препознавање, разумевање и тумачење свакако морају бити део про
грама школовања официра будућности.

Треће, будућа професионална војна лица морају добро познавати процедуре употребе јединица током из
вршавања задатака који проистичу из све три мисије Војске. Ипак, треба нагласити да познавање процедура
није довољно за суочавање са свим будућим изазовима. Веома је важан образовни капацитет, стечен током
школовања, који треба да омогући развијање логике предвиђања и одлучивања у ситуацијама када се про
цедура не може потпуно применити. То, нарочито, долази до изражаја при сарадњи са невојним организа
цијама, чије су процедуре и поступци доношења одлука другачији.

Четврто, након промене концепта "образовање за живот" у "образовање током живота", војно школство
мора потпуно да буде у функцији развоја каријере. Структура сваке, па и најмање војске неминовно захтева ос
нивање војнообразовних институција за кључне етапе и типове каријере. Недостајући кадар мора се потра
жити у цивилним образовним институцијама, што иницира потребу за усклађивањем војног и цивилног
образовања. Наравно, важна је и повратна веза између војног образовања и каријере. Другим речима, војно об
разовање мора да омогући промену типа каријере или каријере у целини.

Пето, српско војно школство треба да почива на темељима 160-годишње традиције и размене искустава
са страним земљама. Лекције из историје не треба заборавити, али треба увек бити отворен за нове идеје и
оригинална решења.

У организационом смислу војно образовање у Републици Србији треба да се развија у два правца - један
је формирање универзитета одбране, а други би био заснован на регионалном приступу.

Српско војно школство налази се данас на правом путу. Пред њим је сигурна будућност, а иза њега дуга
и богата традиција. Оно располаже потребним људским и материјалним ресурсима, а захваљујући акредита
цији усклађује се са цивилним образовањем у Србији, што све заједно пружа солидну основу за постизање за
видних резултата. Тиме се отвара и могућност за даљу доградњу војнообразовног система, како би у
перспективи постао потпуно равноправан са највишим образовним институцијама у земљи и кредибилан уну
тар система војнообразовних институција европских земаља.



ВОЈНА TEDPUJA ы ПРАКСА

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ
ЛИНИЈЕ СА КОСОВОМ И МЕТОХИЈОМ
НА ЈУГУ СРБИЈЕ

Бригадни генерал Милосав Симовић

U поред недавних терористичких аката према припадницима МУП
а Србије, безбедносно-политичка ситуација у Копненој зони без
бедности на југу Србије стабилна је. Међутим, и даље постоји

могућност да се дестабилизује, пре свега криминалним и терористичким ак
тивностима, појединаца и мањих екстремних група. На тај начин порасла
би напетост на југу Србије, што би одговарало екстремним вођама у оства
ривању њихових нереалних циљева.

Вишегодишња професионална сарадња Војске и међународних снага
безбедности на Косову и Метохији веома је значајна у одржавању мира на
југу Србије, а самим тим и на Балкану.

Стручним извршавањем војничких задатака на административној ли
нији са Косовом и Метохијом и коректним односом према локалном ста
новништву Војска Србије представља поуздандржавни гарант мира и опште
стабилности на југу Србије.

*Аутор ради у 4. бригади Копнене војске

D д средине 2001. године, када је за
вршен улазак Војске и Полицијеу
Копненузону безбедности,до данас,

обезбеђењеадминистративне линије са Косо
вом и Метохијом (КиМ) на југу Србије један је
од најзначајнијих задатака Војске.1

Потписивање Војнотехничког споразума у
Куманову, 9. јуна 1999. године,означило је по
четак повлачења војних и полицијских снага

Републике Србије и Савезне Републике Југо
славије са КиМ, и долазак међународних сна-

1Ј Југ Србије обухватаделовејугоисточноги југозападног
војишта геопростора ратишта Србије са оперативно-гео
графским целинама: косовско-метохијском,нишавско-јуж
номоравском, ибарска-топличком и рашком. Географски
посматрано, територије општина Прешево, Бујановац и
Медвеђаналазесе најугоистокуСрбије.Југ Србијеобухвата
територијеопштина Прешево, Бујановаци Медвеђа и део
општинаВрање,Лесковаци Лебане.



га безбедности (КФОР) које се још увек налазе
на простору КиМ (2009), али су бројно мање у
односу на почетни размештај 1999. године и
првих година прве деценије 21. века.

Војнотехничким споразумом између пред
ставника КФОР-а, с једне, и Владе Републике
Србије и Савезне Републике Југославије, с
друге стране, дефинисане су Ваздушна зона
безбедности и Копнена зона безбедности
(КЗБ), као "тампон зоне" које раздвајају КФОР
и Војску Југославије. Ваздушна зона безбед
ности дефинисана је као зона од 25 km која се
протеже изван административне линије по
крајине Косово и Метохија, унутар осталог де
ла територије Републике Србије, односно Са
везне Републике Југославије. Она укључује 25 km
ваздушног простора изнад те зоне, а Копнена
зона безбедности дефинисана је као зона од
5 km изван административне линије покрајине

Косово и Метохија, унутар осталог дела Ре
публике Србије, тј. Савезне Републике Југо
славије. Сагласно споразуму, у њој се нису
могле налазити јединице Војске или јединице
Полиције са војном способношћу, већ само ло
кална полиција са наоружањем и опремом за
редовне полицијске послове.

Размештањем КФОР-а на територију
КиМ, почетним несналажењем и толерант
ним односом према делу терористичких гру
па албанских екстремиста, талас тероризма
се са територије КиМ пренео на подручје југа
Србије. Стање безбедности у општинама
Прешево, Бујановац и Медвеђа крајем 1999. го
дине, а посебно 2000. године, у најопштијем
смислу може се означити кризним. Криза на
југу Србије последица је историјског наслеђа
међунационалних односа и албанског сепа
ратизма.
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Долазак КФОР-а на КиМ 1999. године ал
бански екстремисти у општинама Прешево и
Бујановац искористили су за пребацивање јед
ног броја њених чланова са територије КиМ на
територију КЗБ, који су 1998. и 1999. године
били у формацијама тзв. "Ослободилачке
војске Косова". Део албанског становништва
иселио се из села КЗБ, а бивши припадници
тзв. "Ослободилачке војске Косова" (ОВК)
формирали су тзв. "Ослободилачку војску Пре
шева, Медвеђе и Бујановца" (ОВПМБ) којаје
интензивиралатерористичкеакцијерадистварања
условаза оружанупобуну.

До ескалације кризе на подручју КЗБ југа
Србиједошло је 21. новембра2000. године,при
ликом оружаног напада организоване групе ал
банскихтерористана полицијскеположајеу око
лини села Добросин, Лучане, Кончуљ, Мали
Трновацу општини Бујановац,када су погинула
три, а рањеначетири припадникаМУП-а Србије.

Војска Југославије (Приштински корпус и
3. армија) одмах по повлачењу снага са КиМ
1999. године била је ангажована на обезбеђе
њу задњег обода КЗБ, пратила је стање у КЗБ,
спречавајући евентуално надирање тзв.

"ОВПМБ" према насељеним местима ван КЗБ и
међународном магистралном путном правцу
Ниш-Скопље-Солун.

Због боље координације Војске и Поли
ције и успостављања трајног мира на југу
Србије, на предлог Координационог тела Ре
публике Србије и Савезне Републике Југосла
вије за југ Србије, наређењем председника Са-

везне Републике Југославије, 7. марта 2001.
године формиране су Здружене снаге безбед
ности (ЗСБ). Припреме и извођење против-те
рористичке операције трајали су од средине
марта до краја маја 2001. године. Противтеро
ристичка операција уласка ЗСБ у КЗБ специ
фична је, јер је први пут проблем југа Србије
решаван у координацији са међународном
заједницом и КФОР-ом на КиМ, који су испо
љили висок степен сарадње са Републиком
Србијом и органима власти Савезне Републи
ке Југославије.

Од краја маја 2001. годинедо данас (2009),
припадници Војске успешно обезбеђујуадмини
стративнулинијуса КиМи контролишуКЗБ,пред
стављајући Војску као поузданудржавну инсти
туцију на југу Србије. Због професионализма и
одлично успостављене цивилно-војне сарадње
на терену, Војска добија поверење не само
српског већ и албанскоглокалног становништва.

БЕЗБЕДНОСНО-ПОЛИТИЧКА
СИТУАЦИЈА

Безбедносно-политичка ситуација на про
стору Пчињског и делу Јабланичког округа, на
рочито у КЗБ општина Прешево, Бујановац и
Медвеђа, због учесталих терористичких ак
тивности тзв. "ОВПМБ" крајем 2000. године,
била је нестабилна са тенденцијом усложава
ња и стварања услова да буде нестабилнија,



чиме би југ Србије постао ново жариште суко
ба и имао већи број жртава.

С обзиром на сложену политичко-безбед
носну ситуацију у окружењу (долазак КФОР-а
на КиМ, претензије албанских терориста са
КиМ на територију општина Прешево, Бујано
вац и Медвеђу) и калкулисање тадашње вла
сти СР Југославије и Републике Србије око ре
шевања проблема на југу Србије, а имајући у
виду чињеницу да је локална полиција наору
жана лаким пешадијским наоружањем и да
није намењена и обучавана за извршавање за
датака граничне службе, МУП Србије суочио
се са веома сложеним и специфичним задатком.

Снаге МУП-а Србије контролисале су КЗБ
ангажовањем пунктова на административној
линији са КиМ у непосредној близини села
Депце (општина Прешево), Кончуљ (општина
Бујановац), Медевце (општина Медвеђа), конт
ролишући путне правце: Гњилане-с.Депце
Прешево, Гњилане-с.Кончуљ-Бујановац и
Приштина-с.Медевце-Медвеђа. Контрола
КЗБ реализована је тактиком ангажовања пат
рола, заседа и осматрачница у рејонима с.Гу
бавце, Ајкобила, с.Врапце, с.Маровце, Веља
глава, с.Трстена, Орлова чука, Свети Илија,
с.Ђорђевац, с.Муховац, Пирамида, с.Мали
Трновац, с.Кончуљ, с.Лучане, с.Врбан, с.Бер
чевац, с.Илинце, с.Церевајка, с.Бујић.

- Формацијски састави МУП-а Србије на југу
Србије успоставили су сарадњу са јединицама

Војске, која се огледала у заједничким извиђа
њима, изради планова садејства и припреми
јединица за евентуално ангажовање у раз
бијању и уништењу терористичких снага албан
ских екстремиста у Копненој зони безбедности.

Неорганизованост мањег дела јединица
МУП-а Србије (део 35. одреда) за извршење
војнограничних задатака у КЗБ дошла је до из
ражаја 21. новембра 2000. године, при оружа
ном нападу терористичких група уз употребу
тешког наоружања на утврђене полицијске по
ложаје у околини села Добросин, Лучане, Кон
чуљ и Мали Трновац (општина Бујановац), када
су полицајци после краће борбе напустили по
ложаје.

Јединице Војске биле су ангажоване на
обезбеђењу задњег обода КЗБ и затварању
праваца Гњилане-Мучибаба-Прешево и Гњи
лане-с.Кончуљ-Бујановац. Линија задњег обо
да КЗБ правовремено је поседнута и успостав
љена је сарадња са осталим снагама одбране,
тежишна са МУП-ом Србије.

Координационо тело Владе Републике
Србије за решавање проблема на југу Србије
формирано је крајем 2000. године, а ЗСБ по
четком 2001. године, чиме је усклађена актив
ност Војске и Полиције на југу Србије и успо
стављена сарадња са међународним
организацијама,, посебно КФОР-ом и Посмат
рачком мисијом E~po~cts; уније, што се показа-
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ло практичними кориснимза РепубликуСрбију
и Савезну РепубликуЈугославију.

Улазак ЗСБ у КЗБ била је противтерори
стичка операцијаса наглашенимкарактеристи
кама маршевска-извиђачке активности спе
цијалнихснага Војске и Полиције,уз спремност
за противтерористичкореаговање.Кризанајугу
Србије досегла је највећи интензитет крајем
2000. и почетком2001. године,а средином2001.
КЗБје стављена под контролу и државни суве
ренитет ЗСБ, што је резултирало стишавањем
међунационалнихстрасти и обезбеђењемпро
мета робе и слободе кретања грађана.

У периодуод 6. фебруарадо 23. марта2001.
годинеКоординационотело Владе СР Југосла
вије и Србије, Војска и Полиција радили су на
уверавањуалбанскенационалнезаједницеу ис
крен и поштенодносу решавањунасталекризе
најугу Србије,штоје довелодо повећањамеђу
националногповерењаи разумевања.

До краја 2001. и током 2002. године у оп
штинама Прешево, Бујановац и Медвеђа
формирана је мултиетничка полиција и из
вршен је прихват близу 9000 интерно расе
љених лица. Дуж административне линије из
грађени су објекти за становање (војне базе)
припадника Војске, а у селима КЗБ формира
ни су пунктови мултиетничке полиције. Без
бедност региона је побољшана. Реализа
цијом политичко-друштвених, економских и
војно-полицијских мера из Програма Коорди
национог тела Владе Србије и Савезне Ре
публике Југославије за решење проблема на
југу Србије, безбедносна и политичка ситуа
ција на југу Србије постајала је стабилнија.

Али, екстремистима није одговарало по
бољшање опште безбедносне ситуације на
југу Србије, као ни заједнички живот Срба, Ал
банаца и Рома. Припадници Војске и Полиције
су у периоду од средине 2001. до 2003. године
пронашли у КЗБ више десетина стрељачког
наоружања, експлозив и више десетина хи
љада метака разног калибра, углавном кинес
ке производње. У више наврата, у истом пе
риоду, извршени су терористички напади на
припаднике Војске и Полиције, начињена је
материјална штета и рањено је неколико при
падника Војске и Полиције. Од 2004. до 2009.
године није било напада на полицијске и војне

снаге, осим активности криминалне групе коју
су чинили бивши припадници "ОВПМБ", у пе
риоду јули-август 2005. до 2007. године, на
путномправцуБујановац-Гњилане,а којаје но
ћу заустављалавозилаи тражилановацод гра
ђана, без обзира на националну припадност.

Почетком друге половине 2009. године у
општинама Бујановац и Прешево изведена су
два терористичка акта. Дејством тромблонске
кумулативне мине извршен је ватрени напад
на патролу Жандармерије на путном правцу
Бујановац-Гњилане, у близини села Лучане2•

Постављањем и активирањем експлозивне
направе велике разорне моћи поред зграде у
којој живе Срби и Албанци у Прешеву, а има
полицијских и војних станова, извршеноје кри
вично дело и узнемирени су становници Пре
шева-. Део екстремиста, спремних за извође
њетерористичкихакција, прикупљанаоружање
и муницијуза извођењетерористичкихаката, а
део, обучен у црне униформе са капама и ка
пуљачама на глави, долазећи са простора Ко
сова и Метохије до рејона административне
линије, носећи оружје, застрашује локалне
мештане4. Кријумчарење људи са простора
Косова и Метохије и илегално превожење ро-

21 Дана 9. јула 2009, 10 минута после поноћи, патрола жан
дармерије са два теренска моторна возила ("дефендер")
била је на паркинг простору. У време терористичког акта,
осим једног жандарма, сви чланови патроле били су поред
возила. Тешке телесне повреде и раздерно нагњечене ране
у пределу карлице и бутних костију ногу са одстрањеним
делом ткива задобио је Ненад Николић, а Милош Церовић
лакше телесне повреде у вратном делу главе у виду посе
котине и раздерно нагњечених рана.

31 На месту где је била постављена експлозивна направа (у
подножју улаза у котларницу зграде) уочен је кратер непра
вилног округлог облика, дубине 70 cm и пречника 150 cm.
Повређени су Афродита Шабани и малолетни Даник Заири,
и причињена је велика материјална штета. Напад се дого
дио 14. јула 2009, 50 минута после поноћи. Афродита Ша
бани се у моменту експлозије налазила у свом стану на
првом спрату зграде и задобила телесне повреде у виду по
секотина на рукама, а Даник Заири који се налазио на дру
гом спрату задобио је сличне повреде на ногама.

4Ј Дана 14. јула 2009. припадници МУП Србије извршили су
претрес куће Љуљзима Ибишија у селу Норча (општина
Прешево) и пронашли: пропагандни материјал тзв. "ОВПМБ
у УЧК", 14 ручних одбрамбених бомби, 200 g експлозива, три
батерије за радио-станицу, 10 електричних детонирајућих
каписли, 24-часовни сатни упаљач СУ-244, четири тромб
лонске тренутне мине, ручни ракетни бацач, аутоматску
пушку, 133 метка 7,62 mm, маскирне панталоне, две мас
кирне кошуље и амблеме за капу тзв. "УЧК", ОСЦЕ, Жан
дармерије, Полиције и Војске Швајцарске. Из рејона села
Стублина и Подграђе (општина Гњилане) наоружана теро
ристичка група је средином јула 2009. извршила напад на
Енвера Јашарија из села Добросин.



бе веома је уносан посао у којем постоји обо
страни интерес (Албанци и Срби) криминал
них група са Косова и Метохије и из општина
Прешево и Бујановац.

Повремене провокације екстремиста из
села Карачево, упућене патролама жандарме
рије и Војске на путном правцу Карачаво-Но
во село, такође доприносе појачавању напе
тости на југу Србије. У време потписивања
Кумановског споразума (1999) коришћене су
карте на којима је јасно уочљиво да "спорни део"
путног правца припада општини Бујановац, а не
Косовска Каменица. Споразумом између КФОР
а и представника Војске (2005) регулисано је да

"спорни део" путног правца (800 m) могу кори
стити патроле КФОР-а, које врше контролу ад
министративне линије. Патроле КФОР-а кори
стиле су и користе "спорни део" путног правца,
локални становници такође, али од недавно и
припадници Косовских полицијских снага који
заустављају возила и контролишу их5.

Недавно хапшење 17чланова "Гњиланске
групе" у Прешеву, које је спровео МУП Србије,
пробудило је неке екстремисте, али и поли
тичке лидере. Тако је Орхан Реџепи из Пре
шева, у име партије којом руководи, затражио
одржавање заједничке седнице албанских од
борника из општина Прешево и Бујановац, на
којој би се у име свих Албанаца грађана југа
Србије упутио захтев Влади Србије, амбаса
дама Сједињених Америчких Држава, Немачке,
Француске и Велике Британије да се "Гњилан
ска група" ослободи.6

Тренутно, албански екстремисти нису
спремни за шире оружане акције због притис-

5) Војнотехничким споразумом у Куманову предвиђено је да
су институционални ауторитети на административној линији
КФОР, Војска и Полиција-Жандармерија Савезне Републике
Југославије, односно Србије. Привремене институције КиМ
(Косовске полицијске снаге) немају овлашћења да обављају
дужност дуж а/л са КиМ.

6) За наведену групу постоје озбиљни докази да су 1999. у
рејону Гњилане учестовали у масакрирању цивила српске и
друге неалбанске националности.

7Ј У рејону села Кончуљ (општина Бујановац) припадници
Полицијске управе Врање пронашли су: бестрзајни топ, три
минобацача 82 mm, шест ручних бацача, 21 противтенковску
мину, 24 пројектила за ручни бацач, 150 мина за минобацач,
139 ручних бомби и 101.365 метака разног калибра. У селу
Миратовац (општина Прешево) у близини државне границе
са Републиком Македонијом, 23. септембра 2009, пронађени
су: један пушкомитраљез, четири ручна бацача, три против
тенковске мине, 16 ручних бомби, једна димна тромблонска
мина, 22 мине за минобацач и 622 метка калибра 7,62 mm.

ка међународне заједнице и недостатка по
тпуне подршке локалног становништва. Ал
бански екстремисти и део политичких лидера
албанских партија на југу Србије, у контактима
са представницима међународних институција,
оспоравају изградњу касарне .Цепотине" и
присуство снага безбедности државе Србије
на југу Србије, заговарајући тезу о "угрожено
сти албанског народа" и неопходности дово
ђења међународних мировних снага на југ
Србије. Од крајњег циља (припајање Косову и
ширење албанског језика и албанске терито
рије) не одустаје се, у зависности од сарадње
или несарадње са међународним институ
цијама, само се мења начин остварења циља
и деловања, а евентуални пропусти државних
органа користе као алиби за нереалне захтеве.

Без обзира на недавне терористичке акте,
стањебезбедностина југу Србијеје стабилно.И
даље постоји тенденција појединаца и мањих
екстремнихгрупада извршењемтерористичких
аката и криминалнимактивностима,као и орга
низовањемразних протестнихскуповадестаби
лизујујуг Србије.7

САРАДЊА ВОЈСКЕ
И МЕЂУНАРОДНИХ СНАГА
БЕЗБЕДНОСТИ

Сарадња Војске и КФОР-а почела је у пе
риоду припрема за улазак и током уласка ЗСБ
у КЗБ (2001), и настављена до данашњег дана.
При уласку ЗСБ у КЗБ припадници међуна
родних снага безбедности на КиМ уверили су
се у професионализам припадника Војске, што
је позитивно утицало на даљи ток сарадње.

Споразум и Упутство о привременим опе
ративним процедурама, сарадњи и координа
цији наобе странедуж а/л са КиМ регулисалису
несметануконтролу а/л и КЗБ од стране органа
обезбеђењаВојске и Полиције.Нормативнадо
кументакоја су и данас на сназидефинисала су
одређене мере распознавања при међусобним
контактима, ради безбедности припадника
КФОР-а и Војске. У оквиру сарадње КФОР-а и
Војскерешавајусе заједничкибезбедноснипро
блеми:међусобнообавештавањео екстремним
терористичким групама, начину и месту дело
вања, спречавање криминалних активности,
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шверцмалопродајнеи великопродајнеробе,за
устављање илегалнетрговинељудима и разни
другиоблицикршењаВојнотехничкогспоразума.

Однос припадника Војске према КФОР-у
темељи се на: повељи Уједињених нација (УН),
Резолуцији Савета безбедности (СБ) УН број
1244, поштовању суверенитета и територијал
ног интегритета Србије, постизању мирног,де
мократског и трајног решења проблема и рав
ноправности свих грађана у КЗБ, Пчињском и
Јабланичком округу, праву Војске да оружане
нападе на појединце,јединице и објекте одбије
по правилима борбене употребејединица, спо
разуму о привременим оперативним процеду
рама за сарадњу и координацију КФОР-а и
Војске дуж а/л са Косовом и Метохијом.

Организована је сарадња на нивоу брига
да Војске-бригада КФОР-а. Састанци на ло
калном, координационом и командном нивоу
одржавани су према обострано усаглашеним
плановима. На исти начин и данас се реали
зују. На простору Републике Србије је 7. јула
2005. године, у близини Бујановца, први пут

одржана заједничка вежба припадника КФОР-а
(мултинационална бригада "Исток" чије језгро
чини контингент америчке војске) и Војске (78.
моторизована бригада). Прве једновремене
патроле КФОР-а и Војске дуж а/л са КиМ орга
низовалису припадници78. моторизованебри
гадеи мултинационалнебригаде"Исток",12.но
вембра 2004. године. Једновремене ноћне
патроле организују се од 25. августа 2005. го
дине, а једовремене патроле, уз истовремено
патролирањехеликоптера КФОР-а,од 3. марта
2006. године. Дуж а/л са КиМ месечно се реа
лизује око 50 једновремених патрола.

Усаглашавање датума и места реализа
ције једновремених патрола за наредни месец
врши се на састанцима координационог нивоа,
а потврда реализације на састанцима локал
ног нивоа. На састанку командног нивоа врши
се обострано обавештавањео реализацијијед
новремених патрола и осталим значајним пи
тањима. Тим за сарадњу са КФОР-ом команде
Копнене војске (КоВ) координирасастанке свих
нивоа, а официри за везу са КФОР-ом из бри-
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гада Војске, заједно са колегама из мултина
ционалних бригада које су преформиране у
мултинаменске тактичке снаге, усаглашавају
практичнедетаље реализацијеједновремених
патрола.Тим за сарадњу са КФОР-омкоманде
КоВ извештавакоманданта КоВ о реализацији
планских задатака, у стручном смислу подно
си извештај Комисији за примену Војнотехнич
ког споразума ГенералштабаВојске.

Дидактички приручник за увежбавање
спровођења Споразума о привременим опе
ративним процедурама и Упутства за приме
ну Споразума о привременим оперативним

Графички приказ реализације
једновремених патрола Војске и КФОР-а

процедурама између КФОР-а и Војске у КЗБ
основни је докуменат чије одредбе припадни
ци Војске и КФОР-а примењују у међусобним
контактима. Мере безбедности са обе стране
а/л за КФОР и Војску, у Дидактичком прируч
нику регулишу: поступке у случају инцидента,
знаке распознавања на даљину, ненамерне и
планиране сусрете, реализацију једновреме
них патрола, препознавање у условима сма
њене видљивости и ноћу.

На основу одобреног плана сарадње сви
нивои командовања израђују наређење за
реализацијуједновремених патрола. Конкрет-
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на припрема за реализацију једновремених
патрола обухвата: регулисање места и вре
мена реализације у заповести командира ба
зе, материјалне припреме, стручне припреме
са тежиштем на познавању одредаба опера
тивних процедура између снага Војске и
КФОР-а на а/л (Дидактички приручник), смот
ру људства, издавање заповести-задатка,
преглед наоружања, одлазак до полазне тач
ке и организовање кружне одбране у близини
тачке сусрета.

Када командир патроле Војске уочи пат
ролу КФОР-а, у време предвиђено за почетак
реализације једновремене патроле, упућује
заменика са везистом ради успостављања
контакта. Остало људство остаје у заклонима
на следећи начин: оружје војника налази се у
положају"о десно раме",са цевимаокренутим
надоле, сви војници скидају шлемове са глава
и десном руком машу изнад главе. Исте рад
ње обављају и војници патроле КФОР-а, а
после успостављања контакта прилазе и во
ђе патрола. Након приласка једни другима,
војници обе патроле се рукују,а затим: упоре
ђују карте и на њима утврђују полазну тачку,
контролне тачке и завршну тачку, размењују
средства везе, уговарају позивне знаке и таб
лицу сигнала. Вође патрола издају задатке за
кретање патрола до прве контролне тачке.
Свака патрола креће се својом страном и пат
ролномстазом, вршећи осматрањеу својој зо-

ни. Сусрет на контролној тачки исти је као на
почетној тачки, с тим што се не врши размена
средстава везе. У току кратког застоја разме
њују се прикупљени подаци и добијене ин
формације. Током кретања од једне до друге
контролне тачке врши се повремена провера
везе, ради непрекидног функционисања, а у
случају потребе хитног преноса информације
између сусрета на две контролне тачке. Од
лазак на наредну контролну тачку, све до за
вршне тачке, исти је као на претходним. До
ласком на завршну тачку сумирају се
прикупљене информације и евентуални про
блеми, врши се размена средстава везе и
спискова учесника патроле. Током реализа
ције једновремене патроле командири патро
ла имају непрекидну везу са својом базом, за
подршку и евентуално реаговање снага за ин
тервенције. Завршетком реализације једно
времене патроле командири патрола се по
здрављају и одводе патроле до својих база,
где се врши смотра, преглед и чишћење на
оружања.

Реализација једновремених патрола
Војске и КФОР-а, и уопште сарадња Војске и
КФОР-а у обезбеђењу а/л са КиМ, представ
љају значајну државну активност на југу
Србије. Вишегодишњим професионалним ра
дом са КФОР-ом Војска се показала као рав
ноправан и стручан партнер међународним
снагама.
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Кумановски споразум из 1999. године регу
лисао је да у КЗБ буду размештене полицијске
снаге. Војска је посела доминантне објекте на
задњем ободу Копнене зоне безбедности,а по
водом ескалације тероризма у њој, 21. новем
бра 2000. године, на основу члана 135 Устава
Савезне Републике Југославије, председник
Савезне РепубликеЈугославијеје, 2. децембра
2000, донео одлуку о ангажовању Војске у
спречавању изненађења у зони оговорности
3. армије. Приштинскикорпус са придатимједи-

s) Поред 78.мтбр, 243.мбр, 549.мтбр, 352.инжп, ПрК/З.А,
значајну улогу у обезбеђењу задњег обода КЗБ имали су
делови 211.окбр; 63.падбр; 72.спецбр; 305.инжбр;
З.Од.спецнам; војнополицијске и извиђачке јединице 1.А
(БК, НСК) и 7.бВП.

9Ј Свака база има: објекат за становање са кухињско-трпе
заријским блоком, магацинима за смештај интендантских и
техничких средстава и санитарним просторијама, магацин
убојних средстава, хидростаницу, термоенергетско по
стројење, резервоаре за техничку воду и воду за пиће, пе
кару и стационирани агрегат. У базама се припрема храна,
а снабдевање водом врши се из каптираних извора и доту
рам цистернама за воду. У базама се налазе по три борбена
комплета муниције, три пуњења резервоара горива, пет те
ренских возила за потребе превожења, снабдевања храном
и водом и санитетског збрињавања људства. У случају пре
сецања путних праваца и сложеније ситуације, аутономност
базе у логистичкој подршци је 15 дана. Еквивалент снага
базе јесте ојачани стрељачки или мешовити вод до чете.
Формација база је привремена, а чине је: команда, три до
четири стрељачка одељења, одељење за подршку и пио
нирска група. Вод је, по потреби, ојачан мешовитим одеље
њем до вода, или тенковским одељењем до вода.

ницама Војске груписао је главне снаге за
спречавање ширења тероризма у Пчињском, а
помоћне снаге у делу Јабланичког округа.8

Главна карактеристика противтерори
стичке операције и уласка Војске у КЗБ 2001.
године јесте свеобухватна сарадња Војске,
тј. ЗСБ са КФОР-ом, постепено реализова
ње припрема за улазак у КЗБ и фазно посе
дање делова Копнене зоне безбедности.

Од тада до данас (2009), у сарадњи са
МУП-ом Србије и КФОР-ом, Војска на југу
Србије врши обезбеђење а/л са КиМ и КЗБ,
спречавајући убацивање терористичких група
са КиМ, са обавезом обезбеђења и чувања ми
ра и живота свих грађана југа Србије.

У близини а/л са КиМ 2001. године изгра
ђене су војне базе где су смештене снаге за
обезбеђење а/л9.

НазадњемободуКЗБналазесе снагеза ин
тервенције према евентуално угроженим прав
цима који изводе са територије КиМ, и заједно
са снагама ван КЗБ чине снаге за контролу те
риторије, са тежиштем на Копненој зони без
бедности. Снаге у резерви размештене су у
рејону мирнодопске локације.

Задаци обезбеђењаа/л са КиМ извршавају
се ангажовањем: патрола, заседа, једновреме
них патроласа КФОР-оми осматрачница.Конт
ролазваничних прелазаа/л са КиМ, села, насе
љених местаи путнихправацау КЗБ идаљеје у
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надлежности МУП-а Србије, а сарадња Војске
Србијеи МУП-аСрбијена теренује одлична.

Одговорност у обезбеђењу а/л са КиМ
имају 2, 3. и 4. бригада Копнене војске (КоВ). У
извршавању овог значајног задатка ангажова
на је и 1. бригада КоВ, као и остале јединице
КоВ, Војске Србије и Министарства одбране,
због обучавања и стицања искуства у изврша
вању специфичног и сложеног задатка обез
беђења а/л са Косовом и Метохијом. Посебно,
стичу се веома значајна искуства у противте
рористичком оспособљавању, у зони одговор
ности 4. бригаде Копнене војске.

На задацима обезбеђења а/л са КиМ ан
гажовани су искључиво професионални при
падници Војске Србије. Смена људства врши
се после три седмице ангажовања. Досадаш
ња искуства показују да је период од 21 дана
оптималан и ефикасан у економском, а посеб
но психофизичком смислу.

У ранијем периоду (2001-2005) припадни
ци 78. моторизованебригаде пронашли су ви
ше десетина илегалног наоружања, више
десетина хиљада метака разног калибра и
опреме бивше тзв. "ОВПМБ", која је при по
влачењу из КЗБ 2001. закопавала наоружа
ње, експлозивна средства и муницију, ради
касније употребе. У недавним акцијама По
лиције и Жандармерије најугу Србије, припад
ници 4. бригаде Копнене војске тесно су сара
ђивали и подржавалиснаге МУП-а Србије.

Састанци Радне групе за безбедност и
правосуђе Координационогтела Владе Репуб
лике Србије одржавају се два пута месечно, а
по потреби и чешће. Због свакодневног праће
ња безбедносне ситуације на југу Србије, ови
састанци су од великог значаја за процену си
туације и ангажовање Војске. Састанци опе
ративног штаба за борбу против тероризма
одржавају се четири пута у току месеца и та
кође су битни због праћења безбедносне си
туације на југу Србије и ангажовања Всјске.>

Цивилно-војна сарадња на југу Србије по
стојала је и раније, али је интензивирана фор
мирањем 4. бригаде Копнене војске и отвара
њем канцеларије за цивилно-војну сарадњу.
Најзначајнија карактеристика цивилно-војних
послова на југу Србије јесте да, поред
најстручнијихлица из Одсека за цивилно-војну

сарадњу 4. бригаде КоВ, цивилно-војну сарад
њу свакодневним контактом са цивилима на
терену у КЗБ реализују сви официри, подофи
цири и војници. Због демографске и политич
ко-безбедносне ситуације у КЗБ на југу Србије,
сви официри Војске Србије за цивилно-војну
сарадњу имали су обуку и обављали цивилно
-војне послове у 4. бригади Копнене војске.

Друга значајна карактеристика цивилно
војнесарадње на југу Србијејесте да требаоб
ратитипажњу на главнипредусловуспешнеци
вилно-војнесарадње, а то је професионалани
коректан однос свих припадника Војске на југу
Србијепремамештанима,безобзирана њихову
националну,верскуи политичкуприпадност.

Након успостављања функције цивилно
војне сарадње (ЦВС), сарадња са цивилним
структурама је интензивирана и побољшана.
Органи ЦВС реализовали су низ састанака са
представницима локалне власти, ступили у
контакт са владиним и невладиним организа
цијама, и упознали их са функцијом цивилно
војне сарадње. Реализованоје више састана
ка са мештанима села и председницима
месних заједница села уопште, а тежишна у
Копненој зони безбедности. Извршена је ре
конструкција и поправка више десетина кило
метара путева. Становништву које је током
летњих месеци било погођено сушом у више
наврата пружана је помоћ у водоснабдевању.
Такође, пружана је и лекарска помоћ станов
ништву које има отежану комуникацију са до
мовима здравља и здравственим станицама.

ЗАКЉУЧАК

После кризе КЗБ на југу Србије 2000. и
2001. године, и завршетка уласка снага ЗСБ у
КЗБ, политичким и економским мерама Репуб
лике Србије стварана је основа за изградњу
мултиетничкогдруштва.

Војскаје успоставиладобру сарадњусало
калнимсамоуправаманајугу Србије,а посебно
мештанима у КЗБ југа Србије. Политичке вође

10ЈРадну групу предводи потпредседник Координационог
тела, а чине је представници: Координационог тела Војске
Србије, МУП-а Србије, ВБА, БИА, ВОА. Оперативни штаб за
борбу против тероризма чине представници истих безбед
носних структура, али нивоа бригада - полицијска управа -
одсек.



албанских партија, свесни ове чињенице, не
"прозивају" често Војску Србије и "превелике
војне снаге" на југу Србије, али повремено
свијим негативним ставом према Војсци утичу
на јавно мњење југа Србије, посебно у предиз
борним активностима, због личне промоције и
тренутних краткотрајних политичких поена.

Очекује се да ће у будућности део ал
банских политичких лидера вршити притисак
у виду разних облика политичког и другог
угрожавања државе Србије, како би обезбе
ђење а/л са КиМ, уместо Војске Србије, пре
узела локална мултиетничка полиција МУП-а
Србије, а јединица Жандармерије напустила
југ Србије. Међународне организације на КиМ,
у сарадњи са КФОР-ом, настојаће да обезбе
ђење а/л са КиМ, уместо КФОР-а, преузму
привремене институције Косова, пре свега
Косовска полицијска служба.

Скорашњи терористички напади екс
тремних снага Албанаца на југу Србије пове
зани су са политичким стањем на КиМ и ди
рективама добијеним од дела вођа и

председника политичких партија из Пришти
не, у сарадњи са делом политичких вођа на
југу Србије у Прешеву и Бујановцу. Оружана
акта насиља указују на то да и даље постоје
екстремне - терористичке снаге, спремне да
нападају државне органе Србије и покажу да
привремено могу да наруше стабилну без
бедносну ситуацију на југу Србије.
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ПРОТОК ИНФОРМАЦИЈА У КОМАНДИ
БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ ТОКОМ
ПРОЦЕСА ОДЛУЧИВАЊА

Пуковник др Самед М. Каровић, пуковник Миле Г. Јелић,
пуковник Милутин С. Пушара, пуковник Никола С. Гузина

путеви протока информација У. команди бригаде у току про
цесаодлучивањапредстављајудео система командовањаи
руковођења. Имају различите облике који су условљени

врстом и сложеношћузадатка. Почињуод момента када командант прими
задатак од претпостављеног и одвијају се у свим смеровима, добијајући
различитедимензије које су условљене процесом одлучивања.

У току процеса доношења војних одлука у команди бригаде бира се
пут протока информација који тренутно одговара потребама,односно зна
чају поруке која се жели пренети и користити. То изискује потребу за се
лекцијом информација, посебно од органа команде који достављају реле
вантне информације за потребе одлучивања, што у први план поставља
командно-информациони систем (КИС) бригаде.

*Аутори раде на Војној академији

проток информација у команди
бригаде Копнене војске је важ
ан сегмент, како за команданта,

тако и за чланове команде који обезбеђују
реализацију задатака постављених бригади.
Непосредно је повезан са обављањем функ
ционалних дужности, прожима све функције,

задатке, активности и понашање чланова
команде. Имајући у виду да је рад органа
команде у одређеној мери издиференциран,
на неки начин се разликује од рада органа у
било којој другој организацији. Тежишна ак
тивност команданта и чланова команде је до
ношење одлуке.



У дефинисаним условима команду брига
де карактеришу елементи мрежне,тимске, хо
ризонталне и вертикалне организације, што у
контексту протока информација има различи
те димензије. Значај путева протока информа
ција у команди бригаде јасно опредељује по
требу за ефикасношћу и ефективношћу у
протоку информација.

У раду се описују елементи протока ин
формација значајни за процес доношења од
лука, указује се на проблемеу организационој
структури команде бригаде и нуде могућа ре
шења утврђених проблема у протоку инфор
мација током процеса одлучивања. Посебно
се наглашава формализовани командно-ин
формациони систем у бригади Копнене војске
и потребаза његово имплементирањеу струк
туру команде. Такође, истакнут је значај свих
елеменатаструктуре протока информација на
свим нивоима, што треба имати у виду током
доношења војних одлука.

ДЕФИНИСАЊЕ ПРОТОКА
ИНФОРМАЦИЈА У КОМАНДИ БРИГАДЕ
КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ

Проток информација представља перма
нентну форму комуникације, размене идеја и
ставова, у току свакодневне реализације де
финисаних задатака у одређеном организа
ционом систему.У команди бригаде, као спе
цифичном организационом систему, овај
протокје посебно важан,јер све што се ради у

команди укључује процес протока информа
ција, чиме се обезбеђује комуникација између
свих чланова команде. Тоје, у основи, део си
стема командовања и руковођења који обез
беђује проток информација неопходних за
ефикасно и ефективно одлучивање.

Ефикасност протока информација у ко
мади бригаде манифестује се у укупном сма
њењу времена протока информација, док се
ефективност протока информација манифе
стује у контексту њихове разумљивости и
прецизности, односно конкретности. У том
контексту одлучујуће је колико и како је
схваћена одређена информација и да ли она
и у којој мери одражава замишљену идеју.

ПРОЦЕС ПРОТОКА ИНФОРМАЦИЈА
У КОМАНДИ БРИГАДЕ
КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ

Процес протока информација сачињавају
елементи који у себи садрже комуникацијске
основе усмерене на процесне активности од
лучивања по дефинисаним процедурама. По
себно је важанјер укључује све што се ради у
команди. Без протока информацијакомандант
и чланови команде не би могли извршавати
своје функције. Функције захтевају од чланова
командеда сарађују са претпостављеним,по
тчињенима (начело субординације), да дола
зе до информација и користе их при одлучи
вању, те да о својим одлукама извештавају
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(обавештавају) друге. Имајући у виду да про
цес одлучивања није нимало једноставан и да
укључује неизвесност,непотпунеинформације,
промене у окружењу и слично, наглашава важ
ност, непрекидност, разноврсност и потпуност
протока информација, без "загушења", које
имају директан утицај на активности, доноше
ње одлуке и предузимање акција. Конкретно,
без обзира на то колико је неки садржај пору
ке значајан (важан), ако га прималац не прими
и не схвати, проток информација се не може
сматрати успешним. Основни циљ стварања
ефикасног и ефективног пута протока инфор
мација јесте обезбеђивање разумевања код
примаоца у оквиру команде.

СТРУКТУРА ПРОТОКА ИНФОРМАЦИЈА

Структура протока информација може се
условно назвати и мрежом протока информа
ција и представља, у основи, структуру пута
којим командант и остали чланови команде ко
муницирају. Према неким ауторима, шема бр.
1, постоји пет врста комуникацијских мрежа:
структура точка (wheel pattern), структура сло
ва у (у pattern), структура ланца (chain pattern),
структура круга (circle pattern) и структуразвез
де, односно мреже, тј. повезаности путем свих
канала комуницирања (all pattern).1

Посматрано са аспекта команде бригаде,
доминирајуелементиструктуреточка.

Поменуте структуре протока информација
разликују се у односу на пут протока инфор
мација и позицију команданта у комуника
цијској структури. Ефективност сваке од при
казаних структуразависи од врстезадатка који
је потребно извршити, односно врсте и сложе
ности информације коју је потребно пренети.

Путеви протока информација у организа
ционој структури команде бригаде су сложени
и тешко их је једнозначно дефинисати. Обу
хватају више врста приказаних структура про
тока информација. Ако се посматра степен
централизације организационе структуре
команде она има елементе точка. По питању
међусобног односа чланова команде, најпо
жељнија структура је звезда, јер обезбеђује
брз проток информација међу свим чланови
ма без обзира на њихове позиције у хијерар
хији организационе структуре команде. Овде
нарочито треба имати у виду сегмент који се
односи на потребу међусобног комуницирања
међу члановима команде у процесу одлучива
ња и колико командно-информациони систем
обезбеђује непосредну комуникацију и проток
податакаизмеђу свих чланова команде.

1) Сикавица, П., Бахтијаревић-Шибер, Ф., Полошки Вокић, Н.:
Темељи менаџмента, Школска књига, Загреб, 2008.

Шема 1. Врсте структура протока
информација

Точак

у Круг

Ланац

Звезда



Елементи структуре процеса протока ин
формација у основи су засновани на задатку
који командант прима од претпостављеног или
на сазнањима о ситуацији која захтевају доно
шење нове одлуке о ангажовању снага.

Процес протока информација у команди
почиње упознавањем органа команде са на
ређењем од претпостављене команде, или не
ком другом информацијом која за њих има
смисао и значај. То се допуњава информа
цијама које одговарају ситуационој анализи
проистеклој из примљеног наређења и одра
жавају ставове команданта у конкретној си
туацији. Све те информације заједно пред
стављају основу на којој остали чланови
команде раде и решавају конкретан задатак,
уобличавајући своје решење у разумљиву и
дефинисану форму.

Одмах након примљене информације (за
датка), како би претпостављеног известио да

2Ј Штабни тим првог нивоа (ШТ-1): заменик команданта,
начелникштаба, помоћникза операције, помоћникза под
ршку, начелник рефератаза војнополицијскепослове, на
челници одсека за: обавештајно-извиђачке послове,
оперативне послове, људске ресурсе, логистику, телеко
муникације и информатику,финансије и цивилно-војнуса
радњу.

3ЈШтабнитим другог нивоа (ШТ-2):специјалистичкиофи
цири не постоје у формацији, већ се додељују за ову
операцију.

4ЈПодтимА: Штабниелеменичији рад организујеи коор
динира помоћникза операције.

5ЈПодтимБ: Штабниелеменичији рад организујеи коор
динира помоћникза подршку.

је разумео наређење (поруку - информацију),
потчињени користи повратну везу, која се са
стоји од истих претходно наведених елемена
та структуре процеса.

Треба нагласити да у структурама проце
са протока информација постоје и одређене
сметње које ометају ефикасно комуницирање,
а засноване су првенствено на недостацима
повратне везе, разумљивости информација,
непажњи примаоца информација, семантич
ким проблемима или одабиру пута слања ин
формације, тј. врсте комуникације.

Командант,наконпроучавања,информацију
шаље штабномтиму првог нивоа (ШТ-1)2, који,
сходно својој функционалној улози, решава
одређена питања по добијеним задацима, на
кон чега, повратном везом, извештава претпо
стављеног, а затим информацију шаље штаб
ном тиму другог нивоа (ШТ-2)3

Штабни тим другог нивоа, такође, решава
проблемеиз домена своје надлежности,уз ме
ђусобну координацију подтимова А4 и 55, и о
решењима(предлозима),повратномвезом, из
вештаваШТ-1.Тајпротокинформацијаприказан
је на шеми2.

Врсте протока информација

Проток информација у команди бригаде
може се поделити, с обзиром на путеве којима
се одвијају, на смер, њихову формалност и
структуру.

Снимио: Д. АТЛАГИЋ
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ШТ-1
Шема 2. Проток информација 1

у команди бригаде

Командант 1" 1

Путеви протока информација

Имајући у виду путеве протока информа
ција, или комуникацијске путеве, они се могу
посматрати са аспекта усменог и писаног на
чина преношења информације. Однос заступ
љености наведених начина, у највећој мери,
условљен је актуелном ситуацијом и динами
ком извођењадејстава. Који ће начиндомини
рати зависи и од техничке опремљености
команде и предвиђеног времена до којег ин
формацију треба доставити, због чега треба
имати у виду и комуникацијске путеве слања
и примања усмених и електронских порука пу-

ШТ-2

тем телефонских веза, компјутерскихекрана и
камера. Писани начин преношења информа
ција прописан је одређеним упутствима која
дефинишу форму одређеног акта6.

Усмени пренос информација неминовно
укључује и невербалну комуникацију, дакле
онај део комуникације који се манифестује
бојом гласа, говоромтела (изразлица, контакт
очима, покрете тела, гестикулације, држање,
физички контакт,размак између саговорника и
сл.), врстом одеће, итд. То је у одређеним си-

6) Упутство за оперативно планирање и рад
команди у Војсци Србије (привремено), ВИЗ, Београд,
2008, стр. 143-197.



туацијама веома важна компонента, посебно
у условима ограниченог времена или велике
динамике извршавања задатка. Неусклађе
ност утицаја испољеног невербалним путем са
формалном информацијом умањује значај по
руке-наређења и предвиђено време до којег
информацију треба доставити. Са друге стра
не, својим свесним невербалним утицајем са
говорник може појачати значај поруке. Овакав на
чин комуникације у изузетним случајевима може
у потпуности променити смисао информације.

Без обзира на писану форму наређења,
као обавезну, важан аспект представљају обе
форме и ни једну не треба занемаривати. Мо
же се говорити о предностима и недостацима
одређених форми комуникација и информа
ција које се њима интерпретирају, али суштин
ско питање у команди бригаде односи се на
формализоване токове који произилазе из
процедуре доношења војних одлука.

За путеве протока информација важна је
врста медија којим се одвија њихов пренос.
Она треба да омогући успешан пренос инфор
мација у датој ситуацији. У том смислу не
опходноје имати у виду следеће елементе:

- количину и сложеност информација које
се могу пренети,

- време које је потребно да се неким ко
муникацијским путем информација пренесе,
односно брзину преношења информације,

- брзину добијања повратне информа
ције,

- степен формализовања пута протока
информација,

- поверљивост пута протока информа
ција,

- једноставност коришћења пута протока
информација, и

- могућност једновременог (циркуларног)
приступа комуникацијском путу.

Смер протока информација

Проток информација у команди бригаде,
с обзиром на смер, може се посматрати као
вертикални, хоризонтални и дијагонални.

Вертикални смер протока информација
представља токове између организацијских
нивоа у оквиру команде, тј. између претпо
стављених и почињених у команди, који су
одређени формалном структуром и односима.
Деле се на проток података према доле и на
проток података према горе (шема 3).
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Проток информација према доле подра
зумева њихов ток низ хијерархијски ланац, тј.
од претпостављених ка почињеним. То се
првенствено односи на реализацију одређе
них задатака, упутства како нешто урадити,
информације о процедурама, циљевима, до
дељивање нових задатака и одговорности,
упозоравање на проблеме, повратне инфор
мације и друге информације вишег нивоа,
које су релевантне за послове које обавља
нижи ниво. Укратко, то су информације које
имају усмеравајућу, координирајућу и конт
ролну функцију коју обављају надређени.
Проток информација према доле дефинисан
је процедуром доношења одлука у команди,
што је приказано на шеми 3.

Проток информација према горе односи
се на информације које упућују почињени ка
претпостављенима и у процесу доношења
одлуке јасно је дефинисан. То се првенстве
но односи на извештаје о разумљивости при
мљене информације (поруке, наређења и
др.), стању у организацијским целинама, ста
њу у рејону (зони) извршења задатка, реа
лизованим задацима, на захтеве, предлоге и
др. Дакле, проток информација према горе

Начелник
реферата 30

во;нопол.
геслове-
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представља њихов ток уз хијерархијски ла
нац, а заснован је на природи процеса доно
шења одлука у команди, што је илустровано
на шеми 3.

Хоризонтални смер протока информа
ција подразумева њихов ток између чланова
команде на истом организацијском нивоу.
Улога и значај протока информацијахоризон
талним смером јесте обезбеђење неопходне
интеграције и координације рада унутар
команде (шема 4).

Дијагонални смер протока информација
подразумеваток информација међу чланови
ма команде различитих организацијских ни
воа и подручне делатности. Другим речима,
то представља проток информације од једног
ка другом члану команде из друге организа
цијске целине и на другом хијерархијском ни
воу. Основна карактеристика дијагоналног
протока информација јесте да је он организа
цијски пожељан, јер има позитиван утицај на
процес одлучивања, посебно када се ради о
брзини протока информација између раз
личитих хијерархијских нивоа, а тиме и ефи
касности рада команде. Део путева протока
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Шема 5. Путеви протока
информација

дијагоналним смером

Начелник
реферата

за извиђање

информација дијагоналним смером приказан
је на шеми 5.

Формалност протока информација

Путеви протока информација у команди
бригаде, са аспекта њихове формалности, мо
гу се поделити на формалне и неформалне.
Основне карактеристике формалног и нефор
малног пута протока информација приказане
су у табели 1.

Формални путеви протока информација
следе формалне линије наређивања и орга
низационих односа у команди, тј. проток ин
формација уско је повезан са реализацијом
процеса одлучивања, и дефинисани су про
цедуром одлучивања.

Неформални путеви протока информа
ција у команди практично се протежу кроз це
лу организациону структуру, али не следе
хијерархијску структуру,односно дефинисане
линије у њој. Везани су за процес одлучивања,
а проистичу из потребе за информацијама,
које су неопходне члановима команде по при-

Командант

заменик
еоианцантв

роди посла, а које им нису обезбеђене путем
формалних путева протока информација. У
неким случајевима представљају поуздан пут
протока и тачан извор података и често бржи
и ефикаснији начин од формалног, о чему
треба водити рачуна.

Табела 1. Карактеристике формалног и
неформалног начина протока информација

Неформални путеви
протока

информација

Формални путеви
протока

информација
- прописује их, планира - развиЈаЈаусе кроз ин
и регулишекоманда, терперсоналне актив
- одражавају формалну ности чланова команде,
организацијскуструктуру, - неодређујеих команда,
- одређују ко је одгово- - могу бити краткорочни
ран да даје наређења, а и дугорочни,
ко за пријем наређења - чешће су хоризонтал
везаног за процес од- ни и дијагонални него
лучивања, вертикални,
- у случају њиховог иг- - информације се раз
норисања могу наступи- мењују врло брзо,
ти знатне
последице.

негативне 1- користе се за проток
информација везано за
процес одлучивања или
ван процеса.



BUДDBU, PDДDBU

ПРОБЛЕМИ ПРОТОКА ИНФОРМАЦИЈА
У КОМАНДИ БРИГАДЕ
КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ

Постоји одређени број препрека за успе
шан проток информација, а односе се на групу
препрека на нивоу појединцаи препреке на ни
воуорганизационеструктурекоманде. Посмат
рајући препреке на нивоу појединца, треба их
разматратииз контекста појединачнихкаракте
ристика његовог индивидуалног понашања у
ситуацији у којој се налази. Предметовог рада
нису карактеристике појединца, већ битна
својства организацијског контекста команде
бригадеу којој се одвија проток информацијау
дефинисаној структури у процесу одлучивања.

Карактеристике команде, које су услов
љене организационим нивоима, имају дирек
тан утицај на ефективност протока информа
ција. Такође, организациона структура
команде може бити ограничавајући фактор
протока информација који се манифестује у
постојању потреба и захтева за новим и свео
бухванијим информацијама, које произилазе
из карактеристика процеса одлучивања, а ве
зане су за неизвесност и ризик.

Контекст посматрања проблема поједин
ца требадовести у везуса организационим ни
воом у оквиру команде, при чему треба води
ти рачуна да у хијерархији претпостављени
ниво није увек отворен за све информације
подређених, и имати у виду неспремност чла
нова команде на нижем нивоу да отворено по
ступају у решавању конкретног проблема,она
ко како се то од њих захтева.

Највећи проблем у протоку информација
произилази из неусаглашености организа
цијско-формацијскеструктуре команде са про
цесом одлучивања и дефинисаном процеду
ром у доношењу конкретних војних одлука', У
постојећој организацијско-формацијској струк
тури команде бригаде КоВ помоћник за опера
ције и помоћник за подршку

- непосредно су потчињени команданту,
док су у процесу одлучивања потчињени на
челнику штаба, што неминовно производи од
ређени број проблема.

Садашње стање информатичкеподршкеу
командибригадеКоВ-ане обезбеђујеефикасан,
ефективани флексибиланпротокинформација

7Ј Упутство за оперативно планирање и рад команди у
Војсци Србије (привремено), ВИЗ, Београд, 2008.



у процесу доношења одлуке, а суштински раз
лог је што у команди није јасно дефинисана
употреба формализованог инфор мационог си
стема= Није обезбеђено задовољавање орга
низацијских потреба органа команде са аспекта
обраде и дистрибуције (коришћења) информа
ција и њихове међусобне координације.

МОГУЋА РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА
ПРОТОКА ИНФОРМАЦИЈА У КОМАНДИ
БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ

Могуће решење проблема протока ин
ф~у-команди-бриrаде-rреба-поемсп
рати са аспекта стварања услова за предузи
мање неопходних мера на њиховом решавању
iи сагледавању последица које имају имплика-

8 Исто, стр. 143-197.

ције на организациону структуру команде,
структуру командног места и организовањера
да на командном месту.С тим у вези треба на
вести проблеме протока информација, који су
поменутиу претходномпитању,како на поједи
ним нивоима, тако и у односу на цео систем
процеса одлучивања у војном менаџменту,ка
ко би се створиоједан општеприхватљиви ра
зумљив систем за доношење одлука који би
обезбедио успешан проток информација за
планирање свих врста операција.

У досадашњој ситуацији, где су постојали
елементи недоречености и различитих ту
мачења у процесу доношења одлука, што jel
непосредноутицало на успешност протока ин
формација, често се опредељивала за реше
ња која су била заснована на претходним на
чинима доношења ~уке или ис
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знањима појединаца. Разлог за такво поступа
ње јесте у чињеници да нису јасно разгра
ниченепроцедуреу поступцмау којимадомини
ра информационисистеми системкомуникација
унутар команде и могућеалтернативе.

У команди бригаде је проток информација
усменим путем мање заступљен, а доминира
комуникација писаног садржаја која је дефини
сана правилима,прописимаи процедурама.Ти
ме се јасно ставља тежиште на специјалисте
унутар команде, што недвосмисленоуказује на
неопходност стандардизације командно-ин
формационогсистемаза потребенаведеногни
воа командовања.

Решење проблема на нивоу команде бри
гаде треба посматрати и са становишта под
стицања отвореног комуницирања, које ства
ра предуслове да подређени слободније
преносе позитивне и негативне информације.
Томеје неопходно додати стално праћење по
вратних информација од стране пошиљаоца и
примаоца и степен њихове разумљивости, од
носно да ли су потребна додатна објашњења.

Важно је напоменути да у протоку инфор
мација примаоци не треба да буду претрпани
информацијама које не утичу битно на процес
одлучивања. То изискује селекцију информа
ција, посебно од органа команде, који достав
љају релевантне информације за потребе од-

учивања, што поново ставља у први план КИС
бригаде.

Када су у питању путеви протока инфор
мација треба бирати онај пут који тренутно од
~оварапотребама, односно значају поруке која
Ье жели пренет~ и користит~ све расположиве

рсте путева у д~том моменту, што значи да не

треба стриктно дефинисати конкретан пут јер
га намеће сама ситуација.

Сходно разматраним проблемима и могу
ћим решењима, а да би се обезбедио успешан
проток информација, неопходноје створити ос
новне предуслове путем: организацијско-фор
мацијске структуре команде (постојање фор
мализованог информационог система), избора
рејона и структуре елемената командног места
(КМ), организовања рада команде на КМ (јасно
прописане процедуре команде за доношење
одлуке, начин доношења одлуке, предвиђање
могућих алтернативних решења за пренос ин
формација у случају прекида постојећих путе
ва протока информација) и оспособљености
команде за рад на доношењу одлуке.

ЗАКЉУЧАК

Пут протока информација у команди бри
гаде током процеса одлучивања има различи
те карактеристике засноване на задатку који
командант прима од претпостављеног или на
сазнањима о ситуацији која захтева доноше
ње нове одлуке о ангажовању снага. Сагледа
вајући путеве протока информација у команди
бригаде Копнене војске, они представљају јед
ну мрежу, где се комбинује ток информација

"према горе", "према доле", "хоризонтално" и
"дијагонално". Нема "чистог"облика протока ин
формација, већ се сви наведени облици ком
бинују и у најширем смислу представљају
структуру "звезде". У команди бригаде омогу
ћен је проток информација између свих чла
нова команде, без обзира на њихов положај и
статус у дефинисаној хијерархији. _

Без обзира надоМинантнуулогу звезде као
обл~а структуре пpoti информација и други



облици (точак, У, ланац, круг) имају своје место,
које не треба занемарити.

Структура команде бригаде у највећој ме
ри опредељује начин протока информација, а
важан сегмент који треба имати у виду јесте
којом брзином и тачношћу се преносе инфор
мације и колико су чланови команде ефикасни
у процесу одлучивања.

Организациону структуру протока инфор
мација у команди бригаде наметаће врста за
датка. Ако се ради о релативно једноставним
задацима или задацима рутинске природе до
минираће структура точка и структура У, одно
сно структура у којој командант долази до изра
жаја у координацији протока информација и
обављања задатка.

Ако се ради о сложеним задацима, што је
чешћи случај, посебно у извршавању мисија,
онда је ефективнија структура облика круга и
звезде, јер отворени путеви протока информа
ција омогућавају потпунију интеракцију и ефи
каснији ток важних информација.

Путеве протока информација у команди
бригаде, ради њихове успешности, треба
усмеравати ка отворености комуникације на
свим нивоима путем повећања пропратних
информација од пошиљаоца и примаоца и
степена њихове разумљивости.

Неопходно је бирати онај пут који тренут
но одговара потребама, односно значају пору
ке која се жели пренети и користити формали
зовани КИС бригаде као битан елемент за
ефикасан и ефективан проток информација.
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ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ,
ДИГИТАЛНИ ПОТПИС И
ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТ

Мајор мр Радомир Продановић, дипл.инж.

преласком на нови вид пословања - електронско пословање,
компаније се суочавају.с~ новим ризицима који проистичу из
интернет окружења чија је основна карактеристика да омо-

гућава отворену и што доступнију комуникацију. Да би се искористиле мо
гућности које интернет пружа за развој електронског пословања неопход
но је да постоји законско окружење и међусобно поверење учесника у
трансакцијама.

У раду се говори о електронском пословању као савременом виду по
словања, технологијидигиталног потписа без којег се не би могла оствари
ти проверааутентичностипотписника,заштита интегритетаподатакакоји се
преносе и непорецивост електронски потписане поруке или документа. Та-
кође, представљенје и дигитални сертификаткојије општепризнатидоказ о
идентитетукојим се решава проблемлажног представљања на интернету.

*Аутор ради у Управи за телекомуникације и информатику (Ј-6) ГШ ВС

преласком на еле.ктронско~осло
вање компаније настоје да
остваре добит од уложених

средстава у информационо-комуникационе
технологије, као што је ефикасније међусобно
пословање и управљање. Поред наведених
предности, електронско пословање има и свој
ризик, као што је безбедност информација.
Међутим, захваљујући развоју савремених
криптографских система, асиметричних крип
тографских система, створени су довољно до-

бри услови за безбедно преношење пословних
информација.

У традиционалном начину пословања до
кументи се верификују потписом и печатом ов
лашћеног лица. У електронском пословању
овакав начин верификације више није могућ,
па се јавља потреба електронског потписива
ња докумената, чиме се обезбеђује аутентич
ностпотписника,заштитаинтегритетадокумена
та који се преносе и непорецивостелектронски
потписаног документа.



С обзиром на то да је технологија електро
нског потписа заснована на примени асимет
ричних криптографских система, односно на по
знавању јавног криптографског кључа субјеката
комуникације, јавља се проблем како да субјект
комуникације који поседује јавни криптографски
кључ другог субјекта буде сигуран да је то заи
ста његов јавни криптографски кључ. Овај про
блем се превазилази увођењем електронског
сертификата, који повезује идентитет субјекта
са његовим јавним криптографским кључем.

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Умрежавање предузећа и јавне админист
рације и развој интернета допринели су вели
ким промена у начину и ефикасности рада по
словних система. Омогућена је једноставна и
брза комуникација, готово тренутно преноше
ње велике количине података на велике уда
љености, једноставно објављивање и ажури
рање мултимедијалних докумената и њихова
континуирана глобална доступност, дигитална
испорука добара и услуга, директно плаћање
путем интернета, стварање виртуелних орга
низација итд. Све то представља елементе но
вог облика пословања, тзв. електронског по
словања (electronic business).

Електронско пословање јесте систем по
словања или скуп акција који настоји да потпу
но искористи предности информационо-кому
никационе технологије, ради унапређења
пословног процеса.

Историјски развој
електронског пословања

Електронско пословање започиње седам
десетих година прошлог века, настанком елек
тронског преноса готовине (Electronic Fиnd
Transfer, ЕFТ) између банака путем сигурних
приватних мрежа. Осамдесетих година разви
јена су два нова облика електронског послова
ња: електронска размена података (Electronic
Data lnterchange, ЕО/) и електронска пошта.

Обе технологије допринеле су знатном
смањењу количине папира у употреби и пове
ћању аутоматизације пословања. Електронска

зо

размена података омогућила је предузећима
слање и пријем пословних докумената у стан
дардном електронскомоблику,и то путемсигур
них приватних мрежа. Међутим, EDI је скупа
технологијаи углавномје користевеликапреду
зећа. Мала и средња предузећа су уместо при
ватних мрежа користила online сервисе мрежа
са додатом вредношћу (Vа/иеAdded Networks,
VAN), које поседују програме који омогућавају
електронску размену података. Годинама су
компаније користиле велике и гломазне EDI си
стеме да би аутоматизовале рутинске послове
који иду уз једну закључену пословну трансак
цију.Временом су ови скупи затворени системи
добили своју замену или постали отворени.

Током деведесетих година, појавом World
Wide Web-a у оквиру интернета, први пут је
омогућен једноставан рад на мрежи и једно
ставно и јефтино објављивање и ширење ин
формација. Омогућени су разноврсни облици
пословања, које је постало јефтиније, па су и
мала предузећадобила могућност коришћења
електронског пословања.

Израз електронско пословање први пут је
употребила америчка компанија IBM да би
означила пословање уз значајну примену са
времене електронске технологије. До тада се
овај израз односио на пословање у сектору
електронике.

Ова врста технологије омогућава слање
великогброја информацијана великедаљине у
кратком периоду.То омогућава предузећу,које
у свом пословању користи електронску техно
логију,да оствари значајне уштеде у трошкови
ма пословања,ефикаснијеобавља својезадат
ке и, самим тим, буде конкурентнијена тржишту.
Иакоје електронско пословање најчешће бази
рано на web технологијама, дефиниције елек
тронског пословања, као пословања преко ин
тернета, делимично су тачне. Електронско
пословање је свако пословање које се ослања
на информациони систем.

Основни модели
електронског пословања

Теорија електронског пословања познаје
неколикоосновних модела,који су дефинисани
на основу страна које учествују у пословном
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процесу и природе њиховог пословног односа.
Основни модели електронског пословања су:

- електронско пословање између предузе
ћа (В2В- Businessto Business),које подразуме
ва пословну сарадњу међу предузећима (у ок
виру једне компаније, корпорације или
различитих компанија и корпорација) која раз
мењују ресурсе у облику производа,услуга или
информација. Модел В2В олакшава трансакци
је између организација (и у оквиру једне компа
није), омогућава интеграцију ланца набавке и
online прибављање робеједне фирме за другу;

- електронско пословање између преду
зећа и клијента (В2С - Business to Consumer),
које представља директну пословну сарадњу
између предузећа и клијента, где предузеће
клијенту продаје производе,услуге или инфор
мације. Модел В2С је знатно јефтинија инве
стиција јер је сајт, за разлику од једне продав
нице, доступан глобално. Пример модела В2С
је сајт малопродаје производа или услуга;

- електронско пословање између клијена
та (С2С - Consumer to Consumer), које подра
зумева пословну сарадњу међу клијентима ко
ји размењују ресурсе у облику производа,
услуга или информација. Овај модел се реа
лизује преко online посредника. На пример, on
line аукције омогућавају продају нових или ко
ришћених ствари међу клијентима сајта;

- електронско пословање између преду
зећа и запосленог (В2Е - Business to Етр/оу
ее), које представља систем који дефинише

процедуре унутар предузећа које се односе на
релацију предузећа и запосленог. Предузеће
обично има интранет базирани информацио
ни систем који, осим што упућује запосленог у
његова права и обавезе, може да му пружи ин
формације о свим важећим процедурама на
нивоу предузећа (од комуникације са клијенти
ма до хијерархијске организације и надлежно
сти у предузећу);

- електронски сервис органа државне
управе (E-Government),који представља облик
електронског пословање између државне
управе и клијената. Клијенти државне управе
могу бити грађани, предузећа и други органи
државне управе, па стога постоји подела E-Go
vernmenta на електронско пословање између:
државне управе и грађанина - G2C (Govern
ment to Consumer), државне управе и бизнис
сектора - G2B (Government to Business) и
структура државне управе - G2G (Government
to Government).Електронски сервис органа др
жавне управе има задатак да приближидржав
ну управу грађанима и бизнис сектору, како би
им омогућили да све послове обаве без чека
ња испред шалтера. Тиме се омогућава, на
пример, издавање личних докумената елек
тронским путем (без посете згради општине);

- В2В2С (Business to Business to Consu
mer), новији модел који представља комбина
цију коришћења модела В2В који подржава по
словање предузећапо моделу В2С. Доприноси
успеху В2В и задовољава потенцијалну траж
њу В2С. Употребом овог модела предузећа
пружају комплетну услугу;

- С2В2С (Consumer to Business to Consu
mer), који укључује спровођење трансакција
између потрошача, користећи online предузеће
као посредника. На пример, на интернету по
стоје многи сајтови где клијенти који желе да
реализују одређени пројекат могу да пронађу
стручњаке који су компетентни за реализацију
одређеног пројекта.

Увођење електронског
пословања

Основни предуслови за увођење електро
нског пословања су Закон о електронском по-



словању и Закон о електронском потпису, као
и развој следећих сегмената:

- садржај - подразумева дигитализацију
пословних информација и знања у адекватан
облик којем се може приступити информацио
но-комуникационим технологијама. Тек дигита
лизацијом пословних садржаја, а затим и
развојем бројних електронских сервиса могуће
је остварити ефикасније пословање;

- приступ - неопходно је изградити адек
ватну телекомуникациону инфраструктуру у
држави и одговарајућу рачунарско-комуника
циону инфраструктуру у предузећу чије ће ко
ришћење бити брзо и јефтино;

- приступ приступу - обука за употребу
информационо-комуникационих технологија.
Како би субјекти електронског пословања ис
користили максималну корист од употребе ин
формационо-комуникационих технологија, они
морају бити адекватно образовани - прво обу
чени за употребу информационо-комуникаци
оних технологија, а затим и информационо
писмени (способност у проналажењу адекват
них информација и разликовање информаци
ја од дезинформације);

- образовање, истраживање и развој -
кључни ресурс савременог друштва и економ
ског просперитета је знање. Адекватним систе
мом образовања који оспособљава савремене
кадрове обучене за нова, продуктивнија и бо
ље плаћена радна места, животни стандард и

••.,
квалитетживота сваког грађанина понаособ се
подиже.

Развој електронског пословања захтева
велика улагања у инфраструктуру и хардвер, с
једне стране, али и у апликације и сервисе, с
друге стране. Зато тај развој треба да се одви
ја по претходно утврђеним приоритетима, што
значи да најпре треба утврдити најзначајније
сервисе и реализовати их у предузећу, да би
се касније развијали и остали приоритети. Па
жљиво одабрана иницијатива у предузећу до
носи знатне предности, избегавају се грешке и
сервиси који нису никоме потребни, а много
коштају.

Када се системједном стави на располага
ње субјектимаелектронскогпословања,потреб
ноје извесновремеда се они привикнуна кори
шћење одређеног сервиса. Сајт или сервис
треба јавно огласити и рекламирати, како би
што већи број заинтересованих сазнао да по
стоји и како би били подстакнутида га користе.

Ограничења у увођењу
електронског пословања

Упркос бројним предностима које инфор
мационо-комуникационе технологије имају ка
да се користеу електронскомпословању,треба
нагласити да, ипак, постоје и бројна ограниче
ња. Сви који уводе електронско пословање мо-
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рају их бити свесни уколико желе да информа
ционо-комуникационетехнологијерадеу њихо
ву корист и допринесу јачању предузећа. Нека
од бројних ограничења су и следећа:

- дигитална подела - односи се на јаз из
међу оних који имају приступ информационо
комуникационим технологијама (посебно
интернету) и оних који га немају.Тај јаз посто
ји међу предузећима и клијентима и узрокован
је различитим факторима: нивоом образова
ња, приходима и годинама старости. Такође,
постоје и разлике међу физичким и правним
лицима, као и разлике у зависности од гео
графске области. У Србији тренутно свега око
26% становништва има интернет прикључак.
Овај податак представља озбиљно ограниче
ње за предузећа која желе да своје услуге
усмере према грађанимаупотребом информа
ционо-комуникационих технологија;

- могућност да информационо-комуника
ционе технологије користе посебне групе. Не
ке групе у друштву, старије особе или мањине
које имају проблемса језиком могу имати поте
шкоће у коришћењу информационо-комуника
ционих технологија;

- ниво информатичке образованости за
послених у предузећу и клијената и умеће ко
ришћења информационо-комуникационих
технологија - чак и ако запослени и клијенти
имају приступ информационо-комуникацио
ним технологијама не значи да знају како да их
користе. То може представљати проблем јер

се основне компјутерске вештине и умеће ко
ришћења других информационо-комуникаци
оних технологија не могу стећи преко ноћи;

- људски капацитети у предузећу - пред
узећа могу имати проблема са коришћењем
информационо-комуникационих технологија
из простог разлога што запослени не умеју да
их користе;

- технички капацитети - коришћење ин
формационо-комуникационих технологија у
раду предузећа захтева одређену техничку
опремљеност и предузећа и клијената. Када
се активности успешно спроводе, може се де
сити да се техничке потребе предузећа брзо
повећају;

- приватност и сигурност података - пита
ња приватностии сигурности податакасу глав
на брига за субјекте пословања на које
предузеће мора обратити пажњу посебно ка
да је у питању пружање online услуга;

- специфичне карактеристике различитих
средставаинформационо-комуникационихтех
нологија - информационо-комуникационетех
нологије представљају електронско средство
комуникације и зависе од електричне енергије
и добрих телекомуникационих веза. Из ових
разлога, некад је боље решење употреба не
електронскихмедијанегоинформационо-кому
никационихтехнологија;

- отпор премаувођењуновихтехнологија-
овај отпор проистиче из недовољногзнања ру
ководстваорганизацијеи запослених,неувиђа
ња предности нове технологије у односу на
старутехнологију,страхаод губитка посла и гу
битка стечених привилегија, страха од реорга
низације, неизвесности додатног улагања.
Овде су набројанисамо неки разлозикоји ства
рају отпор према новим технологијама.

Предности електронског
пословања у односу на класично
(традиционално) пословање

Електронско пословање је нови начин по
словања који доноси мноштво посебних погод
ности у односу на класично пословање. Пред
ности електронског пословања произилазе из
комбинацијеекономских и технолошких разло
га. Међу економским разлозима су: смањење



трошкова пословања, смањење грешака при
електронским трансакцијама, јефтино глобал
но публиковање трансакција и могућност за
мене скупих канцеларија. Технолошки разлози
за прихватање електронског пословања везани
су за могућност дигитализације различитих ме
дија, као што су текст, слика, звук и видео.

Могућношћу успостављања брзих и једно
ставних интерактивних веза између субјеката
пословања ствара се модел умреженог гло
балног пословања, односно долази до глоба
лизације пословања. Глобализација послова
ња омогућава субјектима пословања раст
прихода и производње, уштеде у трошковима
пословања, задовољење купаца, скраћено
време испоруке робе и смањење броја рекла
мација, бољу подршку корисницима и уштеду
у трошковима дистрибуције.

Употреба електронског пословања омогу
ћава конкурентније пословање и повећава
шансу опстанка на тржишту. Електронско по
словање омогућава унутрашњу и спољну ин
теграцију предузећа. Унутрашња интеграција
обухвата електронско слање разних врста по
словних докумената у све делове предузећа.

Информације о пословању стоје на располага
њу свима у предузећу и могу се ефикасно пре
траживати. Електронско пословање омогућава
и спољну интеграцију, тј. интеграцију са послов
ним партнерима, владиним агенцијама и слич
но, која убрзава, поједностављује и појефти
њава међусобне трансакције.

Електронско пословање, такође, омогућа
ва микромаркетинг, тј. маркетинг који се обра
ћа циљним сегментима тржишта. Купцима се
пружа боља подршка и услуга после куповине,
успоставља се боља повезаност са њима и та
ко се развија њихова лојалност.

Коришћењем интернета омогућава се јеф
тини глобални маркетинг са огромном базом по
тенцијалних купаца. Производна предузећа могу
своје производе нудити директно, могу их ди
стрибуирати без посредника и на тај начин задр
жати надзор над производима све до њихове
продаје. Анализом података о посетиоцима сво
јих каталога производа на Web-y предузећа могу
се упознати са потребама својих купаца.

Електронско пословање омогућило је
стварање виртуелних корпорација, што у кла
сичном пословању не постоји. Сада различита
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предузећа и људи раде преко интернета, а да
при том нису у истом простору и уопште се не
виде. На овакав начин смањује се почетно ин
вестирање у отварање предузећа.

ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС

Потписи се данас налазе на најразличити
јим документима, од уговора, налога, чекова,
па све до приватних писама. Према постоје
ћим законима, потписом се сматра не само
власторучни потпис већ и било који други знак
на документу начињен ради његовог оверава
ња. Међутим, у дигиталном свету не сматра се
сваки потпис електронским потписом. Разли
чите знаковне или текстуалне ознаке у датоте
кама или електронској пошти, или копије вла
сторучног потписа, крајње су непримерене и
непоуздане, пре свега због могућности једно
ставног фалсификовања. Развојем и шире
њем информационо-комуникационе техноло
гије постало је јасно да је потребан потпуно
нови начин потписивања.

Електронски потпис представља техноло
гију чијом се применом у системима електрон
ског пословањаомогућава проверааутентично
сти потписника, заштита интегритета података
који се преносе и непорецивост електронског
потписивањадате поруке или документа.

ПОШИЉАЛАЦ

Алгоритам за
шифровање

t!l.Ткпо

п -~•8f8x1 · •1
Порука

ЛЕГЕНДА:
П Порука
ТКпо- Тајни кључ пошиљалаца
ЈКпо-Јавни кључ прималаца
Х Сажетак поруке П
Х1 Шифрат сажетка поруке П
Х2 Сажетак примљене поруке П

Када се направи аналогија, оно штоје сво
јеручан потпис у традиционалном пословању
тоје електронскипотпису електронскомпосло
вању. Из дефиниције се види да електронски
потписима иједну додатнуособину у односу на
својеручан потпис, а то је да штити интегритет
електронски потписане поруке, што својеручни
потпис не обезбеђује.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА

Европска унија је 2001. дефинисала своју
стратегијуразвоја информационогдруштва, ка
ко би земље чланице Европске уније у савре
меним условима пословања очувале економ
ски ниво развоја и омогућиле његов даљи раст.
Савет министара Европске уније је 2003. годи
не усвојио акциони план e-Evropa 2005, чији је
циљ био да Европа до краја 2005. године има
модернејавне електронске сервисе и повољно
окружење за развој електронског пословања.

Србија је, као чланица Иницијативе за
електронску југоисточну Европу која функцио
нише у оквиру Пакта за стабилност југоисточ
не Европе, још 2002. године потписала "eSEE
Агенду за развој информационог система". У
овом документу се предвиђа да Србија усвоји
политику и стратегију информационог друштва,

ПРИМАЛАЦ
Порука

Алгоритам за
дешифровање

~Ј...а

х

Порука
Порука

исправна

Шема 1. Процедура формирања
електронског потписа



што подразумева доношење више закона. За
то је, ради заштите интегритета електронских
докумената, у нашој земљи донет Закон о
електронском потпису.

Закон о електронском потпису у Републи
ци Србији у потпуности је усклађен са EU Ди
рективом 1999/93/ ЕС. Изгласан је у Народној
скупштини Републике Србије 14. децембра
2004. и публикован у Службеном гласнику Ре
публике Србије бр. 135 од 21. децембра 2004.
године. Основна улога Закона о електронском
потпису односи се на две најважније ствари:
да пропише услове под којима је електронски
потпис правно еквивалентан својеручном пот
пису и да пропише услове које морају да испу
не сертификациона тела која издају квалифи
коване сертификате за верификацију ква-ли
фикованих електронских потписа.

Закон о електронском пословањудефини
ше две врсте електронског потписа: електрон
ски потпис и квалификовани електронски пот
пис. Електронски потпис је скуп података у
електронском облику, који су придружени или
су логички повезаниса електронскимдокумен
том и који служе за идентификацију потписни
ка. Квалификовани електронски потпис је
електронски потпис којим се поуздано гаран
тује идентитет потписника, интегритет елек
тронских докумената и онемогућава накнадно
порицање одговорности за њихов садржај и
који испуњава услове утврђене Законом о
електронском потпису.

Такође, Закон о електронском потписуде
финише услове које квалификовани електрон
ски потпис мора да задовољи, а то су:

- искључиво је повезан са потписником,
- недвосмисленоидентификујепотписника,
- настаје коришћењем средстава којима

потписник може самостално да управља и ко
ја су искључиво под надзором потписника,

- директно је повезан са подацима на ко
је се односи, и то на начин који недвосмисле
но омогућава увид у било коју измену
изворних података,

- формиран је средствима за формирање
квалификованог електронског потписа,

- проверава се на основу квалификованог
електронског сертификата потписника.
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Квалификовани електронски потпис који
задовољава претходно наведене услове има
исто правно дејство и доказну снагу у односу
на податке у електронском облику као и своје
ручни потпис, односно својеручни потпис и пе
чат,у односу на податке у папирном облику.

ПРОЦЕДУРА ЗА ФОРМИРАЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА

Ако се претпостави да два субјекта елек
тронског пословања желе да размене потпи
сане поруке (податке) или трансакције, тј. же
ле да буду сигурни у идентитет субјекта од
кога су порукудобили, а да би се процедураза
формирање електронског потписа могла кори
стити, потребно је да прво креирају пар ком
плементарних криптографских кључева - јав
ни и приватни криптографски кључ. Важно је
нагласити да се познавањем јавног крипто
графског кључа не може израчунати тајни
криптографски кључ у неком разумном време
ну (потребан је велики временски период за
израчунавање приватног криптографског кљу
ча из познатогјавног криптографског кључа, тј.
за разбијање шифре, употребом данас најја
чих расположивих рачунара). Након креирања
криптографских кључева субјекти електрон
ског пословања размењују своје јавне крипто
графске кључеве,а затим пошиљалац користи
свој приватни криптографски кључ за шифро
вање сажетка поруке који је израчунао неком
од hash функција. Када прималац прими по
слату поруку, он врши дешифровање сажетка
поруке јавним криптографским кључем поши
љаоца. Истовремено рачуна и сажетак при
мљене поруке који затим упоређује са управо
дешифрованим сажетком. Ако се израчунати
сажетак разликује од сажетка добијеног деши
фровањем, порука се одбацује као невалидна.
Међутим, ако је израчунати сажетак једнак
оном дешифрованом, прималац може бити си
гуран у порекло поруке, јер је она могла бити
шифрованаједино приватним криптографским
кључем пошиљаоца.Такође, прималац поруке
може бити сигуран и у интегритет поруке, јер
свака промена у поруци на страни примаоца
проузрокује велике промене у сажетку поруке.
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За реализацију квалификованог електрон
ског потписа неопходно је користити средства
за формирање квалификованог електронског
потписа и поседовати квалификовани електро
нски сертификат који је издало сертификацио
но тело које испуњава одговарајуће услове
према Закону о електронском потпису.

У овом технолошком тренутку квалифико
ваниелектронскипотписреализујесе применом
асиметричнихкриптографскихсистема (на при
мер RSАалгоритам) и hashфункција(на пример
MD5 ili SHA-1алгоритми),док се као средстваза
формирање квалификованогелектронског пот
писа углавном користе смарт картице. Најнови
ја истраживања рањивости hash функције MD5
показала су да она није погодна за креирање
квалификованогелектронског потписа.Због то
гаову функцијутреба избегаватиу поступкукре
ирања квалификованогелектронскогпотписа.

Алгоритам RSA темељи се на практичној
немогућности факторизације великих примар
них бројева. Име алгоритма изведено је из
иницијала аутора (Rivest, Shamir, Adleman).
Главни недостатакје потребаза дугачким кљу
чем (барем 1024 бита), због чега ради прилич
но споро, али се сматра веома отпорним. Пре-

ма процени Rivesta и сарадника, за разлагање
броја од 500 цифара на чиниоце применом
грубе силе било би потребно 1025 година, уз
претпоставку да се за то користи најбољи по
знати алгоритам и рачунар код којег свака ин
струкција траје само 1 милисекунду.

Поруку произвољне дужине Hash функци
ја прерачунава у низ бита фиксне дужине. За
ове функцијеје карактеристично да се из пору
ке произвољне дужине лако израчунава саже
так, да се практично из сажетка не може ре
конструисати порука, да резултат hash
функције мора бити најмање 128 бита и да из
мена улазних података чак и за само један бит
проузрокује веома различит резултат.

Проблем у формирању
електронског потписа

У процесу формирања електронског по
тписа треба решити проблем како да субјек
ти комуникације буду сигурни да јавни крип
тографски кључ заиста припада субјекту са
којим остварују комуникацију. Потребно је
да постоји апсолутна сигурност да јавни



криптографски кључ пошиљаоца (А), заиста
припада њему. Уколико прималац (Б) има
јавни криптографски кључ неког другог по
шиљаоца (В), а верује да јавни криптограф
ски кључ припада пошиљаоцу (А), онда је
пошиљалац (В) у могућности да кривотвори
податке пошиљаоца (А).

Описани проблем решава се тако што се
уводи страна од поверења (trusted authority).
Претпоставка је да субјекти комуникације веру
ју страни од поверења. Потребно је да субјекти
комуникације своје јавне криптографске кључе
ве однесу на потписивање, с тим да им страна
од поверења претходно провери идентитет на
уобичајен начин, физичким увидом у идентифи
кационе исправе. У том случају страна од пове
рења користи свој приватни криптографски
кључ (јавни криптографски кључ стране од по
верења је свима познат) за потписивање јавног
криптографског кључа и тиме гарантује свима
осталима исправност потписаног јавног крипто
графског кључа.

Постоји и друга могућност, а то је да стра
на од поверења свима генерише пар крипто
графских кључева, те да уз претходну физич
ку аутентификацију додељује кључеве. У том
случају свако ко би хтео да провери исправ
ност потписа неког субјекта у комуникацији
морао би у бази јавних криптографских кљу
чева (коју чува страна од поверења) да про
нађе јавни криптографски кључ тог субјекта
комуникације и њиме покуша да дешифрује
примљене податке. Недостатак овог другог
модела јесте што у том случају страна од по
верења поседује и приватне криптографске
кључеве, што представља знатан сигурносни
проблем ако се исти пар криптографских кљу
чева користи, осим за потписивање, и за ши
фровање података.

ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРТИФИКАТ

Наведени проблем превазилази се тако
што се уводе сертификати јавног кључа. Сер
тификат јавног кључа је електронски документ
који се користи за идентификацију особе, сер
вера, сервиса, компаније или неког другог су
бјекта, и за повезивање тог идентитета са јав
ним криптографаским кључем. Електронски
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сертификат, дигитални сертификат, digital ID
или само сертификат други су називи који се
користе за сертификат јавног кључа. Електро
нски сертификат је општепризнати доказ о
идентитету којим се решава проблем лажног
представљања на интернету.Електронске сер
тификате издаје овлашћено сертификационо
тело (Certification aиthority, СА) по строго про
писаној процедури. Сертификационо тело
представља страну којој верују сви учесници
система којем је оно придружено.

Структура
електронског сертификата

Најраширенији формат електронског сер-
тификата који се користи у РКI (РиЬ/iсКеу lnfra
strиctиre) јесте Х.509. Овај формат дефинише
ISO (lntemational Standards Organization) и ус
војили су га ANSI (Aтerican National Standards
lnstitиte) и IETF-a (lntemet Engineering TaskFor
ce). Формат Х.509 подржавају водећи РКI про
токоли и апликације, као што су SSL (Secиre
Socket Layer), IPSec (ЈРSecиrity), S/MIME (Se
cиre!Mиltipиrpose lntemet Mail Extension), РЕМ
(Privacy Enhanced Mail) и SET (Secиre Electro
nic Transaction). Други формат електронског
сертификата - PGP (Prety Good Privacy), који
нису стандардизовале званичне установе, ко
ристи се у врло раширеном софтверском паке
ту истог назива (PGP). Основна разлика између
ова два електронска сертификатаје у томе што
Х.509 сертификат има само један електронски
потпис, а PGP електронски сертификати могу
имати, а обично и имају, више потписа који по
тврђују везу јавног криптографског кључа са
власником. У овом раду говори се само о Х.509
електронском сертификату.

Електронски сертификати Х.509 постоје у
три верзије, v1, v2 и vЗ. Верзија 1 је изашла
1988. године, верзија 2 1993, а верзија 3 1996.
године. И данас је актуелна верзија Х.509 vЗ.

Електронски сертификат састоји се од
два дела:

- први део чини поље које садржи основ
не податке електронског сертификата,

- други део садржи електронски потпис
(SignatиreValиe) којим СА потврђује исправ
ност информација у првом делу електронског
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Структура елект. сертификата

Ј Основни подаци 1

Верзија*
Серијски број

Идент. алг. потписа ЕС
Име издавача ЕС
Период важности
Име власника ЕС

Инф. о ЈК власника ЕС
Идент. издавача ес'
Број власника ЕС* /:
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*опциона поља
ЕС - електронски сертификат
Идент. алг - идентификатор алгоритма
Инф. - информација
Кр. - критично поље

сертификата, односно потврђује везу између
јавног криптографског кључа и субјекта елек
тронског сертификата.

У првом пољу електронског сертификата
садржани су основни подаци о електронском
сертификату.Стандард прописуједа ово поље
садржи десет додатних поља од којих је шест
обавезних, а преостала четири су опциона.
Обавезна поља у сертификату су:

- редни број електронског сертификата
(поље Seria/Number) - број који СА додељује
сваком електронском сертификату у тренутку
његовог креирања. Редни број је јединствен за
сваки електронски сертификат који направи
СА. Редни број и име издавача електронског
сертификата јединствено одређују електрон
ски сертификат;

- идентификаторалгоритма потписа елек
тронског сертификата(поље Signature)-yкaзy
je на то којимје асиметричнимкриптографским
алгоритмом (DSA са SHA-1 или RSA са MD5)
СА потписао електронски сертификат;
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Приватна проширења

Шема 2. Структура електронског
сертификата по стандарду Х.509

- називиздавачаелектронскогсертификата
(поље lssuer)- садржикарактеристичноиме (Di
stinguishedName, DN) сертификационогтелако
је је издалои потписалоелектронскисертификат.
DN је хијерархијски начин именовањадефини
сан у Х.500 препоруцикојиобезбеђујеименова
њеентитетанајединственначин.Ово пољеувек
мора имативредност;

- период важности електронског сертифи
ката (поље Validity) - садржи податке о време
ну издавања електронског сертификата
(време почетка важења сертификата) и време
када му истиче важност;

- назив власника електронског сертифи
ката (поље Subject). Ово поље садржи DN на
зив ентитет коме је додељен јавни крипто
графски кључ у електронском сертификату;

- информације о јавном криптографском
кључу власникаелектронскогсертификата(по
ље SubjectPuЬ/icKey).Ова информацијасастоји
се од јавног криптографског кључа власника
електронског сертификата, идентификатора
асиметричногкриптографскогалгоритмаса ко-



јим се криптографски кључ примењује и додат
ним параметрима. Јавни криптографски кључ
заједно са наведеним алгоритмом користи се за
верификацију електронског потписа.

Опциона поља у електронском сертифи
кату постоје само у верзијама 2 и 3, а она су:

- број верзије електронског сертификата
описује синтаксу електронског сертификата
(поље Version);

- два јединствена идентификатора Uедин
ствени идентификатор издавача електронског
сертификата (поље lssuerUnique/D) и једин
ствени број власника електронског сертифика
та (поље SubjectUnique/D));

- поље додатних информација може да
садржи једно или више проширења (поље Ex
tensions), која омогућавају да СА у електрон
ски сертификат укључи додатне информације
које нису подржане у основним пољима елек
тронског сертификата.

Проширења су поља која електронском
сертификату дају додатну флексибилност, а у
структуру електронског сертификата уводе се
верзијом 3 Х.500 стандарда. Проширења нису
увек унапред дефинисана, тако да се субјекту
даје одређена слобода у њиховом имплемен
тирању.

Нека проширења су унапред дефинисана
и зову се стандардна проширења. Најчешће се
користе у комерцијалним производима, мада
неке организације СА могу развити сопствена
проширења. Тако неки субјекти категоришу
проширења у три категорије: стандардна про
ширења (РКIХ дефинисана проширења),општа
проширења (проширења која су јединствена за
СА) и приватна проширења (проширења која
користе приватне апликације).

Свако проширење састоји се од типа про
ширења, ознаке значајности и вредности про
ширења. Тип проширења указује на формат и
семантику вредности проширења. Ознака зна
чајности, када је постављена на вредност Cri
tical, указује да је вредност проширења од су
штинског значаја за електронски сертификат.
Ако апликација пронађе ову вредност и не
препозна је, тада одбацује електронски серти
фикат као неисправан. Уколико је ознака зна
чајности постављена на вредност NonCritical и
апликација не препознајеово поље, тада може
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РКI СА Ел. серти икат·~~~·ЈЈ
Шема 3. Процес подношења захтева и издавања електронског сертификата

одбацити ову вредност и наставитидаље са из
вршавањем.

Издавање електронског
сертификата

Процедура издавања електронског серти
фиката СА у потпуности је дефинисана доку
ментом који се назива Политика сертификаци
је сертификационог тела. Овај документ
састоји се од следећих осам наслова.

- Увод.Даје се прегледправила експлоата
ције РКI инфраструктуре кроз дефиницију тер
мина и правила унутар ове инфраструктуре.

- Генералне одредбе. Ова секција садржи
одредбе које се односе на обавезе СА, RA, ко
риснике електронског сертификата и друге за
конске појединости.

- Идентификација и аутентикација. У
овој секцији описане су политике којих се при
државају подносиоци захтева за електронским
сертификатом и описују се процедуре иденти
фикације и аутентикације у процесу промене
и опозива криптографских кључева.

- Оперативнаполитика.У овој секцији на
води се политика коју у раду морају да испуња
вајуСА (подређении надређени),RА-ови и крај-

Корисник

Активац!:!iаPKI клијентска
апликација

њи корисници. Ова политика дефинише праксу
коју сертификационотело спроводиу свом раду.

- Физичка, процедурална и персонална
контрола безбедности. Овим нетехничким
контролама безбедности контролише се без
бедност функција генерисања криптографских
кључева, аутентикације субјекта, издавања и
опозивања електронског сертификата, конт
ролног праћења и архивирања.

- Техничке мере безбедности. Овом ме
ром безбедности дефинишу се безбедносне
мере које предузима СА у заштити крипто
графског кључа и активационих података (PIN,
лозинка, ... ).

- Сертификатии CRLпрофили.У овом на
слову описује се структура сертификатаи CRL.

- Администрација. У овој секцији дефи
нишу се процедуре за промену спецификаци
је, процедуре за публиковање и објављивање
и процедуре за одобрење Политика сертифи
кације сертификационог тела.

Да би се издао електронски сертификат по
требно је да постоји молба за издавање елек
тронског сертификата. Подносилац подноси
молбу за електронски сертификат сертифика
циономтелу.Сертификационотело можеда де
легира процес обраде захтева оператеру реги
страционогтела (RegistrationAuthority Operator-

Администратор
А

Х.500 база

СА

Обрада
података



- RAO). RAO најпре утврђује идентитет подно
сиоца молбе, упоређујући податке из молбе са
подацима из званичних докумената за иденти
фикацију које је издала нека државна институ
ција (лична карта, пасош, возачка цозвола..}
Један од докумената за идентификацију мора
да има слику подносиоца. Након успешне иден
тификације, RAO на основу података из молбе
припрема податке неопходне за издавање елек
тронског сертификата. Ове податке доставља
сертификационом телу по унапред дефиниса
ној форми. Такође, основне податке из молбе
које је проследио сертификационом телу може
проследити подносиоцу молбе путем електрон
ске поште, регуларне поште или куриром.

Администратор СА проверава комплет
ност података за креирање електронског сер
тификата, а затим проверава да ли у Х.500
директоријуму постоје подаци о подносиоцу
молбе. Ако ови подаци не постоје, админи
стратор директоријума креира улаз за новог
корисника. Администратор у апликацији по
ставља ознаку да је одобрено креирање елек
тронског сертификата за подносиоца молбе.
Сертификационо тело креира електронски

сертификат, али он још није за употребу док
корисник не уради иницијализацију.

Корисник врши иницијализацију на основу
броја обавештења и ауторизационог кода.
Обавештење је добио путем електронске по
ште, а ауторизациони код добио је у личном
контакту са RAO. Процес иницијализације за
вршава се када подносилац молбе путем фор
ме клијентске РКI апликације унесе број оба
вештења и ауторизациони код. Након успешне
иницијализације подносилац молбе постаје ко
рисник и прихвата електронски сертификат и
све услове из уговора о издавању електрон
ског сертификата.

Опозивање и суспендовање
електронског сертификата

Електронски сертификат има ограничен
рок важења који се налази у одговарајућем по
љу. Рок важења једног електронског сертифи
ката зависи од политике сертификације коју
спроводи сертификационо тело. У пракси се
рок важења сертификата налази у опсегу од
неколико месеци до неколико година.
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Почевши од датума почетка важења елек
тронског сертификата претпоставља се да ће
он важити до датума истека. Али понекад, због
различитих узрока, потребно је прекинути ва
жење електронског сертификата пре овог рока.
Опозивање електронског сертификата је по
ступак када се електронски сертификат повла
чи из употребе у случају:

- да су информацијекојеелектронскисерти
фикат садржиу међувременупромењенеилије
истекловремеважењаелектронскогсертификата;

- компромитовања или сумње да је ком
промитован приватни криптографски кључ или
лозинка;

- оштећења носиоца криптографског кљу
ча (магнетна картица, смарт картице, ".);

- да се корисник не придржава одредаба
уговора, практичног правила и политика сер
тификације;

- промене односа корисника и управе ко
ја му је издала електронски сертификат (пре
лазак у другу управу, неповерење корисника у
управу, суспензија или отпуст корисника);

- да сам корисник поднесе захтев из само
њему знаних разлога за укидање електронског
сертификата;

- несагласности политика сертификаци
је и практичног правила сертификационих те
ла који су међусобно потписали електронски
сертификат;

- непридржавања уговорних обавеза јед
не од страна која је потписала електронски
сертификат;

- било које сумње или знање да је угро
жен укрштени електронски сертификат;

- узајамног договора страна о повлачењу
укрштеног електронског сертификата.

На било који разлог за опозивањем елек
тронског сертификата мора се брзо одговорити,
а нарочитоако је разлогза опозивање електро
нског сертификата откривена тајност крипто
графског кључа или постоји било каква сумња
у тајност криптографског кључа. У том случају
сертификационотело мора се одмах обавести
ти. Сертификационо тело одговорно је за по
влачење електронског сертификата сходно
прописаној политици сертификације сертифи
кационог тела.

Да не би дошло до злоупотребе опозива
ња електронског сертификата од злонамерних
корисника, политиком сертификације сертифи
кационог тела прописује се ко можеда поднесе
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Шема 4. Процес опозивања дигиталног сертификата

захтевза опозив електронскогсертификата.За
хтев за опозивање сертификата најчешће (ако
није другачије прописано Политиком сертифи
кације сертификационогтела) могу поднети:ко
рисници електронског сертификата;лица одго
ворна за уређаје или апликације која користе
електронске сертификате;лица из управе којој
припада корисник, а одговорна су за издавање
електронског сертификата;оператер RA; особ
ље СА и лице одговорно за безбедносту упра
ви.

Захтев за опозивање електронског серти
фиката доставља се електронском поштом ко
ја мора бити потписана. Овај захтев треба да
садржи разлог за опозивање, корисничко име и
јединствени кориснички број. Особље СА може
да затражи опозив електронског сертификата
без захтева корисника или оператера RA. Сви
аутентиковани захтеви и резултати процедура
СА записују се и чувају у архиви.

Када корисник поднесе захтев, он се про
слеђује на обраду оператеру RA, који аутенти
кује захтев и прослеђује га на даљу обраду СА.
Захтеви особља СА прослеђују се директно
СА на обраду, где се проверава ко је поднео
захтев за опозив електронског сертификата и

да ли разлог опозивања одговара политици
рада СА у случају опозива електронског сер
тификата. Ако је све регуларно, електронски
сертификат се повлачи из употребе, ажурира
се CRL и обавештава се оператер RA да је
електронски сертификат опозван. Оператер
RA обавештава корисника личним контактом,
електронском поштом, поштом или куриром о
испуњењу захтева за опозив електронског сер
тификта и времену када је електронски серти
фикат опозван. Такође, корисник се о опозиву
електронског сертификата обавештава и пре
ко CRL коју је издало СА.

Сваки разлог за опозив електронског сер
тификата може да искористи и злонамерни ко
рисник. Зато је битно да време од подношења
захтева до опозива електронског сертификата
буде што краће. У зависности од политике ра
да СА, то време је краће или дуже. Наш закон
о електронском потпису обавезује сертифика
ционо тело да обавести корисника о опозиву
електронског сертификата у року од 24 часа од
примљеног обавештења, односно настанка
околности због којих се електронски сертифи
кат опозива. Одмах по опозиву електронског
сертификата СА издаје нову CRL.
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Преко Х.500 директоријума дистрибуира
се CRL, а CRL запис у овоме директоријуму
ажурира се у складу са прописаном политиком
сертификације сертификационог тела. У слу
чају да је сертификат опозван због разоткри
вања тајности криптографског кључа или сум
ње у тако нешто, CRL се ажурира одмах. СА
омогућава потпуну синхронизацију у издавању
CRL са директоријумом како би у што краћем
року обезбедили корисницима нову CRL.

Неки СА, у складу са својом политиком
сертификације сертификационог тела, могу да
омогуће online проверу и опозив електронског
сертификата, као и неке друге облике објављи
вања опозваности електронског сертификата.

Откривање тајности криптографског кљу
ча, сумње у тако нешто или отуђивање крип
тографског кључа представљају велики ризик
за организацију која електронски послује и за
РКI којој је корисник пружио поверење. Како не
би дошло до нежељених последица, СА-у се

прописују посебни захтеви у погледу компро
митовања криптографског кључа.

У случају да је разоткривен приватни крип
тографски кључ СА или се сумња у тако нешто,
тада СА одмах обавештава потписаним e-ma
ilom све кориснике којима је издао електрон
ски сертификат.Обавештење треба да садржи
разлоге за повлачење криптографског кључа.

Инфраструктура јавних кључева

Сертификационотело и електронскисерти
фикатсу основне компонентесистемаза реали
зацију електронског пословања и дистрибуцију
кључева познатогпод именом инфраструктура
јавних кључева (РиЬ/iс Кеу lnfrastructure, РК/),
која обезбеђује поуздано окружење за пренос
информација захваљујући следећим својим
функцијама:

- аутентичностстранау комуникацији- про
веравају се стране у комуникацији;
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Шема 5. ФункционалнекомпонентеРК/ инфраструктуре

- интегритет порука - гарантује се да по
рука у току преноса није промењена;

- непорицивост слања и пријема - учес
ници у комуникацији не могу порећи слање
или пријем поруке;

- тајност поруке- садржај поруке може са
знати само корисник комеје намењена порука.

Инфраструктура са јавним кључевима
представља скуп хардверских и софтверских
елемената, људских ресурса, политика и про
цедура неопходних за генерисање, управља
ње, складиштење,дистрибуцију и опозив елек
тронских сертификата. Основна улога РКI је
поузданоуспостављање електронског иденти
тета субјеката у оквиру мреже, базираног на
употреби електронских сертификата. Тиме се
ствара безбедно окружење за реализацију
других безбедносних сервиса, првенствено
оних код којих је значајна аутентичност субје
ката који комуницирају. Другим речима, успо
стављање инфраструктуре са јавним кључе
вима основни је предуслов за реализацију
система заштите.

ФункционалнекомпонентеРКI су сертифи
кационо тело, регистрационо тело, база диги
талних сертификата,архива и крајњи ентитети.

Сертификационо тело (Certification Aиt
hority, СА) представља скуп рачунарског хард
вера, софтвера и људских ресурса. Задужено
је за издавањеелектронскогсертификата(кре
ира и потписује), управљање информацијама
о статусу електронског сертификата и листа
ма повучених електронских сертификата (Cer
tificate Revocation List, CRL), објављивање
електронских сертификата и CRL, и управља
ње архивом истеклих електронских сертифи
ката. Сваки издати електронски сертификат
сертификационотело потписујесвојим приват
ним криптографским кључем.

Регистрационо тело (RegistrationAиthority,
RA) јесте поверљиви представник СА и одго
ворноје за аутентикацијуидентитетапотписни
ка. Оно проверава информације подносилаца
захтеваза електронскисертификатиз њихових
званичних документа. Корисник се може реги
стровати код RA тзв. личним контактом или пу
тем интернета.
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База дигиталних сертификата (РК/ Re
positories) обезбеђује смештање електронских
сертификата и информација о њиховом стату
су. База РКI мора да испуни следеће захтеве:
једноставан и стандардизовани приступ, са
времен начин смештања података, уграђена
заштита, управљање подацима и могућност
смештања сличних података.

Архива. У архиви се чувају електронски
сертификати СА на дужи период. Архива мора
гарантовати да електронски сертификати које
чува нису и неће бити измењени док су у архи
ви. Да би архива могла да преузме електрон
ске сертификате од СА најпретреба да утврди
да ли ти електронскисертификатипотичуод тог
СА и да ли су важећи. Електронски сертифика
ти се чувају у архиви да би се могао верифико
вати потпис неких старијихдокумената.

Крајњи ентитет (End-Entity,ЕЕ) дефини
ше се као корисник РКI сертификата и/или
крајњи корисник система који је субјекат елек
тронског сертификата. Другим речима, у РКI
систему крајњи ентитет је општи термин за су
бјекат који користи неке сервисе или функци
оналности РКI система и може бити власник
електронског сертификата (појединци, органи
зације или неки други ентитети) или потражи
лац (може бити апликација, сервис, СА,")
електронског сертификата или CRL-a. Често
се употребљава појам РКI корисници, који се
односи на организације или појединце који ко
ристе РКI, али не издају електронске сертифи
кате. Они се ослањају на друге компаније РКI
које објављују електронске сертификате и ве
рификују електронске сертификате других ен
титета у пословању.

ЗАКЉУЧАК

Поред технолошког напретка информаци
оно-комуникационих ресурса којима се ства
рају све бољи технички услови за електронско
пословање, потребно је постојање законских
регулатива којима се одређују правила у елек
тронском пословању.Није довољно само обез
бедити ресурсе и законске регулативе него и
осигурати безбедност пословних информација,
што је један од основних предуслова. Безбед
ност мора бити таква да осигура тајност ин-

формација у преносу,интегритет,аутентичност
и непорецивост страна у комуникацији. Управо
квалификовани електронски потпис поуздано
гарантује идентитет потписника, интегритет
пословних информација у комуникацији и оне
могућава накнадно порицање одговорности за
њих. Електронским сертификатом гарантује се
идентитет субјеката комуникације тако што се
он повезује са јавним криптографским кључем
преко треће стране којој верују сви субјекти у
њеној надлежности.

Без обзира на то која ће се технологијако
риститиза потписивање,немогућеје замислити
светелектронскогпословањабез одговарајућих
алгоритама аутентикације. Питање сигурности
ових алгоритамапоказаћевреме кроз развојса
временихрачунаракојиће, евентуално,битидо
вољнобрзида могуу реалномвременуизради
ти фалсификат потписа. Наравно, не треба
занемарити ни развојматематичкихметодакоје
могунарушитикриптозаштитуданашњихасиме
тричних криптографских алгоритама. До тада
остаје веровањеу постојећасазнањаматемати
ке којакажуда је кривотворењеелектронскогпо
тписа данашњом расположивомснагом рачуна
ра и математичкимметодаманемогуће.
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ПРИМЕНА СНИМАКА САТЕЛИТА IKONOS
ПРИ ИЗРАДИ РАДНЕ КАРТЕ

Пуковник др Миодраг Регодић

р дна карта ј~ незаобилазан чинилац при непрекидном праће
њу ситуације и при доношењу одлука у свим периодима при
преме, вођења и отклањања последица борбених дејстава.

Затоје оправдана стална тежња да садржај радне карте омогући визуелно
јасан, правовремен, тачан и проверен преглед ситуације. До података за
радну карту долази се помоћу свих начина и средставаза извиђање и сни
мање стања и распореда снага сукобљених страна. Сви начини и сред
ства за прикупљање података за вођење радне карте су значајни, јер се
међусобно допуњују и доприносе да су подаци проверени и тачни. У раду
су представљене фазе обраде, анализе и интерпретације дигиталних са
телитских снимака за потребе израде и вођења радне карте.

*Аутор ради на Војној академији

радна карта је један од најваж
нијих, а често и једини борбени
докуменат којије непрекидно при-

сутан у фази припреме, у току и по завршетку
вођења борбених дејстава. Најзначајнији и
најверодостојнији подаци за израду и вођење

радне карте добијају се као резултат рада раз
личитих система за снимање и извиђање. На
мењена је за процену ситуације, доношење
одлуке, израду планова, праћење тока борбе
них дејстава (б/д), извештавање, обавештава
ње и информисање.



Она треба у сваком тренутку да омогући
јасан преглед ситуације у одређеној зони одго
ворности или на могућем правцу дејства. У са
временим условима ратовања, које карактери
шу сталне и брзе промене ситуације, она је
веома често једини борбени документ који омо
гућавауспешно командовање,односно стално и
правовремено реаговање на новонастале про
мене борбене ситуације.Због тога, садржај рад
не карте мора бити увек актуелан,приказанпра
вовремено, тачно и проверено, а карта ажурна
и прегледна. Најчешћи начин прикупљања по
датака за вођење радне карте, поред рада из
виђачких и обавештајнихоргана,јесте визуелно
дешифровање свих расположивих снимака.

Радна карта, као графички борбени доку
мент, израђује се на топографској, односно ди
гиталној подлози или другом приказу геопро
стора. Стварна или моделована борбена
ситуација приказује се графичким симболима,
скраћеницама и потребним текстуалним објаш
њењима, ради командовања у припреми и из
вођењу б/д. Води се непрекидно, у току рада
команде на припреми и организацији, за вре
ме извођења и после завршетка б/д, као и у
фази припреме за пријем новог задатка. Оче
кујућа и планирана дејства не уносе се на рад
ну карту, ако то неповољно утиче на њену пре
гледност и вођење. Основна намена је да
команданту и осталим органима у команди и
штабу омогући: потпуно и непрекидно праћење
ситуације и њене брзе и реалне процене; при
прему и доношење одлуке и праћење њене

реализације; израду планова; извештавање;
обавештавање и информисање.

Када борбена ситуација у некој ужој зони,
правцу дејства, услед важности и интензитета
дејстава постане приоритетна, може се, ради
прегледности, прећи и на тзв. паралелно вође
ње радне карте. То подразумева праћење си
туације на постојећој радној карти и на карти
крупнијег размера или на неком одговарајућем
приказу земљишта.

Садржај радних карата је различит у за
висностиод вида, рода и службе у којима се во
де, вида б/д, командног степена и функције ор
гана који је води. Радна карта команданта је
основна радна карта за командовање, којом се
обезбеђују подаци за праћење и процену си
туације у свим фазама рада команде, доноше
ња одлуке, извештавања и информисања. Би
тан је извор расположивихподатакао ситуацији
у зони или на правцу дејства. Треба да садржи
потребне бројчане, графичке и друге показате
ље стања обостраног распореда, у одређеном
времену и за конкретну ситуацију од интереса
за командовање. Радна карта команданта
садржи основне податке о противнику,сопстве
ним снагама, садејствујућими другим снагама у
додељеној зони, рејону, правцу, о међународ
ним снагама и институцијама и савезничким
снагама од утицаја на извршење задатака.

Радне карте органа родова и служби су ос
новне карте у којима се воде најважнији подаци
за род (службу) у одређеној команди. Поред ос
новних податакао обостраном распореду,садр-
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же и свеобухватне и потребне прецизне подат
ке о роду (служби). На њима у свако време мо
рају бити приказани сви неопходни подаци о
стању и распореду јединица рода (службе) који
су одговорни за тачност, прегледност и потпу
ност података из њихове надлежности на радној
карти команданта и радној карти штаба.

Поред основне радне карте, у командама
оперативног и стратегијског нивоа, ради инфор
мисањајавности, израђујесе посебнарадна кар
та - прегледна карта (5). Она садржи само осв
новне контуре распоредастрана. према потреби,
може иматии одређенброј важнијихграфичкихи
бројчаних показатеља и објашњења помоћу
којих се ближе дефинише дата ситуација.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДНЕ КАРТЕ

У условима савременог ратовања, најза
ступљенији извори прикупљања и обраде по
датака о противнику, сопственим снагама, про
стору и времену јесу бројни снимци добијени
при извиђању видео, фото, аерофото или са
телитским снимањем. Фотографски квалитет
расположивог материјала је, такође, различит,
и представља објективан проблем при њего
вом коришћењу у мерне сврхе.

Снимци добијени са авио и сателитских
платформи представљају веома важан извор
података за проучавање и представљање при
родних и вештачких појава на Земљиној по-

Табела.Основни параметри снимка

Називсензора IKONOS2

Називкомпаније EuropeaпSpace
lmaaiпa

Просторнарезолуција 1 m
Нивопроизвода Geo Ortho Кit
Типснимка панхооматски
Битнизапис 11-Ьita
Картографска UTMпројекција
Елипсоид WGS84
Висинаорбите 450 km
Нагибоптичкеосе 73,0927°сензора
Времеснимања 2003-04-2909:58GMT
Правацскенирања назад
Азимутскенирања 254,2177°

вршини. Разумевање веза и односа између ди
гиталних вредности пиксела забележених на
сензору и појава на терену омогућава правил
ну интерпретацију и анализу снимка.

Примерје сателитскиснимак подручјаграда
Београда, који је израдила компанија Europeaп
Space lmagiпg, помоћу сателита IKONOS2, који
припадакатегоријиGEO Ortho Kit производа,што
значи да је приближногеореференцирани у по
тпуностиорторектификован(табела).

Поред сателитског снимка, обезбеђене су
и одговарајуће топографске карте размера
1:25 ООО (ТК25) и 1:50 ООО (ТК50) истог под
ручја као снимак (слике 2 и 3). Пошто је ода
брано подручје градска средина, са доста то
пографских елемената, за израду радне карте
неопходно је одабрати топографску карту
крупнијег размера. Тако је за потребе израде
радне карте и њене допуне откривеним војним
објектима на основу интерпретације и анализе
садржаја снимка одабрана ТК50 подручја гра
да Београда.



Активност која претходи свеукупној обради
снимака и ажурирању радне карте јесте скени
рање, односно превођење радног материјала у
дигитални облик. Пошто је сателитски снимак
испоручен у дигиталном облику, само је из
вршено скенирање топографских карата. Ске
нирање топографских карата, тј. процес транс
формације аналогних података у дигиталну
форму, изведено је на скенеру SHARP ЈХ 6-1 О
у резолуцији ЗОО dpi, чије су физичке могућно
сти 1200х1200 dpi и 16 милиона боја и са ин
терполацијом 9600х9600 dpi.

ПОЛУАУТОМАТСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
СНИМАКА IKONOS 2 У ПРОГРАМСКОМ
ПАКЕТУ PCI GEOMATICA

Сателитски снимци се данас, готово увек,
испоручују у дигиталном облику, већ припрем-

љени за даљу обраду.Поштоје и снимак којије
предвиђен за анализу и инерпретацију такође
преузет у дигиталном облику, даља обрада је
спроведена кроз четири међусобно условљене
фазе, којимаје снимакдоводен у облик погодан
за даље коришћење: претходна обрада, по
бољшање квалитета снимка, трансформација
снимка и класификација и анализа снимка.

Радиометријски, просторно и спектрално
побољшан снимак спреман је за даљу диги
талну анализу ради добијања жељених пода
така. Процес класификације подразумева
идентификацију садржаја снимка на основу
спектралне сличности приказане у виду диги
талних вредности пиксела. Ови поступци прак
тично подразумевају анализирање садржаја
снимка и обједињавање пиксела у одгова
рајуће категорије података.
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Обједињавање је обављено према пре
тходно дефинисаним правилима одлучивања
нумеричке анализе (примена одговарајућег
кључа), којима располаже коришћени програм
ски пакет.То је постигнуто путем статистичког
груписањапикселау тематске категоријена ос
нову њихових дигиталних вредности, односно
садржајнихцелина,познатихпод називом"кла
се". Резултат класификације представља из
двајање једне или више класа у зависности од
потреба истраживања. На делу снимка где су
откривенивојниобјекти извојенесу четири кла
се (поједна за свако од откривених средстава).

Саставни део поступка рачунарске класи
фикације представља претходно изучавање
садржаја снимка. У ове сврхе вршена је ана
лиза статистичких показатеља, као што су хи
стограми, дијаграми расипања и табеларни
прикази дигиталних вредности пиксела, што
коришћени програм у потпуности омогућује.
Поступку класификације претходила је при
мена одређених поступака изоштравања који
су омогућили прецизније и ефикасније из
двајање војних објеката од осталог садржаја
на проучаваном снимку.

За потребе анализе и интерпретације
снимка у оквиру експеримента успешно је при
мењен метод полуаутоматске класификације.

Полуаутоматска (supervised) класифика
ција представља извршавање задатих ин
струкција на основу формираног "кључа" за
анализу мултиспектралних снимака. Иденти
фикација истих објеката, који су од интереса
за истраживање, извршена је визуелним ло
цирањем њиховог положаја на снимку. Про
учавани објекти одликују се јединственим
спектралним карактеристикама, што пред
ставља основу за издвајање тематског садр
жаја, односно класа података са истим особи
нама.Другидео полуаутоматскекласификације
обављен је рачунарском анализом вредности
пиксела изабраних класа. На тај начин је про
цењен сваки пиксел и придруженодговарајућој
класи на основу утврђене сличности, саглас
но претходно формираном кључу класифика
ције. У оквиру оформљеног кључа класифика
ције представљене су карактеристике многих
војних објеката и борбених средстава, као што
су облик, величина, сенка, тон и друго.



Упоредо са поступком класификације сни
мака, реализована је и интерпретација садр
жаја, као и приказ откривених и идентифико
ваних елемената на радној карти. Захваљујући
поступку класификације, у великој мери су
олакшани препознавање, идентификација и
техничка анализа откривених војних техничких
средстава на снимку.

На делу снимка, у оквиру војног комплекса,
на основу формираног кључа и издвојених кла
са откривени су, препознати и идентификовани
авион и лансирна рампа ПВО система НЕВА.
Техничком анализом уочених објеката утврђено
је да су то авион галеб-Г2 и лансирна рампа
ПВО система НЕВА. Идентификована средства
су затим обележена на снимку и картирана као
елемент садржаја на ТК50 и на већ оформље
ну радну карту и тиме постали њен садржајни
елемент.Због великог значаја снимљене тери
торије, објеката на њој и откривених елемената
борбеног распореда, радна картаје у овом слу
чају рађена на крупноразмерној подлози - то
пографској карти 1:50 ООО.

ЗАКЉУЧАК

Садашњи начини и средства, који се при
мењују у процесу вођења радне карте, не обез
беђују потребан квалитет и перманентност ње
не израде, сходно великом значају овог
борбеногдокумента за успешно командовањеу

миру и рату.Класични начин вођења радне кар
те, где се сателитски снимци и други извори по
датакакористесамоу доменувизуелнеинтерпре
тације, не обезбеђује испуњење незаобилазног
захтева да сви елементи садржаја радне карте
буду геодетскимметодамапредстављенитачно
по положају.

Даљинска детекција постаје све зна
чајнија и незаобилазна метода прикупљања
информација о простору за војне потребе. До
стигнути ниво развоја рачунарске опреме мо
же да обезбеди успех при откривању, препо
знавању, техничкој анализи и презентовању
војних елемената садржаја снимака у процесу
ажурирања радне карте.

Ажурирање радне карте елементима бор
беног распореда страна могуће је извршити са
потребном тачношћу (са тачношћу израде кар
те која се обрађује) на основу даљинске детек
ције терена, тј. рачунарском обрадом и интер
претацијом снимака различитог порекла (у
првом реду сателитских снимака). Исто тако,
могућеје прикупити податкео елементима бор
беног распореда страна и представити их на
карти и тако извршити ажурирање радне карте.
Фази израде РК претходе поступци откривања,
препознавања и идентификације објеката на
снимку, што уједно захтева одговарајућу струч
ност лица која решавају ове задатке. Као ре
зултат успешно реализованих свих фаза и по
ступака обраде сателитских снимака, праћених
поступцима уопштавања, генералисања и кар
тирања садржаја, остварује се заокружени про
цес израде и ажурирања радне карте.

Пошто су успешно обрађени снимци сате
лита IKONOS, који нису намењени за војне по
требе, намећесе закључакда ће и сви други ма
теријали, снимљени под повољнијим условима
снимања, бити обрађени са резултатима при
хватљивимза потребеизраде разних графичких
борбених докумената и друге војне потребе.
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РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА РАСПОРЕЂИВАЊА
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА
У СИСТЕМУ ОДБРАНЕ
ПРИМЕНОМ МАЂАРСКЕ МЕТОДЕ

Потпуковник мр Момир Дамјанић

нраду су представљене могућности примене мађарске мето
де у решавању проблема распоређивања војних лица у си
стему одбране ради оптимизације трошкова по основу про-

писаних накнада. У поставци проблема распоређивања професионалних
војнихлица полази се од претпоставкеда свако распоређивање војног ли
ца подразумева трошкове који су прописани Правилником о накнади пут
них и других трошкова и да их је могуће оптимизирати.

*Аутор ради у Команди Копнене војске

р еформски процеси који се спро
воде у свим сферама нашег дру
штва и економска криза изискују

брзе и корените промене, поред осталог и у

управљању људским ресурсима у систему од
бране. Циљ рада је да укаже на неопходност
системског приступа односно примене науч
них методау управљању људским ресурсима.



То је једини начин да се обезбеди оптимално
устројавање свих функција система према по
стављеним захтевима.

Полазећи од таквог становишта, у раду је
тежишна разматран проблем постављења и
распоређивања професионалних војних лица,
с тим да се у раду под термином .распоређи-

вање" подразумева и постављење. Распоре
ђивање професионалних војних лица (у да
љем тексту ПВЛ) у систему одбране врши се у
складу са Законом о Војсци Србије и Уредбом
о стањима у служби професионалних војних
лица и унапређивању официра и подофицира.
При распоређивању ПВЛ на упражњена фор-
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мацијска места (у даљем тексту ФМ) узима се
у обзир степен и врста стручне спреме, чин,
род-служба, односно војноевиденциона спе
цијалност, што је иначе прописано формаци
јом за конкретно ФМ. Поред наведеног,узима
ју се у обзир морални, стручни и радни
квалитети, за поједине дужности врши се без
бедносна провера, а у новије време и степен
познавања страног језика.

Међутим, при распоређивању ПВЛ не узи
мају се у обзир трошкови постављења кон
кретног ПВЛ на одређено ФМ. Овде се, пре
свега, мисли на накнаде које су прописане
Правилником о накнади путних и других трош
кова у Војсци Србије:

- накнада трошкова због одвојеног жи-
вота од породице,

- накнададела трошкова за закуп стана,
- накнада селидбених трошкова
- накнада путних трошкова за обилазак

породице у току месеца,
- накнада путних трошкова за коришће

ње одсуства за обилазак породице,
- накнада путних трошкова за коришћење

годишњег одмора,
- накнада путних трошкова за долазак и

одлазак с посла.
У радује проблем распоређивањаПВЛ са

гледан као проблему којем се може вршити оп
тимизација распоређивања ради смањења по
менутих трошкова, и то применом мађарске
методе распоређивања. Циљ примене мађар
ске методејесте да се дође до оптималног ре
шења у којем су трошкови распоређивања ми
нимални.

ПРИМЕНА МАЂАРСКЕ МЕТОДЕ
У РАСПОРЕЂИВАЊУ ПВЛ

Примена наведене методеу распоређива
ну ПВЛ биће приказана кроз следећи пример:

- треба распоредити пет официра на пет
упражњених ФМ; сваки официр може бити по
стављен - распоређен само на једно ФМ; сви
официри су истог рода-службе и одговарају
ћег чина; трошкови постављења официра на
конкретно ФМ изражени су у динарима и при
казани у табели 1.

Табела 1. Преглед трошкова
распоређивања официра (матрица С)

Трошкови ФМ-1 ФМ-2 ФМ-3 ФМ-4 ФМ-5
ФМ/ официри

ОФ-1 1300 14000 13000 17000 12000
ОФ-2 15000 16000 1200 12000 14000
ОФ-3 13000 15000 14000 16000 1500
ОФ-4 12000 11000 15000 1600 1600
ОФ-5 1400 14000 13000 15000 13000

Износи трошкова у неведеном примеру
приближни су реалним, односно прописаним.
Део износа у распону од 11ООО до 17 ООО одно
си се на ПВЛ која живе одвојено од породице,
док се износи у распону од 1 ЗОО до 1600 одно
се на лица која у месту службовањаживе са по
родицом и имају решено стамбено питање.

У овом случају математички проблем рас
поређвања може се дефинисати на следећи
начин: потребно је одредити вредности про
менљивих

Xij, i=1, 2, 3, 4, 5; ј=1, 2,3,4,5 за које је вред
ност функције циља минимална,

5 5

minF(x)= LLCџXif
i=I j=l

при чему план распоређивања X=(Xij) мо
ра задовољити услове:

5

LX!I =1 ј = 1,2,3,4,5
i=I

5

LX11=1 i= 1,2,3,4,5
J=l

Ху-= {(1), ако је i-то ПВЛ постављенонај-то ФМ;
(О), ако i-то ПВЛ није постављенонај-то ФМ}

Првоограничењеуказује на то да једно ФМ
може бити додељено само једном официру, а
друго ограничењеуказује на то да један официр
може бити постављен само на једно ФМ.

Проблем као што је овај једнак број ФМ и
једнак број официра има квадратну матрицу
ефикасностиС, којаје представљенау табели 1.

Поступак решавања наведеног пробле
ма математичким моделом названим "мађар
ска метода", који је добио име по њеним
ауторима, америчким математичарима ма
ђарског порекла (Кулм и Туцкер ), одвија се у
неколико корака.



Први корак

Дата матрица се трансформише у матри
цу С1 тако да у сваком реду матрице С1 посто
ји бар по једна нула. Трансформација се вр
ши тако да се за сваки ред одређује елеменат
Гј= minCij. Елеменат Гј се одузима од осталих
елемената у реду и добија се матрица С1 која
у сваком реду има бар по једну нулу, што је
приказано у табели 2.

Табела 2. Матрица С1
Трошкови ФМ-1 ФМ-2 ФМ-3 ФМ-4 ФМ-5

ФМ/ официри

ОФ-1 о 12700 11700 15700 10700
ОФ-2 13800 14800 о 10800 12800
ОФ-3 11500 13500 12500 14500 о
ОФ-4 10400 9400 13400 о о
ОФ-5 о 12600 11600 13600 11600

Други корак

Матрица С1 се трансформише у матрицу
С2, тако да у свакој колони матрице С2 постоји
бар по једна нула. Трансформација матрице С1
у матрицуС2 врши се тако што се за сваку коло
ну у којој нема нуле одређује елеменаткј, такав
да је кј једнако min С&.Елеменат кј се .одузима
од осталих елемената у колони и добија се ма
трица С2, која у сваком реду и колони има бар
по једну нулу,што је представљено у табели 3.

Табела 3. Матрица С2
Трошкови ФМ-1 ФМ-2 ФМ-3 ФМ-4 ФМ-5

ФМ/официри
ОФ-1 о 3300 11700 15700 10700
ОФ-2 11R 1n 1)41111 n 111х1111 1?А()П

ОФ-3 ·~ " " n- ·- 1-Т -- ·---- v

ОФ-4 104 о о 13400 о о
ОФ-5 о 3200 11600 13600 11600
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Трећи корак

У матрици С2 врши се прецртавање
нула са минималним бројем линија. Овим
прецртавањем неки елементи матрице би
ће прецртани једанпут, а неки више пута,
док ће неки остати непрецртани.

Број линија у нашем случају је четири,
што је мање од п (п је број редова у матри
ци) и оптимално решење се не може одре
дити, па следи поступак повећавања нула у
матрици С2.

Од свих непрецртаних елеменатау матри
ци С2 бира се најмањи елеменат који ће се у
даљем поступку одузимати од непрецртаних
елемената, а додавати елементима који су два
пута прецртани. Једном прецртани елементи
се само преписују. Овом радњом се долази до
нове матрице која је обележена са Сз и прика
зана је у табели 4.

Табела 4. Матрица Сз
Трошкови ФМ-1 ФМ-2 ФМ-3 ФМ-4 ФМ-5

ФМ/
официри

ОФ-1 о 100 8500 12500 7500
ОФ-2 ~')0/ \(\ /"'А(\(\ (\ ~(\Q(\(\ ~~O..Q[)- -
ОФ-3 ~ А71 \(\ А~ Г\Г\ ~...•~(\(\ ~Аt::Г\Г\ (\

ОФ-4 А ">n .n Г\ A">Ann Г\ Г\- - -
ОФ-5 u u v· cvU IU' cvU v· cvU

По добијању матрице Сз поново се врши
прецртавање нула на већ описани начин. Ново
прецртавање нула приказано је у табели 4,
број линија је пет, што је једнако п и може се
приступити тражењу оптималног решења.

Четврти корак

Приступа се проналажењу оптималног ре
шења у табели 5, одређивањем независних
нула. Независна нула је она нула која обезбе
ђује да, и поред прецртавања осталих нула ко
је се налазе у истом реду или истој колони са
независном нулом у осталим редовима и ко
лонама, остане бар по једна нула. Креће се од
реда и колоне где се налази само једна нула.У
табели 5 независне нуле су болдоване и обо
јене црвеном бојом.

Табела 5. Матрица С4
Трошкови ФМ-1 ФМ-2 ФМ-3 ФМ-4 ФМ-5

ФМ/ официри

ОФ-1 о 100 8500 12500 7500
ОФ-2 13800 5400 о 10800 12800
ОФ-3 14700 4100 12500 14500 о
ОФ-4 13600 о 13400 о о
ОФ-5 о о 8400 10400 8400

Одређивањемнезависнихнула на матрици
С4 пронађеноје оптималнорешењераспоређи
вањаофицира на упражњенаФМ, гдесу: Х11=1;
Х2з=1;Хз5=1;Х44=1;Х52=1,а свеосталевредно
сти променљивеимају вредност(О).

minF(х)=С11Х11+С2зХ2з+Сз5Хз5+С44Х44+С52Х52
= = 1ЗОО+1200+1500+1600+14000=19600

Најнижи трошкови били би када би се
официри распоредили на следећи начин:

- први официр - на ФМ број 1,
- други официр - на ФМ број 3,
- трећи официр - на ФМ број 5,
- четврти официр - на ФМ број 4,
- пети официр - на ФМ број 2.
Минимални трошкови распоређивања

официра по основу накнада из Правилника о
накнади путних и других трошкова у Војсци Ср
бије износили би 19600 динара. Толико, по са
дашњим износима, оријентирно износе раније
наведени трошкови само за једног официра
који живи одвојено од породице.

У наведеномпримеруједнак је број офици
ра и формацијских места, што у пракси није
чест случај, јер често има мање ФМ. У том слу
чају би се додавала фиктивна ФМ, а поступак
решавања наведеног проблема био би исти.

ЗАКЉУЧАК

Садашњи начин решавања проблема
управљања људским ресурсима у Војсци Ср
бије и МО не подразумева примену аналитич
ког и научног приступа какав је презентиран у
овом раду.

Управљање људским ресурсима једна је
од најсложенијих системских активности у Вој
сци, како би се обезбедила ефикасност и опти-



мално устројавање свих функција у овој обла
сти која се мора реформисати.

У раду је првенствено указано на следеће
предности предложеног модела примене ме
тода линеарног програмирања у управљању
људским ресурсима:

- мађарска метода распоређивања мо
же се користити као подршка у доношењу од
луке о распоређивању ПВЛ, односно у
управљању људским ресурсима;

- због великог броја комбинација п! (у
нашем примеру то је 120 комбинација) било би
неопходно да се овај модел примењује уз од
говарајућу информатичку подршку - могућно
сти информатичкеподршкенису презентиране,
јер би то знатно проширило обим рада;

- информатичка подршка у конкретном
случају подразумева: креирање програма који
подржава примену мађарске методе, то би

био, у ствари, модул који би могао да се пове
же са Кадровскиминформационимсистемом(Ка
ИС-ом),одаклеби преузимаоиобрађиваоподатке
неопходнеза радпозахтевимакорисника;

- програм би могао бити подршка у рас
поређивању - постављењу официра, решава
њу проблема прекоманди и све то у условима
реформе система одбране (измене формаци
ја, систематизације радних места у МО и др.);

- највећа вредност примене мађарске
методе огледа се у томе што би се у условима
економске кризе знатно смањили трошкови
у буџету Министарства одбране по основу на
кнада из Правилника о накнади путних и дру
гих трошкова;

- презентирана примена мађарске мето
де не нарушавабитно садашњи системодлучи
вања о распоређивануофицира, већ му,напро
тив, пружа изузетну подршку. Подразумева се
да би се проблем распоређивања ПВЛ реша
вао по родовима-службама и по чиновима;

- примена метода операционих истра
живања у овој области изискује и измену
структуре самог система за управљању људ
ским ресурсима;

- да би ефекат смањења трошкова по
основу накнада био већи било би неопходно
извршити измене Правилника о накнади пут
них и других трошкова у правцу стварања
услова за примену наведених решења.

За решавање проблема распоређивања
ПВЛ могу се користити и друге методелинеар
ног програмирања, чијом би се применом
оствариле битне уштеде у овој области где су
иначе највећи расходи.

Литература

1. Којић, 3.: Операциона истраживања -
збиркарешених задатака (књига 1 и 2), Наука, Бе
оград, 1996.

2. Надовеза, Б.: Интегралнопланирање ка
дрова у великим системима, Војноиздавачки за
вод, Београд, 2000.

3. Уредбао стањима у служби професионал
них војних лица и унапређивању официра и подо
фицира, Службени гласник РепубликеСрбије, број
112/08,Београд, 2008.

4. Закон о Војсци Србије, Службени гласник
РепубликеСрбије, број 116/07, Београд, 2007.



овнкв

УПУТСТВО О ВЕЖБАМА
У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Потпуковник Ненад Сретеновић

ппанирање, организовање и извођење вежби, као део систе
ма обуке, донетим решењима треба да промени устаљене
навике у процесу планирања и извођења вежби и да изво-

ђење вежби претпостави основном циљу- обуци (и провери обучености)
команди и јединица за извршавање додељених мисија. Такав систем
командантима додељује много већу одговорност за обученост јединица,
али даје слободу избора вежби које ће изводитикоманде и јединице, на ос
нову оцене обучености јединица. На тај начин успоставља се права мера
између надлежности команданата у процесу планирања вежби (и обуке у
целини) и одговорности за обученост јединице.

*Аутор радиу Управиза обукуи доктрину(Ј-7) ГШ ВС

преласком на нови модел управ
љања обуком у систему одбра
не наметнула се потреба за но-

вим системско-нормативним документима,
која би дефинисала обуку засновану на ми
сијама и листи тежишних задатака мисије, од
носно припреми јединица за извршавање кон
кретних задатака у одређеном периоду. У

складу с тим, израђено је више упутстава, а
једно од њих је и Упутство о вежбама у
Војсци Србије (у даљем тексту Упутство), у
којемје описан нови приступ планирању,орга
низовању и извођењу вежби.

Упутствоје израђено на основу сопстве
них искустава у планирању и извођењу вежби,
као и међународних правила и упутстава за



ВРСТЕ ВЕЖБИ

Тактичка Вежба Командно- Командно- Командно-
актичка

Вежба вежба без кључних Вежба Вежба вежба
на карти учешћа

-штабни -штабна -тактичка на терену симулације с бојнимелемената тренаж вежба вежбаединица е ини е га ањем

ПРЕМА ПРЕМА
ПРЕМА ЦИЉУ УЧЕСНИЦИМА АНГАЖОВАНИМ

СНАГАМА

Вежбе обучавања Родовске вежбе Националне 1 Једностеnене

Вежбе евалуације Комбиноване вежбе Мултинационалне Вишестепене

Здружене вежбе Једностране

Двостране

ема 1. Подела вежби

извођење мултинационалних вежби. Ради по
стизања већег степена интероперабилности у
процесу планирања и извођења вежби одре
ђени садржаји су компатибилни са упутствима
о вежбама савремених оружаних снага. Из ме
ђународних упутстава преузето је планирање
вежбијединица ранга бригаде и вишег.Процес
анализе и извештавањапосле изведеневежбе
у потпуностије усаглашен са фазом анализе и
извештавањао вежби,дефинисанеупутствима
о вежбама НАТО-аи Партнерства за мир.

Упутство дефинише вежбу као највиши
и најсложенији облик достизања, одржавања
и провере обучености команди, јединица и
установа за извршавање додељених мисија и
обрађује вежбе команди и јединица за све три
мисије Војске Србије, према специфичности
ма сваке мисије.

Процес планирања и извођења вежби у
Упутствуобрађен је у пет глава.У глави 1 да
те су опште одредбе о вежбама, појам, циљ,
услови извођења вежби са посебним освртом
на начелима извођења вежби. Посебно су де
финисани кључни појмови припреме, плани
рања и извођења вежби у Војсци Србије.

Глава 11 дефинише критеријуме за поделу
и поделу вежби и доноси системски нови при
ступ класификацији вежби у односу на по
стојећа решења. У опису сваке вежбе наведен
је циљ, карактеристике и задатак вежбе. По
себно је наглашена употреба рачунарских си
мулација у вежбама које, у савременој обуци,
све чешће замењују вежбе на терену.

Главе 111, IV и V описују фазе вежбе: фаза
пре извођењавежбе,фаза извођењаи фазана
кон извођењавежбе.Наведенефазеобухватају
комплетан процес од планирања и извођења
вежбе, до анализе вежбе, научених лекција и
искустава са изведене вежбе, која ће се кори
стити у наредним вежбама или могу постати
доктринарна решењаза употребујединица.

Новим упутством дефинисана су четири
критеријума за поделу вежби који представ
љају сасвим другачији приступ вежбама у од
носу на до сада постојеће класификације. Раз
личите категорије вежби омогућавају
командантима да изаберу ону вежбу која ће
најбоље да испуни постављени циљ у односу
на додељену мисију и степен обучености
команде и јединице.

Критеријуми за поделу вежби су: врста,
циљ, учесници и ангажоване снаге.

ПОДЕЛА ВЕЖБИ ПРЕМА ВРСТИ

Подела вежби према врсти представља
нови начин класификовања вежби и успостав
љена је да би се командантима и командама
дала слобода у избору најпогодније вежбовне
активности за достизање постављених циље
ва у обуци.

Вежба на карти (ВЕКАР)

Вежбом на карти обучавају се команде
јединица у планирању,координацији и извође-
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њу операција. Тежиштеје на уигравању коман
де у процесу доношења одлуке, преношењу
наређења, припреми и примени планова опе
рације, реаговању на новонасталу ситуацију,
координацији потчињених јединица и сл.

Тактичка вежба без учешћа
јединица (ТВБУЈ)

Тактичка вежба без учешћа јединица изво
ди се у реалним условима у простору и омо
гућава обуку команданата и команди у изврша
вању специфичних задатака уз коришћење
дела јединица за подршку.

Вежбе кључних елемената
јединице (ВЕКЕЈ)

Вежба кључних елемената јединице је
увод у командно-штабну вежбу или обуку на
терену и подразумева распоређивање кључ
них елемената јединица на свим нивоима.
Значајна је за увежбавање јединица за обез
беђења борбених дејстава и логистичку под-

ршку. Кључни елемент јединице бира се у од
носу на ЛТЗМ јединице.

Мобилизацијскавежбаје специфичнаврста
вежбе кључних елеменатајединице која се из
води ради провере мобилизацијскеготовостии
припрема ратних команди и јединица за моби
лизацију.Овом вежбомостварује се увид у спо
собност јединица Војске Србије да изврше мо
билизацијуу складу с плановимамобилизације.

Командно-штабни тренаж (КШТ)

Командно-штабни тренаж примењује се у
обуци команди-штабова за командовање и ру
ковођење борбеним групама (моделованим
снагама) и јединицама оперативног и тактич
ког нивоа у операцијама. Извођење командно
штабног тренажа, начелно, претходи команд
но-штабним вежбама, командно-тактичким
вежбама и вежбама на терену.

Командно-штабна вежба (КШВ)

Командно-штабна вежба подразумева
распоређивање команде-штаба на мирно-



допској локацији, претходно уређеним команд
ним местима или на терену, ради увежбавања
штаба у процедурама командовања и руково
ђења и увежбавања функционисања целокупне
команде јединице. Могу се изводити као вежбе
једне команде, па до вежбе која обухвата већи
број вежбајућих команди родовског и здруженог
састава или мултинационалних команди.

Командно-тактичка вежба (КТВ)

На командно-тактичкој вежби се команде
од нивоа батаљона оспособљавају за коман
довање јединицама и вођење операција. Веж
ба се изводи на терену или размештајној ло
кацији авијацијских јединица, уз смањено
учешће јединица, али са целокупним систе
мом командовања, руковођења и подршке.

Вежба на терену (ВЕТЕР)

Вежба на терену изводи се у простору у
симулираним борбеним или неборбеним усло
вима. Извођењем вежбе на терену команда и
јединице се оспособљавају у процесу доно
шења и преношењу одлуке на потчињене, во-

ђењу борбених дејстава, организацији обезбе
ђења борбених дејстава и логистичкој под
ршци снага у операцији.

Вежба симулације (ВЕС)

Вежба симулације ватрених средстава је
врста вежбе у којој се реално користе симула
ције дејства ватрених средстава. Ова врста
вежби захтева симулаторе дејства различитог
оружја и оруђа, који реално приказују ефикас
ност ватре и тактичко поступање страна у су
кобу, слично стварним условима, у којима би
се јединица ангажовала на извршењу конкрет
ног задатка.

Тактичка вежба
с бојним гађањем (ТВБГ)

Тактичка вежба с бојним гађањемје најви
ши облик обуке јединице, јер обједињује ват
рену и тактичку оспособљеност јединица. Реа
лизује се комбинацијом ватре и покрета
јединица и извршењем бојних гађања. Изводи
се након изведених појединачних и одељењ-
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ских бојних гађања, као и након изведених од
говарајућих вежби на терену.

Подела вежби према циљу представља
следећу битну карактеристику класификације
вежби због поделе вежби на вежбе обучавања
и вежбе евалуације.

Вежбе обучавања изводе се ради увежба
вања команди и јединица у процесу: доноше
ња одлуке, припреме и извођења операција и
извршавању задатака у све три мисије Војске
Србије.

Вежбе евалуације изводе се ради прове
ре достигнутог нивоа оперативне способности
јединице, односно провере обучености једи
нице за извршавање додељене мисије и зада
така. Вежбе које се реализују ради евалуације
бирају се у зависности од јединице којој се
врши евалуација и задатка за који се јединица
обучава.

Нови квалитативан допринос Упутства
огледа се у наглашеној употреби рачунарских
симулација у вежбама.

Рачунарске симулације заузимају важно
местоу извођењу вежби, посебно штабних,јер
приказују оперативно окружење у електро
нском формату, уместо на карти или моделу
земљишта. Ради стварања услова за употребу
симулација у вежбама, у Војсци Србије је
оформљен "Центар за обуку путем симула
ција", који би требало да буде активно укљу
чен у извођење појединих вежби (као симула
циона подршка) у 2010. години.

Рачунарскесимулацијесе све чешће кори
сте у вежбама зато што не захтевају велики
простор за обуку, омогућавају уштеду ресурса
и времена у процесу планирања и извођења
вежбе, смањују захтеве у свим фазама вежбе,
посебно у фази извођења вежбе и лако се
обликују за заједничке потребеобуке. Симула
цијама се такође могу приказати одређене си
туације које није могуће реално маркирати на
терену (употребануклеарноги хемијскогоружја,
ваздухопловна ватрена подршка) и што је
најбитније,у центруза обуку путем симулација
могу се изводитивежбеобучавањаза учешће у
текућим или предстојећимоперацијама.

Рачунарскесимулацијесе најчешћекористе
као саставнидео штабнихвежби.На пример,да
би се командабригадемоглаувежбаватиу про-

цесу оперативног планирања, командовања и
контроле употребом симулације, потребно је,
прво, извести вежбу на карти према одређе
ном сценарију, израдити потребне оперативне
документе и одлуку на карти. Тако припрем
љена одлука уноси се у рачунар и тамо се про
верава у односу на генерисаног противника и
симулира се борбено дејство. Тако произаш
ле супозиције се средствима везе преносе
вежбајућој команди која прати стање на карти
и доноси допунске одлуке. Допунске одлуке се
уносе у рачунар и на тај начин се затвара круг
реаговања команде. На овај начин, рачунар
ска симулација служи као контролни апарат,
који на основу математичких алгоритама не
пристрасно показује резултате симулираних
дејстава. Крајњи резултат симулације, победа
или поразу симулираном борбеномдејству,не
сме да буде оцена оспособљености команде,
јер симулацијаимаза циљда вежбајућукоман
ду постави у ситуацију да мора да, у реал
ном (или скраћеном) времену, донесе одлу
ку, пренесе наређења потчињеним и прати
реализацију.

Без обзира на преимућства која доноси,
употреба рачунарских симулације не решава
све проблеме и недостатке који се јављају у
обуци, нити може да у потпуности замени обу
ку на терену. Симулације тешко могу приказа
ти реално вођење сукоба, утицај психичке ста
билности припадника јединица на њихову
успешност, као и улогу командовања и конт
роле током извођења операција.

ПЛАНИРАЊЕ ВЕЖБИ ПРЕМА
УПУТСТВУ О ВЕЖБАМА У ВС

Највећу новину у Упутству о вежбама у
Војсци Србије представља процес планирања
вежбе. Планирање вежбе се базира на листи
универзалних задатака војске, листе тежиш
них задатака јединица и оспособљености за
њихову реализацију. Полазна документа за
планирање вежбе су средњорочна и кратко
рочна докумената за планирање обуке.

Почетак планирања вежби исти је за све
врсте вежби. Планирање вежбе почиње изра
дом краткорочних докумената обуке, односно
спецификацијом вежбе. Ова документа треба



Средњорочно планирање:
- средњорочни план обуке,
- стратегија за обуку.

Краткорочно планирање:
- директива за обуку,

~----~ - смернице за обуку,
- наређење за обуку и
- календар тежишних задатака обуке.

Шема 2. Процес планирања вежби

да обезбеде предуслове за даrъи наставак
планирања вежбе.

Планирање вежби, начелно, обухвата:
- израду наређења за вежбу,
- израду временског плана вежбе,
- доделу одговорности за планирање,
- израду нацрта плана вежбе,
- извиђање,
- припрему сценарија вежбе,
- припремукалендараглавнихактивности

на вежби,
- израду елабората вежбе,
- припрему терена - зоне (реона) изво-

ђења вежбе, и
- реализацију увежбавања.

Наређење за вежбу

Вежбе према циrъу подељене су на: веж
бе обучавања, вежбе евалуације, показне и
методско-показне вежбе и, у складу с тим, де
финисане су и разлике у одговорности за из
давање наређења за сваку од ових вежби.

Наређење за вежбу обучавања издаје
првопретпоставrъени командант,док наређе
ње за вежбу евалуације, показне и методско
показне вежбе издаје командант команде која
их планира. Генералштаб Војске Србије из
рађује наређења за опитне вежбе и вежбе
планиране у плановима међународне војне
сарадње.

Наређења за вежбу издају се на почетку
процеса планирања вежбе.

[ Непосредно планирање:
'-------+i - наређење за вежбу и

- елаборат вежбе.

Временски план вежбе

Временски план вежбе дефинише време
до када се, начелно, изводе активности у про
цесу планирања, извођења и анализе вежбе,
како би се обезбедила потпуна реализација и
правовремени завршетак свих планских ак
тивности.

Процес планирања вежбе, зависно од ни
воа и врсте вежбе, траје од 90 дана до 12 ме
сеци. Планирање вежбе батаrъона-дивизио
на-ескадриле и ниже траје 90 дана, а
планирање вежбе јединице бригадног нивоа
180 дана. При планирању здружених вежби
фаза пре извођења вежбе, начелно, траје 8
месеци и реализује се на три конференције и
у потребном броју радионица.

МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ВЕЖБЕ

Планирање мултинационалних вежби, до
израде Упутства, није обрађивано у домаћој
литератури, већ су вежбе планиране и изво
ђене према Упутству за планирање мултина
ционалних вежби НАТО (Bi-SC 75-3 Exercise
Directive). Процес планирања мултинационал
них вежби који је обрађен у Упутству у употре
би је, са мањим или већим разликама, у већи
ни земаља НАТО/ПзМ. Што је посебно
значајно, земrъе са којима Војска Србије тра
диционално учествује у извођењу вежби, као
што су Румунија и Мађарска, такође користе
овакав начин планирања вежби.

Планирање мултинационалних вежби
реализује се у четири конференције. То су:
конференција за спецификацију, иницијална
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Табела1.Нэюпни временскиплан за планирањеи
извођењебригадневежбена терену

ВРЕМЕ ПЛАНИРАНААКТИВНОСТ
Д-180 Издавањенаређењаза вежбу
Д-170 Израдавременскогоквира

за вежбу
Д-160 Припремакалендара

главнихактивностина вежби
Д-140 Извићање
П-105 Поипоемасuенаоиiа

Доставасвихдокуменатау облику
Д-90 елаборатавежбена одобрење

претпостављеном
Исправљањеевентуалних
недостатакаи ажурирањеелабората

Д-60 у складуса смерницама
претпостављеногкоманданта
Припремавежбовнепросторије

Д-20 Припремаконтролора,
евалуатораи судија

Д-10 Завршнеприпремес командамаи
јединицамакојеучествујуу вежби

Д-7 Увежбавањесупротнестране,
доД-3 контролора,евалуатора,судија

и веза
Д-2 Покретјединицана

местоизвођењавежбе
ДдоД+Х Извођењевежбе

Анализанаконизведеневежбе
Д+Х и достављањепрелиминарног

извештајас вежбе
(Д+Х)+ 15 Завршнаанализавежбе

Д+45 Достављањезавршног
извештајас вежбе

НАПОМЕНА
- Трајање вежбе дефинише се наређењем за

вежбу и елаборатом вежбе.
- Анализа након изведене вежбе изводи сене

посредно по завршетку вежбе.
- Завршна анализа вежбе изводи се 15 дана

по завршетку вежбе.

планска конференција, главна планска конфе
ренција и финална планска конференција -
конференција за координацију.

Конференција за спецификацију вежбе
одржава се 12 месеци пре вежбе, а заказује је
мултинационална команда која планира веж
бу. Главни циљ ове конференције је одређи
вање врсте и временског распореда планира
ња вежбе, главних учесника и земље домаћина.
Производ конференције за спецификацију
представља документ под називом "СПЕЦИ
ФИКАЦИЈА ВЕЖБЕ".

На иницијалној планској конференцији од
ређује се руководство (команда) вежбе. Током
ове конференције одређују се све потребне
информације, неопходне за целокупни процес
планирања и израђује се почетни сценарио
вежбе. Такође, током конференције могу се
спроводити и одређени облици обуке (семи
нари, студије, радионице, предавања), како би
се достигао потребан ниво обучености коман
ди и јединица за предстојећу вежбу.

Главну планску конференцију заказује ру
ководилац вежбе, а циљ јој је израда елабора
та вежбе, укључујући завршно одређивање
структуре команде јединица, одређивање по
треба за ојачањем, приказ и преглед докумена
та елабората вежбе, доделу одговорности за
анализу вежбе и потврђивање учесника вежбе.
У току главне планске конференције израђује
се коначна верзија "ЕЛАБОРАТА ВЕЖБЕ", који
се по завршетку конференције даје на одобре
ње официру за планирање вежбе.

Финалну планску конференцију заказује
руководилац вежбе ради провере припрем
љености за вежбу, позивања медија, спрово
ђења активности у време посете високих го
стију и остала питања која захтевају посебну
координацију.

По потреби, између планских конференција
организују се и спроводе радионице на којима
се решавају специфична питања која нису раз
решена у току редовних конференција и у функ
цији су припреме наредних конференција.

ИЗВОЂЕЊЕ ВЕЖБЕ

Фаза извођења вежбе је најзначајнији и
најосетљивији део у процесу планирања, ор
ганизовања и извођења вежбе. У суштини, сам
практични чин извођења вежбе не разликује се
од устаљеног начина извођења, а ипак фаза
извођења вежбе дефинисана новим упутством
комплекснија је и обухвата процес од увежба
вања команди и јединица до оцењивања на
крају вежбе.

Фаза извођења вежбе садржи следеће
етапе:

-1 етапа -увежбавање команде ијединица,
- 11етапа - рад команде по добијеном за-

датку (мисији),



Шема 3. Начелна шема
команде

мултинационалне вежбе
ОФИЦИР ЗА

ПЛАНИРАЊЕ ВЕЖБЕ

РУКОВОДИЛАЦ
ВЕЖБЕ

КОМАНДАНТ
ВЕЖБЕ ШТАБ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
ПОСЕТИОЦЕ И
ПОСМАТРАЧЕ

- 111етапа - динамика извођења вежбе и
- IV етапа - вредновање резултата, оце-

њивање.
1етапа - увежбавање команде ијединица

представља практичну припрему јединице за
извођење вежбе. Садржаји увежбавања, вре
ме и место извођења, дефинишу се у складу с
темом и циљевима вежбе. На крају реализа
ције ове етапе проверава се оспособљеност
команде и јединице за реализацију осталих
етапа фазе извођења.

11етапа - рад команде по добијеном за
датку (мисији) реализује се кроз рад команде
на доношењу одлуке према Упутству за опе
ративно планирање и рад команди у Војсци
Србије (привремено), ради израде оператив
ног плана (оперативног наређења) за рад
команде и јединица у операцији.

111етапа - динамика извођења вежбе реа
лизује се у складу са специфичностима поједи
них врста вежби, графичким приказом, симула
цијом или употребом јединица на терену.

Ова етапа начелно има четири подетапе:
- узбуњивањејединицаобухватапревођење

делаили целокупнекомандеијединицеиз редов
ногнивоарадау некиодстепенаготовости;

- довођење и развој јединица, начелно,
обухвата довођење, поседање одређеног
рејона-зоне, развој елемената борбеног распо
реда, успостављање система телекомуника
ција, командовања и руковођења, а завршава
се извештајем о готовостиза операцију;

- ангажовање јединица начелно се реали
зује извођењем борбених тактичких радњи и
поступака, дејстава и противдејстава, обезбе-

КОНТРОЛНИ
АПАРАТ

КОМАНДАНТИ
ЈЕДИНИЦА

ЦЕНТАР ЗА
ОДНОСЕ СА
ЈАВНОШЋУ

ђења борбених дејстава и решавања супози
ција у реалним условима, уз употребу једи
ница или симулацијом;

- дезангажовањејединица, начелно,реали
зује се по завршетку операције и обухвата де
зангажовањеснагаи радњепозавршеткувежбе.

IV етапа - оцењивање. У процесу оцењи
вања сагледавају се израђена документа и
степен реализације планираних задатака веж
бе, односно степен реализације постављених
циљева дефинисаних у току планирања вежбе.

КОНТРОЛНИ АПАРАТ
И ЕВАЛУАЦИЈА ВЕЖБЕ

Као и претходна упутства и ново упутство
дефинише контролни апарат који води рачуна
да се вежба изводи према прописаном сцена
рију,даје супозиције, прати радјединица, конт
ролише урађена документа и издата наређе
ња и пресуђује у току извођења вежбе.

Састав контролног апарата зависи од
врсте вежбе и јединица које учествују у вежби
и начелно се састоји од:

- главног контролора,
- помоћника главног контролора,
- помоћника главног контролора за актив-

ности ВиПВО (за здружене вежбе),
- контролора (специјалисти),
- главног судије,
- судија, и
- евалуатора.
Новост у систему контроле вежбе пред

ставља увођење евалуатора и процеса ева-



луације вежбе који је одвојен од оцењивања
вежбе. Евалуација вежбе представља одређи
вање вредности спроведених поступака, ак
тивности и процедура (тактика, техника и про
цедура), према усвојеним стандардима,
правилима и упутствима за употребу једини
ца у извршењу операција. Евалуацију вежбе
обавља команда два степена виша од једини
це која изводи вежбу.

Евалуација вежбе проводи се оцењивањем
команди: у процесу оперативног планирања,
преношења донете одлуке на потчињене (као и
рад команде према задатим супозицијама) и во
ђењу борбених дејстава и оцењивању обучено
сти јединице за извршавање тактичких радњи и
поступака (и успех ватре код ТВБГ). Оценаједи
ница за дату вежбу одређује се на основу до
бијенихоцена и може бити: 2 - јединица је оспо
собљена за извршење задатка, 1 - јединица је
оспособљена за извршење задатка уз додатно
обучавање по појединим питањима и О - једи
ница није оспособљена за извршење задатка.
Уколико је једна од оцена О, јединица није оспо
собљена за извршење задатка.

Евалуација вежбе изводи се на основу ли
сте питања за проверу.Листа питања за праве-

ру израђује се на основу врсте вежбе и теме по
којој се вежба изводи, постављених циљева,
прописаних правила и упутстава за употребу
јединица и Упутства за оперативно планирање
и рад команди у Војсци Србије. Посебну тежи
ну листи питања за проверу дају "критична пи
тања" (питања која пресудно утичу на изврше
ње задатка). Уколико јединица не реши било
које од критичних питања, она није оспособље
на за извршење задатка и добија оцену О.

По завршеној евалуацији израђује се из
вештај који обухвата сва питања по којима је
евалуација обављена са степеном реализа
ције, задацима које јединица треба да пред
узме на даљој обуци за извршење задатка, као
и задацима претпостављене команде за при
прему и обуку јединице.

АНАЛИЗА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ВЕЖБИ

Анализа и извештавање о вежби пред
ставља тежишну активност фазе после изво
ђења вежбе. Изводи се ради сагледавања сте
пена испуњења циљева и задатака вежбе и
циљева обучавања, као и евидентирања иску
става стечених током вежбе и њихово претва-



Табела 2. Пример листе питања за проверу по теми:
,,Пешадијскибатаљон на маршу са предвиђањем борбе у сусрету"

Ред. Листа питања за проверу команде обучена делимично није
број и потчињених командира обучена обучена
1. Рад команде у процесу оперативног планирања

2. С-2: обавештајна припрема бојишта процена
евентуалних праваца марша одређивање критичних деоница

3. С2/3: одређивање степена претњи
процена могућности дејства противника на колону на маршу

4. С-3: упућивање припремних наређења
5. С-3/4: избор правца марша
6. С2/3: ратне игре *

7. С-4: логистичка подршка марша снабдевање јединица
на маршу и током застанака

8. кб: одобравање курса акције
9. кб: преношење ОПНАР потчињеним командирима
10. кб/кч: организација марша
11. кб/кч: успостављање маршевског распореда батаљона
12. кч: кретање маршевских колона
13. кб/кч/кв: осигурање критичних деоница*

14. Поступак к-де и кч у случају заседе, напада из ВаП,...
давање допунских наређења

15. Поступак к-дира челног осигурања у случају
наиласка на противника
Рад к-де при наиласку на противника,

16. давање допунског наређења команданта батаљона
за рашчлањивање, наређење командира чета
за рашчлањивање, поступак командира БВГ

17. Рад командира челног одељења
18. Рад командира чете минобацача
Оцена команде и потчињених командира

Ред. Листа питања за проверу јединице обучена делимично није
број обvчена обvчена
1. Припрема чета за извршење марша
2. Успостављање маршевског

распореда батаљона
3. Осигурање маршевске колоне*
4. Обезбеђење критичних деоница на правцу марша*

- обезбеђење кланаца,
- обезбеђење усека,
- обезбеђење мостова ...

5. Поступак челног осигурања при наиласку на противника
- на јачег противника,
- на слабијег противника

6. Поступак при откривању дела колоне из ВаП-а
7. Поступак дела колоне у случају заседе
8. Рашчлањивање батаљона*

- рад пешадијских чета,
- рад чете минобацача,

9. Рад челног одељења у борби у сусрету
10. Рад чета у саставу главнине батаљонске колоне
11. Рад снага ојачања (уколико је батаљон ојачан)
Оцена тактичког рада јединица

НАПОМЕНА:
- у овом примеру дата су основна питања за проверу. Свако питање потребно је детаљно разрадити у

складу с темом и постављеним циљевима евалуације,односно њеним тежиштем,
- *критична питања.



овнкв

рање, уколико су значајна и применљива, у цес анализе и извештавања независан је од
"научене лекције". Вежба се анализира на ос- оцењивања вежбе и евалуацијејединица.
нову запажања команде вежбе, контролног и Фаза после извођења вежбе спроводи се
имитационог апарата и учесника вежбе. Про- у девет кључних активности. Неке од њих, иа-
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Шема 4. Преглед активности и производа фазе после извођења вежбе

ко спадају у фазу после извођења вежбе, мо
гу да почну током ранијих фаза планирања
вежбе. Кључне активности у току ове фазе су
следеће:

- прикупљање запажања и података -
постоједве основне групе информација које се
прикупљају у фазе анализе и извештавања:
прва, која се односи на оцену достигнутог ци
ља вежбајућихјединица и, друга, која се одно
си на оцену планирања и извођења вежбе,
евалуацију команди и јединица, анализу испу
њења специфичних циљева и друго. За прику
пљање и обраду прве групе података задужен
је контролни апарат, а другу групу информа
ција дају учесници на вежби. Информације и
подаци из обе категорије прикупљају се и о
њима се извештава у складу са наређењем за
вежбу,а ови подаци морају бити благовремено
припремљени и доступни за претходну и за
вршну анализу;

- спровођење групних дневних и перио
дичних анализа - представља рекапитулацију
реализованих активности на вежби и припре
ма за наредне активности;

- спровођење прелиминарних анализа -
- евалуатори спроводе анализу током изво-
ђења вежбе како би оценили адекватност пла
нова и листе питањаза евалуацију,односно да
ли преостали догађаји и супозиције пружају
довољне могућностида подрже постизање по
стављених циљева;

- припрема и израда претходног извеш
таја о вежби (ПИВ) - претходни извештај о
вежби се израђује на основу података и ин
формација прикупљених у току вежбе и чини
основу за анализу и израду завршног извеш
таја о вежби;

- спровођење непосредне анализе вежбе
- непосредном анализом вежбе утврђује се:
да ли су остварени циљеви и садржај вежбе;
степен реализације вежбе; основне каракте
ристике вежбе; да ли је било ванредних дога
ђаја; залагање учесника; тежишна питања за
завршну анализу вежбе и задаци за учеснике
завршне анализе.

- дефинисање идентификованихлекција
- идентификованелекције представљају иску-
ства стечена на вежби која одударају од доса
дашњих доктринарних ставова или начина
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употребе јединица у одређеним ситуацијама,
а која могу бити примењена у даљем раду;

- спровођењезавршнеанализе(дискусија
после вежбе) - ова активност омогућава ак
тивну дискусију учесника након вежбе. Циљ је
да се путем размене идеја и гледишта учес
ника сагледају учинак и постигнути резултати,
истакну предности и недостаци и продискутује
о идентификованим лекцијама;

- уопштавање закључака, припрема, из
рада и достављање завршног извештаја о
вежби - идентификоване лекције и искуства
која су из надлежности руководства вежбе
треба да буду припремљена у форми науче
них лекција, а из надлежности претпоставље
ног нивоа командовања припремају се у
форми предлога за виши ниво;

- припрема и објављивање научених
лекција као функционалних и организацио
них норми и регулатива - научене лекције
обрађују се и у форми наређења, инструк
ција, директива, измена и допуна норматив
них аката или информација достављају
одговарајућим нивоима командовања и једи
ницама на даљу примену.

ДОСАДАШЊА ИСКУСТВА

Упутство о вежбама у Војсци Србије
ступило је на снагу 1. септембра 2009. годи
не. У складу са процесом планирања обуке,
извођење вежби по Упутству почеће у 201О.
години. Ипак, јединице које су већ опитовале
Упутство за управљање обуком извеле су,
на основу Директиве за опитовање вежбе
на карти, тактичке вежбе без употребе једи
ница и командно-штабне вежбе према на
црту Упутства о вежбама у Војсци Србије.
Осим тога, процес планирања и извођења
здружене ВЕТЕР са ТВБГ "Одлучан одговор"
у потпуности је реализован према Упутству о
вежбама у Војсци Србије. Мултинационалне
вежбе .меосеџк 2009" и "AIR SOLUTION",
које су реализоване у Републици Србији,
планиране су и изведене према Упутству о
вежбама у Војсци Србије.

Искуства команди и јединица које су из
водиле вежбе за сада су још увек малобројна,
али говоре да Упутство о вежбама у Војсци

Србије представља искорак у систему обуке,
због тога што дефинисани систем планира
ња, организације и извођења вежби, обуку
усмерава на додељену мисију, са тежиштем
на оним задацима за које команда или једи
ница нису довољно обучене. С друге стране
командантима се оставља слобода избора
врсте, теме и циљева вежбе, у складу са да
тим ограничењима. На тај начин поставља се
права мера између надлежности командана
та у процесу планирања вежби (и обуке у це
лини) и одговорности за обученост јединице.

ЗАКЉУЧАК

Реформомсистемаобукепостављасе циљ
стварањаефикасног,економичноги ефективног
системаобуке који требада омогући ефикасан
одговор Војске на постојеће и будуће изазове,
ризике и претње безбедности,у складу са ми-



сијама и задацима Војске и система одбране у
целини. Тако дефинисан систем обучавања
усредсређен је на достизање захтеваног степе
на интероперабилности, што је претпоставка
укључења у систем колективне безбедности.

Од тога каквим интензитетом ће се од
вијати професионализација Војске, као део си
стема, зависиће динамика реформе целокуп
ног система обуке и преношење тежишта
обуке од индивидуалне ка колективној. Реалне
претпоставке су да ће приоритет у колективној
обуци бити вежбе, како команди, тако и једи
ница, на фону реализације додељених мисија.
Кроз овако конципиран процес планирања, ор
ганизовања и извођења вежби оствариће се
крајњи резултат, а то су обучене и оспособље
не јединице и Војска у целини.

Као референтни документи током израде
Упутства коришћена су међународна правила
и упутстава за извођење мултинационалних
вежби, што ће са усвајањем стандарда омо
гућити компатибилност, заменљивост и сарад
њу јединица Војске Србије са јединицама ОС
партнерских земаља.
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ДИНАМИКА РАЗВОЈА НАУЧНО-НАСТАВНЕ
КАРИЈЕРЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Пуковник др Небојша Николић

нраду је анализиран тип наставно-научне каријере офи
цира Војске Србије. Изложене су специфичности бавље
ња науком у Војсци, законска и нормативна решења у

овој области.
Актуелност статусне проблематике официра и најава увођења типова

каријере за више официре у оквиру новог система рангирања опредељујући
је фактор публиковањааналитичке разрадеједног типа каријере (научно-на
ставна),јер се анализа може применити и на остале типове каријера, других
организацијских јединица одговарајућих надлежности и матичности.

*Аутор радиу Институтуза стратегијскаистраживања

почетком 2009. најављен је нови
систем рангирања официра у
Војсци Србије. Према овој ин-

формацији, официри виших чинова (од мајора
навише) биће груписани не само по родовима
и службама већ и по типовима каријере. Кон
кретизација типова каријера официра публи
кована је нешто раније, према следећем:

- командно-оперативнакаријера (командне
дужности,Ј-3,Ј-7, кабинети,саставииз функцио
налне надлежностии сроднедужности),

- штабна-функционална каријера (Ј-6, Ј-8,
Ј-9, односи са јавношћу, састави из функцио
налне надлежности и сродне дужности),

- каријера у планирањуодбране (Ј-5, стра
тегијско планирање, програмирање и буџети-



рање, међународна сарадња, састави из функ
ционалне надлежности и сродне дужности),

- каријера људских ресурса (Ј-1, органи
зација, кадрови, обавезе одбране и сродне
дужности),

- логистичка каријера (Ј-4, материјални
ресурси, састави из функционалне надлежно
сти и сродне дужности),

- обавештајно-безбедносна каријера (Ј-2,
Војна полиција, ВОА, ВБА, састави из функ
ционалне надлежности и сродне дужности),

- наставно-научна каријера (школство, на
учна делатност, састави из функционалне над
лежности и сродне дужности).

Називи декларисаних типова каријера су
геришу идеју приступа у креирању новог си
стема рангирања: спознаја, класификација и
груписање по релативној сличности или ка
рактеру послова које обављају виши официри
у систему одбране. Са аспекта потреба орга
низационог система, овакав приступ је бољи
од претходног система рангирања који је имао
другачију основну идеју и био оријентисан на
вредновање индивидуалних перформанси
официра у оквиру сваког рода-службе.

Успешна примена овог концепта ограниче
на је на популацију виших официра. Деклари
сани типови каријере у вези су са хијерар
хијским нивоом војних јединица. Заступљеност
и алокација појединих типова каријера прика
зана је у табели 1.

У табели 1 уочава се да су само два типа
каријере (командно-оперативна и логистичка)
присутна по читавој дубини хијерархије систе
ма одбране. На нивоима нижих јединица нема

осталих типова каријера, јер се оне појављују
тек касније.

Типови каријера у планирању одбране,
људским ресурсима, штабна-функционална,
обавештајно-безбедносна и наставно-научна
каријера су својеврсна надградња на одређе
ну претходну (командну или логистичку) ка
ријеру једног официра. Односно, официри ро
дова и служби морају стећи искуство у
обављању почетних дужности у оквиру свог
рода или службе, да би у каснијој фази могли
успешно да наставе и неку другу каријеру. У
супротном, може се оправдано поставити пи
тање да ли је за одређено радно место у овим
типовима каријере заиста потребан официр
или се може ангажовати цивилно лице. Ова
констатација нарочито важи за тип наставно
научне каријере. Да би официр подучавао не
кога (настава), или истраживао појаве у војној
области (наука), мора имати сопствена прак
тична искуства и релевантну спознају војне ор
ганизације, њене проблематике и начина
функционисања.

НАУЧНА И НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ
И СИСТЕМ ОДБРАНЕ

.Научноистраживачка делатност је делат
ност од посебног значаја за свеукупни развој
РепубликеСрбије заснована на знању а, зајед
но са високим образовањем, главни је чини
лац и покретач привредног и укупног друштве
ног развоја. Научноистраживачка делатност,
као делатност од посебног значаја за Репуб-

Табела 1.Алокација типова каријера по хијерархијским нивоима

ТИП КАРИЈЕРЕ

Хијерархијски Командно- Штаб но- Планир. Људски Логи- Обавештајно- Наставно-
ниво оперативна функци. одбране ресурси етичка безбедносна -научна

Одељење + / / / + / /

Вод + / / / + / /
Чета + / / / + / /

Батаљон + / / + + / /
Бригада + + / + + + /

гш + + + + + + /
мо + + + + + + +
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лику Србију,саставније део међународног,на
учног,образовног и културног простора" (члан
2. Закона о научноистаживачкој делатности).
Из ове законске одредбе јасан је значај на
учноистраживачког рада у читавој држави
Србији, па тако и у њеном систему одбране.

Значај научне делатности у систему од
бране огледа се и у њеној нормативнојдефи
ницији, као организованој и систематској де
латности организацијских целина система
одбране на истраживању, развоју и примени
научних и технолошких достигнућа у свим
областима наука од интереса за Војску и од
брану земље.

Актуелно стање система научноистражи
вачкеделатности, према Нацрту стратегијског
прегледа одбране из 2008: "није у довољној
мери у функцији развоја система одбране и у
непосредно предстојећем периоду предстоје

обимне промене. Најважнија промена биће
усклађивањеорганизације научноистраживач
ких установа (НИУ) са решењима у друштву".
Систем високог војног образовања већ неко
лико година пролази кроз сукцесивне фазе ор
ганизационих промена и током 2009. године
успешноје реализоваодео процеса акредита
ције. Један од кључних елемената и за научне
и за наставно-образовне установе јесте на
учни, односно наставни кадар.

Научноистраживачкаделатностје органи
зован и систематски креативни рад оријенти
сан на откривање нових знања, ради њихове
примене у решавању различитих проблема у
свим областима.Да би се открило нешто ново,
поред истраживачке инвентивности, креатив
ности, методолошке оспособљености и мате
ријалнеопремљености,неопходанпреусловје
познавање онога што је већ откривено и



Табела 2. Упоредни приказ изборних наставних звања

Закон о војним школама и НИУ, 1994. Закон о високом образовању РС, 2005.

Звање Основни услови Звање Основни условипо старом по старом систему по новом систему по новом системусистемv
Просечна оцена на претходним Студент дипломских академских

Асистент-
студијама најмање осам (8) студија са просечном оценом

Рок: четири године, Сарадник у настави најмање осам (8)
-приправник без могућности реизбора Рок: до две године, без

могућности реизбора
Уписане докторске студије и

Завршене магистарске студије завршени претходни нивои

Асистент Рок: четири године Асистент
студија са просечном оценом

најмање осам (8)
Рок: до три године, уз могућност

поолужења за iош тои године

Доцент Одбрањена докторска Доцент Одбрањена
дисертација докторска дисертација

Рок: пет година Рок: пет година

Ванредни
Објављени радови, књига,

Ванредни
Објављени радови, књига,

менторски рад менторски рад
професор

Рок: пет година
професор

Рок: пет година
Објављени радови, књиге, Објављени радови, књиге,

Редовни менторски рад, вођење пројеката Редовни менторски рад, вођење пројеката
професор Рок: седам година, професор Рок: трајно

после оеизбооа тоаiно

праћење савремених истраживачкихтрендова.
Због тога, научноистраживачка делатност за
хтева посвећен, мотивисан, високообразован,
инвентиван и пажљиво одабран кадар.

Обезбеђење научноистраживачког кадра
је дуготрајан и вишестепен процес са јасно де
финисаним нивоима, врстама и обимом на
учноистраживачких резултата који се морају
остварити у унапред дефинисаним сукцесив
ним периодима. Ова перцепција у једнакој ме
ри важи и за динамички развој наставног кад
ра у високошколским установама.

Логични и прогресивни развојни путједног
истраживачаили наставникаје, другим речима,
научна или наставна каријера. Динамика раз
воја научних и наставних каријера има свој
природни и логични ток који је, током времена,
нашао своје место и у законским одредбама
које се односе на регулисање кадровске про
блематике у научној и наставној области. Про
цена квалитета и реалности ових одредаба
може носити различита лична виђења. Међу
тим, законске одредбе су обавезујуће и морају
се примењивати.
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У контексту разматрања наставно-научне
каријере као једног од седам типова каријере
официра Војске Србије, законске и правилске
одредбе које већ постоје у сфери регулисања
научног и наставног рада могу бити од велике
користи и помоћи у перцепцији, регулисању и
унапређењу развоја овог типа каријере.

ТИПОЛОГИЈА НАСТАВНЕ
И НАУЧНЕ КАРИЈЕРЕ

Наставна и научна каријера представља
развојни пут лица запослених или распоређе
них у високошколским установама, научним
или истраживачким организацијама. У завис
ности од остварених научних и наставних ре
зултата рада, стечених квалификација и иску
ства, научно и наставно особље може имати
различита научна или наставна звања. У та
бели 2 дат је упоредни приказ изборних на
ставничких звања, по старом и новом систему
разврставања, а у табели 3 одговарајући при
каз научних звања.
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Табела3. Упоредни приказ изборних научних звања
Закон о војним школама и НИУ,1994. Закон о НИД РС, 2005. [З]

Звање Основни услови Звање Основни условипо старом по новом
систему по старом систему систему по новом систему

Уписанемагистарскеили
Истраживач Просечнаоценана претходним Истраживач дипломскеакадемскестудије

студијаманајмањеосам (8) Просечнаоцена на претходнимприправник Рок:једна до четиригодине приправник студијаманајмањеосам (8)
Рок:три године

Завршенемагистарскеили
Завршенемагистарскестудије, уписанедокторскестудије

Истраживач објављенирадови Истраживач Просечнаоцена на претходним
сарадник сарадник студ~ама најмањеосам (8)Рок:четиригодине бјављенирадови

Рок:шест година

Одбрањенадокторска Одбрањенадокторска
Научни дисертација Научни дисертација

сарадник и објављенирадови сарадник Објављении рецензиранирадови
Рок:пет година

Докторати вишеобјављених
Докторат,објављении

Вишинаучни Вишинаучни рецензиранирадови
сарадник радоваод значајаза науку сарадник од значајаза науку

Рок:пет година

Научни Докторати при~натинаучни Научни Докторати признатинаучни
радовизначајниза наукусаветник радовизначајниза науку саветник Рок:трајно

Оспособљавање научноистраживачког
кадра остварује се низом различитих активно
сти, при чему је кључно успешно завршавање
последипломских студија и израда и одбрана
докторске дисертације.

Предуслов за научну и наставну каријеру
јесте завршен магистарски и докторски рад (по
старим законским решењима), односно за
вршене студије другог и трећег степена (ма
стер и докторске студије, по новом закону о ви
соком образовању).

"Магистарски рад је резултат самосталног
научног рада слушаоца, којим се системати
зују постојећа научна знања и решава одређе
ни практичан проблем." Магистарски рад је за
вршни чин последипломских магистарских
студија. Време завршетка магистарских сту
дија је две године за редовне студије и четири
године за ванредне студије.

,Докторска дисертација је резултат ориги
налног научног рада кандидата, који пред
ставља допринос развоју војне науке, као и
других наука значајних за одбрану земље."
Време завршетка и одбране докторске дисер-

тације је пет година, почев од дана одобрава
ња теме (по старом закону), односно три годи
не на докторским студијама (по новом закону).

За израду магистарског, односно доктор
ског рада, слушаоцу односно кандидату одре
ђује се ментор. Ментор је по правилу лице са
значајним искуством и квалификацијама за на
учни, односно наставни рад. У стварању и раз
воју војног научног и наставног кадра улога
ментора је веома велика.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ВОЈНЕ НАУЧНЕ
И НАСТАВНЕ КАРИЈЕРЕ

Основни предуслов за научну и наставну
каријеру јесу успешно завршене последи
пломске студије (магистарски рад и докторска
дисертација). Међутим, по логици ствари, овај
предуслов је могуће реализовати само у гра
довима који су универзитетски центри. По пра
вилу, реч је о великим градовима. Са друге
стране, официри се налазе на служби и у ма
њим гарнизонима далеко од универзитетских



центара. Нажалост, није реткост да најдарови
тији официри са великим потенцијалима
(најбољи студенти Војних академија) буду
управо у тим малим гарнизонима, посебно у
првим годинама службе. Физичка удаљеност,
захтеви и ограничења војне службе и други
разлози чине многим официрима веома теш
ким сваки покушај самоиницијативног после
дипломског усавршавања.

Са друге стране, искуство које се стекне
"у трупи" и у малом гарнизону где је официр пу
них двадесет четири часа дневно заиста офи
цир јесте ненадокнадива основа која је есен
цијално потребна за квалитетан научни или
наставни рад у систему одбране. Због тога,
најбољи официри пре свих и треба да иду на
трупне дужности у првим годинама службе,
али систем управљања и уздизања кадра их
не сме "заборавити", већ их мора благовреме
но усмерити управо ка типу каријере који за
хтева интелектуалну изузетност, а научна и на
ставна каријера то свакако јесте.

Војна научна и наставна каријера, у пуном
смислу речи "војна", логички није могућа без
претходног практичног искуства на низу раз-

личитих дужности "у трупи". Докторске дисер
тације, магистарски и специјалистички радови
из области стратегије, оператике, тактике, ло
гистике и слично, биће утолико бољи и валид
нији уколико су њихови аутори провели рес
пективно време у успешном обављању више
различитих дужности у јединицама војске.

Официри су у много тежем положају када
је у питању похађање и успешни завршетак
последипломских студија у било којој варијан
ти (ван војске или у оквиру војске). Има при
мера да је претпостављенима врло тешко да
се давањем сагласности о одласку на после
дипломске студије практично одрекну офици
ра који одлично обавља свој посао. Таквим по
тезима јединица је на краткорочном добитку,
али је то, дугорочно посматрано, губитак и за
појединца и за систем одбране. Ова специ
фичност војне професије није одлика неке од
ређене војске, ма колико се чинила познатом.
Добар опис овог феномена дао је генерал Кле
менсен: "Они су по старости тридесетих или
четрдесетих година, по чину мајори, потпуков
ници или пуковници. Учили су сами енглески
језик. Међутим, обично су били на истој пози-
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цији дуго времена, пошто није било никог да
их замени. Нису били међу кандидатима за
усавршавање и образовање у иностранству
јер нису имали замену за своје радно место,
или су можда сматрани превише старимда би
имали неку важнију улогу у будућности".

КАТЕГОРИЈЕ КАДРА
И ТИПОЛОГИЈА КАРИЈЕРА

Општи контекстове анализејесте размат
рање војне професије у Србији, при чему је
проблемски лоцирана категорија официра.
Међутим, када се говорио типологији каријер
ног развоја и потребама организације, логич
но је обухватити све категорије људских ре
сурса које постоје или могу постојати у једном
организациономсистемуза сваки тип каријере
посебно.

У случају научног и наставног типа ка
ријере, поред официра, логично је обухватити
и цивилна лица са академским образовањем.
У многим случајевима у систему одбране обе
категорије персонала могу равноправно кон
курисати за иста радна места. Идеја развоја
типова каријере то посредно и сугерише: у
првом плану је врста посла која се обавља и
резултати који се очекују, а не шири скуп рад
ностатусних одредница појединца. У сваком
случају, методологија праћења развоја и ус
пешности научне и истраживачке каријере
официра и цивилних лица је практично иста.

Претходно запажање може бити валидно
и за случајеве свих осталих типова каријере,
осим за први тип: командно-оперативна ка
ријера. Ова идеја може бити од користи при
разматрањуи провођењуреорганизацијеунут
рашњег уређења и систематизације радних
места у Министарствуодбране. Из описа рад
них места (послови, надлежности итд.) следи
потребан профил знања, искуства и квалифи
кација за свако радно место. Одатле следи
процена да ли је за поједино радно место не
опходно ангажовањеофицира или те послове
може да обавља цивилно лице. Општа хипо
тезајесте да таква места постоје. Наиме, мно
ге дужности у Министартсвуодбране и потчи
њеним организацијским целинама захтевају,

пре свега, професионални ниво експертизе и
квалификације које нису доминантно каракте
ристичне за војну професију.То су, на пример,
послови из домена финансија и буџетирања,
односа са јавношћу, правни послови, управ
љање људским ресурсима, информатика, ту
ризам и угоститељство, медицина итд.

У случају научног и наставног типа ка
ријере постоје сви услови за формирање и
праћење показатељаефикасности и ефектив
ности сваког лица појединачно. У односу на
остале типове каријера, овде постоји срећна
околност да је област вредновања резултата
рада научног и наставног кадра већ јасно и
конкретно дефинисана одговарајућим војним
и цивилним законима и правилским одредба
ма. Један од кључних показатељауспешности
научних и наставних каријера јесте коефи
цијент научно-стручне компетентности.

Коефицијент научно-стручне
компетентности

Научна компетентност за стицање на
учних и наставних звања вреднује се кванти
тативно преко коефицијента научне компе
тентности. За свако изборно звање законом је
утврђена минимална потребна вредност овог
коефицијента, као и његова структура.

Вредности коефицијената научне компе
тенције дефинисане су у одговарајућим пра
вилницима, како војним, тако и цивилним. По
стоје извесне разлике између војних и
цивилних одредаба ових правилника. На ос
нову оријентације војних високобразовних и
научноистраживачкихустанова (акредитација
и уклапање у цивилно образовно и научно
окружење) може се очекивати да ће у будућ
ности бити примењиване одредбе цивилних
правилника које се односе на ову област.

Смисао примене коефицијента компе
тентности јесте да се систематски обухвате и
вреднују релевантни резултати различитих
форми рада, ангажовања и достигнућа на
учног и наставног кадра. Да би се различити
резултатии домети свели на исту мерну једи
ницу, примењује се ситем бодовања. Нацио
нални савет за научни и технолошки развој је



тело које прописује колико бодова вреди сва
ки појединачни резултат научног рада.

Све науке разврстане су у три области:
природно-математичке; техничко-технолошке;
друштвене и хуманистичке. Научноистражи
вачки резултати за све три научне области раз
врстани су у девет група, према цивилној, од
носно у осам према војној класификацији.

• Монографије, студије, тематски збор
ници, итд. међународног значаја (Ознака М10).
Радови објављени у научним часописима ме
ђународног значаја (Ознака М20).

• Зборници међународних научних ску
пова (Ознака МЗО).

• Монографије, тематски зборници итд. на
ционалног значаја (Ознака М40).

• Радови објављени у научним часопи
сима националног значаја (Ознака М50).

• Зборници научних скупова националног
значаја (Ознака М60).

• Магистарске и докторске тезе (Ознака
М?О).

• Техничка и развојна решења (Ознака
М80).

• Патенти, ауторске изложбе, тестови
(Ознака М90).

У оквиру сваке од ових девет група постоји
даље детаљније навођење појединачних ре
зултата. Тако, на пример, прва група обухвата
осам подскупова резултата (од М11 до М18).
Резулат који је највише вреднован у оквиру
прве групе јесте "истакнута монографија ме
ђународног значаја" (М11). У систему бодова
ња, овај резултат вреди 15 бодова. У оквиру
прве групе резултата, најмање бодова (свега
2) доноси резултат "уређивање научне моно
графије, тематског зборника итд" (М18). С ци-



љем поређења, одговарајући резултат из чет
врте групе "истакнута монографија националног
значаја" (у ознаци М41) вреднује се са 7 бодова.

"Рад у врхунском међународном часопису"
(ознака М21, друга група резултата) вреднује
се са 8 бодова, док се "рад у водећем часопи
су националног значаја" (ознака М51, пета гру
па резултата) вреднује са 2 бода.

Вредности резултата научног рада наве
дене у претходним примерима односе се на
природно-математичке и техничко-технолош
ке науке. За друштвене и хуманистичке науке,
ситуација је врло слична, односно, разлика се
састоји у томе да су радови у научним часопи
сима међународног и националног значаја не
што боље вредновани (1 бод више за поједи
не нивое резултата).

Сумарно, резултати научног рада вери
фиковани на међународној научној сцени ви-

шеструко су вреднији од одговарајућих резул
тата остварених на националном нивоу. Узи
мајући у обзир да је систем бодовања резул
тата научног рада уграђен у нормативни акт
(Правилник) који се мора поштовати, дискусија
о систему бодовања може изгледати сувишна.
Међутим, неке напомене могу бити корисне и
оне иду у прилог овом систему вредновања
резултата.

• Међународна научна сцена је много
шира од било које националне, а тиме је и кон
куренција већа. На пример, ниво прихватања
радова у једном водећем или врхунском међу
народном часопису је реда величине 10%! Да
би рад био прихваћен за објављивање, мора
поседовати квалитет, оригиналност и значај.
Рад мора бити нешто ново у односу на по
стојеће и мора испуњавати одређене стан
дарде писаног изражавања, језика, стила,



структуре и терминологије која је општепри
хваћена у односној научној области. Високи
захтеви у погледу квалитета рада постижу се
процесом оштре селекције. Поступак рецен
зије рада један је од кључних филтера којим
се долази до заиста квалитетних радова.

• Поступак рецензирања рада је: дугот
рајан (од неколико месеци до годину дана, па
и дуже); без утицаја аутора или његове орга
низације и тајан (аутор не зна ко му је рецен
зент; издавач је потпуно независан од аутора,
ауторове организације или утицајних центара
моћи); вишеструк (бар два рецензента); транс
парентан (аутор добија потврду пријема рада,
обавештење о рецензијама које су конкретне,
стандардизоване и објективне); и потпун
(аутор добија званично обавештење да ли је
његов рад прихваћен за објављивање или не).

• Наука нема граница, оно што је већ от
кривено негде у свету нема смисла поново "от
кривати" у оквиру затвореног националног или
организационог научног окружења.

•Употребна и научна вредност резултата
објављених на међународној сцени је већа јер
име аутора, организације из које потиче и
земље из које долази постају присутни и по
знати широком кругу потенцијалних корисника.

• Објављивање радова у међународним на
учним часописима обично нема позитивну ко-

мерцијалну компоненту (не постоје ауторски хо
норари као у неким часописима или новинама).
Тиме је потенцијална мотивација аутора све
дена на чисто научни и стручни интерес.

•Доступност: радови објављени на међуна
родној научној сцени по правилу су писани на
неком од светских језика. Тиме они постају до
ступни читалачкој и стручној публици која уве
лико превазилази било који национални оквир.

• Отвореност: међународни научни часо
писи отворени су за сваког аутора без икаквог
облика дискриминације. Једино је важан квали
тет и садржај рада. Други аспект отворености је
отвореност за научну критику и сучељавање на
учних аргумената. То је посебно присутно у гра
ничним научним областима где постоје још увек
нерешени проблеми и различита виђења по
тенцијалних решења.

• Независност: референтни међународни
научни часописи обично су независни од ауто
ритета и утицаја са стране. Једини ауторитет
који се поштује јесте снага научног аргумента.
У том смислу, практично није могуће оствари
вати било какав утицај да би се рад неког
аутора објавио (протекција) или да се не би
објавио (дискриминација).

• Реноме и традиција међународних на
учних часописа граде се и развијају дугорочно,
доследном применом објективне, коректне и
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ригорозне научне контроле путем рецензија и
уредничке политике.

Квалитативни показатељи
научног рада

Придоношењуодлукео доделинаучногзва
ња кандидату, поред егзактног квантитативног
показатеrъа (прописана вредност и структура
коефицијентанаучно-стручнекомпетенције),узи
мају се у обзир и квалитативнипоказатеrъи.Од
говарајућимправилскимодредбамадетаљно су
разрађениследећи квалитативнипоказатеrъи:

- показатељиуспеха у научном раду (на
граде и признања; уводна предавања на кон
ференцијама и по позиву;чланство у одборима
часописа, научних друштава и конференција;
уређивање монографија; рецензије радова и
пројеката);

- развој услова за научни рад, образова
ње и формирање научних кадрова (допринос
развоју науке; менторство и руковођење; пе
дагошки рад; међународна сарадња; органи
зација научних скупова);

- организација научног рада (руковођење
пројектима, потпројектима и задацима; прак
тична примена научних резултата кандидата;
руковођење научним и стручним друштвима;
ангажман у телима Министарства науке и дру
гим министарствима везаним за научну делат
ност; руковођење научним институцијама);

- квалитет научних резултата (ути
цајност научних радова кандидата; позитивна
цитираност радова кандидата; углед и ути
цајност публикација у којима је кандидат објав
љивао радове; ефективан број радова, удео
самосталних и коауторских радова, допринос
кандидата у коауторским радовима; степен са
мосталности у научноистраживачком раду и
улога у реализацији радова у научним цент
рима у земrъи и иностранству).

ЕВАЛУАЦИЈА ПЕРФОРМАНСИ
НАУЧНОГ И НАСТАВНОГ КАДРА

Људски ресурси у систему одбране иден
тификовани су у најновијим стратегијским до
кументима из 2008. године, као и више пута до

сада, као "најзначајнији ресурс система од
бране". Став о значају људског фактора као
кључног ресурса система одбране присутан је
и у разматрањима питања одбране и страним
оружаним снагама а не само код нас. Сличан
став среће се и у разматрањима управrъачких
и организационих проблема цивилних органи
зација. Због тога, занемаривање, неискориш
ћење и одлив квалитетног кадра на рачун ма
ње квалитетног кадра недопустиви је луксуз за
било коју организацију која има позитивистич
ку самоперцепцију и визују сопственог опстан
ка и прогреса.

Први кораци у спречавању ових негатив
них трендова јесу објективна евалуација пер
форманси запослених, њихово рангирање и
постављање најквалитетнијих и најспособ
нијих лица на одговорне положаје у организа
ционом систему.

Стари систем рангирања официра (из
2006. год.) давао је превелики значај чињени
ци да је лице докторирало или магистрирала
(односно завршило КШУ или ГШУ). Овакав
приступ има статички карактер, односно, јед
ном завршени наведени нивои школовања
обезбеђивали су миран крај каријере.

Нови систем са типологијом каријера (из
2009. год.) има потенцијал да оствари дина
мички карактер увида у развој каријере, одно
сно да прати и вреднује резултате рада и до
мете и након завршетка највиших облика
школовања. Механизми постизања динамич
ког увида у развој наставно-научне каријере
већ постоје и треба их само применити, а то
су: изборна наставна и научна звања и коефи
цијент научно-стручне компетенције. Изборна
наставна и научна звања имају јасну законски
прописану динамику и са одговарајућим кри
теријумима, што је веома важно, имају ди
ректно видљиву временску компоненту.

Из табеле 4. види се да би научни радник
после шест година рада у научно-истраживач
кој организацији требало да оствари резултате
који би га квалификовали за изборно звање
научног сарадника, после 11 година у звање
вишег научног сарадника итд. Сличан эакгьу
чак важи и за наставно особље (табела 5).

Уколико има одступања од ове прописане
динамике, то је индикатор проблема: или је



Табела 4. Динамика научне каријере

Период Кумулативно Кумулативно Коефицијент
на који се (укупно) (укупно) време научно-стручне

бира време уз могућност компетенције
реизбора

Истраживач 3 3 3 -
приправник

Истраживач 3 6 9 -
сарадник

16
Научни 5 11 19 (за ПН: М21до24 мин.4)

сарадник (за ДХН: М11+М12+М21до24+М41,2+М51
мин.7)

Виши
48

научни 5 16 29 (заПН: М21до24+МЗ1+МЗ2мин.15)
(за ДХН: М11+М12+М21до24+М41,2+М51

сарадник мин.28)

70
Научни трајно (за ПН: М21до24+МЗ1+МЗ2мин.2

саветник (за ДХН: М11+М12+М21до24+М41,2+М51
мин.40)

Табела 5. Динамика наставне каријере

Период Кумулативно Кумулативно(укупно)време
на који се бира (укупно) време уз могућност реизбора

Асистент приправник 4 4 4
Асистент 4 8 8
Доцент 5 13 18

Ванредни професор 5 18 28

Редовни професор трајно

реч о недовољној ефикасности рада поједи
наца, или су у питању фактори из ненаучног
домена (неадекватни услови рада, прекиди
рада због ратова, здравствени разлози, лоша
радна атмосфера, међуљудски односи итд.).

Коефицијент научно-стручне компетен
ције такође је јасно законски дефинисан и раз
рађен, тако да обухвата широки спектар свих
могућих резултата рада научног и наставног
кадра. Његова вредностје у томе што кумула
тивно кроз један бројчани показатељ даје
вредност најважнијих резултата научно-на
ставног рада појединца, уз могућност из
двојеног вредновања појединих специфичних
показатеља. Према законским решењима, ти
специфични показатељи су у неким слу
чајевима врло важни: резултати на међуна
родној научној сцени су услов за избор у виша
изборна звања у области техничко-технолош-
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ких и биотехничких наука, док су критеријуми
за остале групе наука знатно ублажени и до
пуштена је компензација резултатима на до
маћој научној сцени.

У практичној примени за потребе рангира
ња кадра логично је користитиоба механизма:
коефицијент научно-стручнекомпетенциједаје
спектар вредностиза различитекласе резулта
та, а изборназвањадају временскукомпоненту
и локално-социјалну компоненту (ниво прихва
тања индивидуалних резултата у научно-на
ставном окружењу). Једноставније речено,
ефикасност, ефективност и продуктивност ра
да два научна радника са истим коефицијен
том научно-стручне компетенције и истим из
борним звањем, нису исти ако су те резултате
остварили у периодима различите дужине и у
различитим условима рада. Онај ко има исте
резултате за краћи период ефикаснији је и
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Научни Трајно Трајно Редовни
саветник професор

Виши
научни 5 5 Ванредни

сарадник професор

Научни сарадник 5 5 Доцент

Истраживач сарадник 3 4 Асистент

продуктивнији, па према томе и бољи и спо
собнији научни радник.

Извесне разлике које постоје у динамици
развоја наставне и научне каријере (по једна
година више за наставни тип каријере за два
почетназвања) могу се објаснити простом чи
њеницом да асистенти и сарадници у настави
имају много веће обавезе од истраживача и
истраживача приправника. Реч је, наравно, о
наставним активностима (држање вежби, кон
султације, помоћ професорима при реализа
цији испита итд.) које захтевају много времена

за припрему и реализацију. Шеме 1 и 2 дају
компаративни преглед наставних и научних
звања.

ЗАКЉУЧАК

У радује изложено виђењединамике раз
воја научне и наставне каријере официра у
Војсци Србије. Научно-наставна каријера је
један од седам типова каријера за официре
чина мајора и вишег. Ова типологија могућих

Временски
период
(година) Шема 1. Упоредни преглед

трајања изборних звања за
наставну и научну

каријеру

Истраживач приправник] 3 4 1Асистент-приправник

Научни Редовни
саветник Трајно Трајно професор

Виши Ванреднинаучни 16 18
сарадник професор

11 13
Научни сарадник Доцент

Истраживач сарадник 6 8 Асистент

Кумулативни
временски

период
(година)

Шема 2. Упоредни
преглед динамичког

развоја наставне
и научне каријере

Истраживач-приправник 4 1Асистент-приправник3



каријера виших официра декларисана је по
четком 2009. године. Наставно-научни тип ка
ријере има своје место у систему одбране, али,
такође, подлеже и критеријумима који важе у
области научноистраживачког и наставног ра
да за читаво друштво.

Управо те општеважеће нормативне одред
бе могу бити од велике помоћи у профилисању
динамике развоја наставно-научне каријере, што
је врло важно за развој наставно-научног под
млатка. Али, такође, дају и конкретну кумулатив
ну информацију о актуелном стању наставно-на
учног кадра са резолуцијом перформанси на
нивоу појединца, што је посебно важно у акту
елном времену, пре свега за процесе рангирања,
усавршавања, унапређивања и постављања
кадра на најзначајније наставно-научне позиције
у систему одбране.
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МОРАЈ\

УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
И СПРЕЧАВАЊЕ МОБИНГА

Пуковник др Ранко Лајић

с трес се јавља као један од најозбиљнијих проблема савреме
них организација, укључујући и војне, који настаје као после
дица сталних и учесталих промена, убрзаног темпа рада, по-

оштравања конкуренције, повећане неизвесности, несигурности посла и
слично. По много чему постао је саставни део савременог живота и рада.
Све више је доказа да високи нивои стреса негативно утичу на здравље,
психичку равнотежуи многе аспекте извршења раднихзадатака. Неке про
фесије су изложене стресу више, а неке мање. Међу занимањима изло
женим стресу врло високо је рангирана војна професија уопште.

Једна врста стресора који може изазвати различите физичке, психич
ке и социјалне последицејесте мобинг. Као специфичан облик понашања
на радном месту мобинг представља широко распрострањену појаву чије
се последице одражавају на социјално окружење, радну средину и на
појединца који је жртва злостављања. Јавља се као последица недостат
ка комуникацијских вештина руководства и неспособности да се квали
тетно одговори захтевима доброг руковођења.

*Аутор ради на Војној академији

с трес је последица оп~тег одгово
ра организма на акцију или ситуа
цију која подразумева посебне

физичке или психолошке захтеве, или и једне
и друге. Феномен стреса и његова истражива
ња новијег су датума. Стрес се данас сматра
једним од највећих узрочника многих органи
зационих проблема, болести срца и крвних су-

дова и менталних болести. Чиниоци стреса су
спољни догађаји ван наше контроле који од
нас изискују огромне напоре. Они стварају
стрес или могућностза настанак стреса. Стрес
није искључиво негативан феномен, односно
не мора увек имати негативан утицај. Одређе
ни степен стреса у животу је нормалан и не
опходан, јер подстиче на креативност и бољи

Снимио: Д. АТЛАГИЋ



учинак. Стрес који је интензиван, непрекидан
или се понавља, ако особа није у стању да се
носи с њим, постаје негативан и води проме
нама у понашању или доводи до физичких
обољења и психолошких поремећаја.

ПОЈАМ И ВРСТЕ СТРЕСА

Да би дошло до појаве стреса треба да
постоје одређени спољни догађаји ван наше
контроле, односно стимуланси који су познати
под именом стресори. Стресори су изазивачи
стреса, и дефинишемо их као било какав за
хтев, физичке или психолошке природе, који
се пред нас поставља у процесу живљења.
Реч стрес је једна од оних које се свакодневно
чују у говору и најчешће се користи у контекс
ту конфликтних догађаја и неповољних ситуа
ција кроз које људи пролазе. Постоје одређена
неслагања теоретичара (психолога, социоло
га и медицинских стручњака) у дефинисању
стреса. Основна оријентацијасхватањастреса
може се изразити као психичко стање у које
човек запада у отежаним приликама и ситуа
цијама. Са аспекта организационог понашања,

стрес дефинишемо као шему емотивних ста
ња и физиолошких реакција које настају као
одговор на захтеве постављене унутар или
ван организација (тј. на стресоре).

Када се личност сусретне са стресорима
долази до убрзаног рада срца, повишеног
крвног притиска и убрзаног дисања. Ове фи
зиолошке реакције могу да се раздвоје у три
основне фазе. То су:

- фаза алармне реакције (почетна фаза
која траје кратко и у којој се организам при
према за суочавање са стресом);

- фаза отпора (у овој фази организам
ступа у борбу са стресом и настојида се адап
тира на њега);

-фаза исцрпљења(овафазанастајеако се
механизмиадаптацијене покажу ефикасни,од
носноорганизамје поклекао,што се у екстрем
ним случајевимаможезавршитиколапсом).

Људи су подложни стресу у оној мери у
којој процењују неку ситуацију као стресну.Да
би дошло до стреса, људи морају свесно да
процене да их ситуација у којој се налазе на
неки начин угрожава и да неће моћи да изађу
на крај са тим потенцијалнимопасностима или
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захтевима. Стрес не само да обликује наше
мисли већ често и проистиче из њих и оне вео
ма снажно утичу на њега. Дуготрајна и исцр
пљујућа борба са стресом може да пређе у тзв.
болест стреса, која се манифестује кроз бројне
здравствене тегобе, као што су кардиоваску
ларни, цереброваскуларни, хормонални и
ментални поремећаји. Међутим, једна те иста
ситуација за неку особу може да буде високо
стресна док друга особа на њу не мора уопште
да реагује стресом.

Емоционална реакција човека у стресној
ситуацији може се протезати између сасвим
супротних емоционалних значења. Два су
протна емоционална значења су врсте стреса
које називамо еустрес и дистрес. Еустрес је у
емоционалном смислу пријатан, конструкти
ван доживљај самоиспуњења и радости, без
обзира на то што му претходи борба и изве
стан степен исцрпљења. Супротна врста стре
са је дистрес код којег је емоционални дожив
љај непријатан. При проучавању штетних
последица стреса углавном се има у виду ди
стрес, односно непријатно емоционално ста
ње које има неповољне психофизичке после
дице. Извор стресних реакција у организацији
најчешће су конфликти и конфликтне ситуа-

ције, било да се манифестују интрапсихички
или интерперсонално.

Рад руководилаца одређен је активности
ма које у себи, као неизбежан и трајан прати
лац, носе могућност избијања конфликата.
Последице стресних ситуација могу се изра
зити кроз различите емоционалне, интелекту
алне и физичке симптоме. Поред ових симп
тома стрес се може одразити и на радно
понашање руководилаца са ширим организа
ционим последицама, као што је наведено у
табели 1.

Појединци се веома разликују у погледу
отпорности према стресу, што зависи од лич
них тенденција и предиспозиција. Важну улогу
у одређивању степена отпорности према стре
су има димензија оптимизма и песимизма. Оп
тимисти су пуни наде, очекују повољне исходе
и резултате и тумаче ситуације у позитивном
светлу. Песимисти многе ситуације тумаче не
гативно и очекују углавном неповољне исходе
и резултате. Истраживања су показала да су
оптимисти много отпорнији на стрес него пе
симисти. Оптимисти праве и спроводе специ
фичне планове за борбу са изворима стреса
уз тражење савета и помоћи од пријатеља. За

Табела1. Последице професионалног стреса руководилаца
Анксиозност,агресивност,депресивност

1.емоционалне појачаносећајзамораи исцрпљености,
раздражљивости нервоза

2. интелектуалне Слабаконцентрација,заборавност,тешкоћеу
доношењуодлука,менталниблокови,критицизам
Повећањекатехоламинаи кортикостероидаи
другиххормонастреса,повећањенивоашећера,
поремећајпулсаи крвногпритиска,тешкоћеса

3. физиолошке дисањем,знојење,сувауста, "кнедла"у грлу,
проблемиса варењем,сметњеу зглобовимаи
кичменомстубу,дерматолошкипроблеми,
поремећајспавања,уморитд.
Променена планупонашања- повећанили
смањенапетит,претеранопушењеи

4. бихевиоралне конзумирањеалкохола,изложеностризичном
понашањуи повредамау животуи на раду
(посебноу саобраћају),испадиу понашањуитд.
Одсуствовањеса посла,флуктуација,слабо

5. организационе задовољствопослом,нискамотивисаностза
рад,антагонизам,лоши међуљудскиодноси,
стварањенеповољнеклимеитд.



разлику од њих, песимисти најчешће одустају
од циљева на чијем путу се испречио стрес.

Друга карактеристика која одваја људе от
порне на стрес од оних који то нису јесте из
држљивост. Издржљивији људи разликују се
од осталих по три особине:

- вишем степену преданости (већа анга
жованост на послу и у другим животним ак
тивностима);

- већем степену контроле (издржљивији
људи су уверенији да могу да утичу на важне
догађаје у свом животу);

- већем изазову (они на промене гледају
као на изазове и прилику да се развију, а не
као на претњу сопственој сигурности).

Појединци се, такође, разликују и у погле
ду стопе опуштања тензије. Неки су способни
да осећање тензије оставе за собом када кре
ну с посла, док други то осећање носе кући.
Одређена истраживања показују да су они који
стрес носе кући лошијег здравственог стања
од оних који све бриге на крају радног дана
остављају за собом.

УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ СТРЕСА

Различити фактори доводе до стреса са
различитим ефектима које изазивају. Ти фак
тори нису независни по ефектима које изази
вају,односно, присуствоједног стресора може
појачати реакције на други или више других.
Узроке стреса важно је познавати ради њихо
вог тумачења, ублажавања, отклањања и по
бољшања радних услова. Људи доживљавају
стрес у свом приватномживоту,али и на послу,
тако да су изложени стресу у организацији и
ван ње.

Узроци стреса у организацији

Најзначајнији узроци стреса у организа
цији су: природа посла, улоге у организацији,
одговорност, односи на раду, каријера и пси
холошка клима.
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Природа посла. Прва истраживањау обла
сти стреса била су усмерена на природу посла
као кључног узрочника. Стрес је присутан уко
лико се ради под сталним временским
ограничењима, као и када је потребно донети
значајне одлуке за кратко време. Такође, стрес
је присутан ако се често путује, ради у сменама,
продужено радно време, у условима сталних
промена и неизвесности. Према Френчу и Ка
плану (French, Caplan, 1979), прекомерно анга
жовање на послу може бити квалитативно и
квантитативноизражено. Прво се односи на те
жину посла, а друго на трајање. Они су пратили
однос прекомерногоптерећења и пушења и до
шли до закључка да је оно директан узрочник
ове зависности. Особе које су биле изложене
великомброју телефонских позива,бројним са
станцима и сусретима више пуше од осталих и
тиме су изложенији ризику од малигних и кар
диоваскуларних обољења. Исти аутори суми
рали су резултате неколико истраживања која
су се бавила утврђивањем корелације између
напрезања на послу, израженог у квантитатив
ном или квалитативном смислу, и симптома
стреса. Утврдили су да и квалитативни и кван
титативни вид напрезања воде општем живот
ном незадовољству,слабијем самоуважавању,
високомхолестеролу,високом пулсу,појачаном
знојењу и већем броју попушених цигарета.

Стрес узрокује велике промене у можда
ној хемији што води депресији, узнемирености,
деконцентрацији и екстремној раздражљиво
сти. Преоптерећеност послом доводи до
стресног реаговања које може проузроковати
психичка и соматска обољења, као што су: пад
имунитета организма, појава астме, дијабете
са, бронхитиса, артритиса, болести срца и
крвних судова.

Улогау организацији. Други извор стреса
повезан је са улогом коју запослени има у ор
ганизацији. При томе се могу посматрати
нејасне радне улоге и конфликтне радне уло
ге. Нејасна радна улога настаје када појединац
нема адекватне информације о томе шта све
колектив и виши у хијерархији очекују од њега,
као и нејасноћа опсега властите одговорности
на послу. Овакве особе којима је нејасна њи
хова радна улога нису задовољне својим по-

слом, имају утисак угрожености, узалудности
и тензије.

Конфликтна радна улога карактеристична
је за ситуације када појединац мора да обав
ља међусобно неусклађене радне задатке, да
ради оно што му је наметнуто, што не жели и
што сматра да није део његових радних оба
веза. Ова радна улога утиче на смањење за
довољства послом, поремећаје у понашању и
угроженост здравља. Карактеристични здрав
ствени проблеми односе се на повишени
крвни притисак и друга обољења срца и
крвних судова, а посебно уколико је смањена
физичка активност.

Одговорност на послу. Одговорност мо
же да буде подељена на одговорност за људе
и одговорност за материјална добра, мада се
ове две линије одговорности не могу до краја
диференцирати. Нека истраживања су пока
зала да одговорност за људе више оптерећује
и да је важнија од одговорности за материјал
на добра. Истраживање Вардвела (Wardwel) и
сарадника показало је да постоји корелација
степена одговорности и кардиоваскуларне
симптоматологије. При томе је ризик по здрав
ље израженији код старијих руководилаца не
го код млађих. Такође је утврђено да је већа
одговорност старијих руководилаца него мла
ђих. Старије руководиоце погађа и стрепња да
је напредовање и раст у каријери успорено
или онемогућено, као и прижељкивање сарад
ника да на место остарелог шефа дође друга
личност. Приближавање пензије и краја радне
активности у организацији су објективне чи
њенице које притискају старије запослене.

Односи на раду. Добри међуљудски одно
си на раду са надређенима, подређенима и ко
легама предуслов су за "здраву" организацију
и здраве и задовољне запослене у њој. Поре
мећени односи праћени конфликтима узрокују
стресне ситуације. Стрес и конфликти су са
ставни део међуљудских односа и готово их је
немогуће отклонити. Чести узроци стреса на
стају из хијерархијских односа, када руководи
лац није способан да управља уз партиципа
цију запослених, не делегира задатке на прави
начин и због тога трпи непријатности. У таквим
случајевима запослени често бојкотују пре
тпостављеног и одбијају послушност. Овакви



односи непријатно погађају и руководиоце и
запослене, што налаже хитне интервенције на
спасавању међуљудских односа у организа
цији.

Каријера. Развој сопствене личности и
стицање угледа у окружењу мотиви су који
подстичуљуде да се труде да напредују у сво
ме послу, како у стручном, тако и у руководе
ћем смислу. Сам тај притисак за кретањем,
усавршавањем и напредовањем је својевр
стан извор задовољења, али и стреса. Ка
ријера не иде увек само узлазномлинијом, већ
може стагнирати и деградирати, што може да
буде извор стреса.

Напредовање у професији везаноје за го
дине живота. Брзо напредовање карактери
стично је за почетак каријере. У средњим го
динама јављају се већ први проблеми у
промоцији и напредовању,јер је у тим година
ма напредовање на више позиције резервиса
но за малобројне. Поред тога, неке способно
сти стагнирају,па и опадају,знања застаревају,
а конкуренција расте. Са друге стране, расту
захтеви породице у материјалном смислу, али
и у смислудруштвеног престижа. Руководилац

се тада најчешће налазиу, за њега непријатној,
тихој изолацији, која долази и од колега и од
породице.

У савременим организацијама честа је
појава брзог напредовања у каријери. Догађа
се да појединци напредују до "границе своје
неспособности",што никако не може бити у ин
тересу организације. Појединци који доживе
вртоглав успех и достигну "плафон", у првим
данима осећају задовољство и самоиспуње
ност,али се врло брзо покаже да они и уз мно
го већи труд не успевају да остваре очекиване
резултате.Они тада морају много више да ра
де и да трпе критику због скромних резултата.
Овакве позиције нарушавају психолошку рав
нотежу, чиме се изложеност стресу на раду
још више појачава. Можда је зато концепт
јапанског менаџмента знатно делотворнији.
Јапанске организације овај проблем напредо
вања преко границе компетенције и неадек
ватногобављања послова решавају процесом
успореног напредовања. У јапанским органи
зацијама промоција је веома спора, тако да су
највиша места резервисана само за најбоље
и вишеструко проверене кадрове. На тај начин
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најбољи су награђени за труд, за допринос и
оданост организацији, а остали имају могућ
ност да себе провере и да се задовоље ме
стом које је за њих прикладније. У пракси бив
ших социјалистичких земаља које су у фази
транзиције, због поремећеног система вред
ности, напредовање је резервисано углавном
за "подобне", за "људе од поверења", а не за
најуспешније и најперспективније. Последице
овакве политике и штете у економском и пси
холошком смислу свима су јасне.

Психолошка клима организације. Органи
зационипсихолошкиживотусловљенје бројним
чиниоцима од којих су најзначајнији демокра
тичност,пословна политика и култураорганиза
ције.Потенцијалниизазивачистресамогуда бу
ду следеће карактеристикеорганизације:

- мале могућности партиципације запос
лених (одлуке се доносе у уском кругу по
влашћених);

- запослени не осећају припадност орга
низацији;

- информисаност у организацији је сти
хијска, те колају гласине;

- комуницирање је недефинисано и пре
пуштено личним каналима;

- политика организације води се недо
следно и непредвидљиво.

Свака од ових одлика може да буде извор
стресног реаговања у одређеном степену.
Тешко је утврдити који је то степен демокра
тичности, каква политика, каква култура и кли
ма организације је најповољнија за већину за
послених,а уједнои најпримеренијаекономском,
друштвеноми политичкомтренутку. Руководио
ци највише сносе одговорност за последице
које из тога произлазе.

Узроци стреса ван организације

Извори стреса ван организације концент
рисани су око личних проблема, а везују се,
углавном, за породицу, животне тешкоће, су
кобе са људима ван организације, лично
здравље, здравље ближњих итд. По интензи
тету, најјачи извори стреса су конфликти који
се појављују са емотивно блиским особама, а
то су деца, родитељи, брачни партнери и
пријатељи. Снажан утицај остављају и про-

Табела2. Стресни догађаји у животу

ДОГАЂАЈ РЕЛАТИВНИ
СТЕПЕН СТРЕСА

Смртбрачногпоvга 100
Развод 73
Растава 65
Затвооскаказна 63
Смртблиског 63чланапооолиџе
Повредаили болест 53
Удаја(женидба) 50
Отпуштање 47са оалногместа
Одлазаку пензију 45
Трудноћа 40
Смртблискогпријатеља 37
Одлазакдететаиз 29породичнекvће
Проблемиса тазбином 28
Проблемиса шефом 23
Променапребивалишта 20
Одмор 13
Божић 12
Мањизаконскипрекршаји 11

блеми са здрављем, изненадни догађаји, про
мена статуса и слично.

Утицај стресних догађаја на људе у живо
ту проучавали су Холмс (Holmes) и Рае (Rahe)
на једној групи испитаника. Резултати истра
живања наведени су у табели 2.

Ове вредности одредила је велика група
људи која је била замољена да различите до
гађаје у животу вреднује поенима од 1 до 1ОО,
на основу степена тешкоће коју су имали да
им се прилагоде. Што је број већи, то су дога
ђаји изазвали јачи стрес. Холмс и Рае су, та
кође, утврдили да што је појединац имао већи
број "стресних поена", то је била већа могућ
ност да озбиљно оболи. Међутим, треба има
ти у виду огромне разлике у индивидуалној
способности одупирања стресу. Неко је више
отпоран на стрес, а неко доживи тешке после
дице након неколико благо умерених стресних
догађаја. Ипак, може се закључити да што је
број стресних догађаја у животу појединца ве
ћи, већа је и могућност да ће његово здравље
у будућности на неки начин трпети.

Организација је отворен систем подложан
деловањимаширегокружења.Запосленисвојим



доласком у организациону средину доноси одре
ђене изворе стреса. Организациона средина не
ке личне изворе стреса појединца појачава, а не
ке амортизује. Добра радна и организациона
адаптација најчешће се показује као заштита од
срединских и личних извора стреса. О ванорга
низационим изворима стресног понашања не
мамо много података у литератури.

У америчким истраживањима овог доме
на пажња је фокусирана на супругу, која је по
традиционалним схватањима оријентисана на
бригу о породици, кући, деци и заштитник је
породичне стабилности. Жена преузима улогу
заштитника породице а животно задовољство
црпи из породичног и материјалног благоста
ња обезбеђеног радом супруга. Gowller i Leege
овакав однос супружника називају "прикриве
ним уговором", а укупне породичне прилике

"атмосфером тишине". Кућа је оаза мира у којој,
по свему судећи, супруге плаћају извесну цену
кроз пораст женског алкохолизма, наркоманије
и слабијег менталног здравља жена из сред
њих слојева у САД. Те жене немају прилику за
потврђивање и личну афирмацију кроз своју

професију и каријеру, што их чини подложним
стресу друге врсте.

У околностима где су оба супружника за
послена и граде каријеру важе друга правила.
Те околности још више оптерећују,јер оба чла
на много више напора и времена морају уло
жити како би избалансирали захтеве које по
ставља посао и породица. У оваквим
ситуацијама потребно је много љубави, ува
жавања и поверења како би се очувала брач
на заједница и испунили поменути захтеви.

Извор стреса није само однос између
брачних другова већ у томе суделују и остали
чланови породице. Конфликти и несугласице
између родитеља и деце повезани су са низом
психосоматских и менталних тегоба и обоље
ња на обе стране у сукобу. Отежана ситуација
неког од чланова породице може, такође, да
буде извор стреса за остале чланове. То су по
казали и резултати истраживања које је обав
љено на узорку војника који су учествовали у
рату у Хрватској. Предмет истраживања била
је појава чира на желуцу и дванаестопалачном
цреву као последица стреса. Истраживања су
показала да је велики проценат тих војника
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оболео од чира, што је последица стреса, али
и чланови њихових породица, а посебно роди
тељи. Чланови породице били су под стресом
због стрепње и своје немогућности да помогну
члану који је у опасности.

Значајан извор стреса су и опште друшт
вене и економске прилике које имају каракте
ристике ланчане реакције. Друштвена преви
рања, економске кризе, ратови, грађански
сукоби, нагла осиромашења, али и нагла бо
гаћења терају људе у несхватљива понашања.
Пораст криминала, делинквентног понашања
и учесталост психосоматских и менталних
обољења, не само код нас већ и у земљама у
непосредном окружењу, може се описати као
друштвено акутни стрес. Све више је депре
сивних људи, који не виде своју будућност и
који осећају дубоку тугу. Тај посттрауматски
стрес-синдром одликује се свеопштом апа
тијом и губитком воље за рад, па и живот.

Поред организације и њеног окружења, из
вор стреса може да буде и у самој личности,
јер различитеиндивидуеразличитоподносеза
хтеве посла. Неки од запослених више су при
лагођени свом послу,а неки мање. На реакцију
личности утиче начин на који процењује дога
ђаје. Процена зависи од саме личности, њеног
размишљања, схватања, личних искустава и
вештина савладавања препрека у датим си
туацијама. У литератури се најчешће говори о
два типа реаговањана стресне ситуације.То су

"тип А" и "тип Б". За личност коју називамо "тип
А" карактеристична је амбициозност, агресив-

ност, напрегнутост, висок животни темпо и
снажна потреба за самореализацијом кроз по
сао. ,,ТипБ" има супротне карактеристике од

"типа А". Оне су мирне, сталожене, спокојне, са
успореним животним темпом и са мањим по
требама самопотврђивања кроз посао. ,,ТипА"
много чешће оболева од кардиоваскуларних и
цереброваскуларнихболести, менталних поре
мећаја и низа других психосоматских и орган
ских обољења. На први поглед овај проблем
може се једноставно решити упућивањем пра
вог човека на право место. Међутим, ствар није
тако једноставна због тога што особе "типа А"
бирају баш оне послове који носе ризик од из
лагања стресу, као што је посао руководиоца,
на пример. Ове особе су успешније у динамич
нијим него у мирнијим пословима, што додатно
усложава проблем. Особе "тип Б" бирају мир
није и мање стресне послове. Можемо за
кључити да постоје личне склоности према бо
лестима стреса. Олакшавајућа околност јесте
што мали бројљуди припада искључивоједном,
односно другом типу, а већина се налази изме
ђу ова два типа.

Последице стреса

Последице стреса одражавају се на саму
личност кроз одређена понашања и органска
обољења, али и на социјалне и економске
сфере живота и рада. Код особа које су често
изложене стресним доживљајима углавном се



срећу две врсте симптома као последица ових
догађаја. То су симптоми трауме и симптоми
реакције на стрес. Присећање на стресни до
гађај, размишљања о њему и схватања неких
појединости представљају трауматски дожив
љај. Саме илузије на стресни догађај изази
вају код особа стресне реакције са свим пра
тећим доживљајима, као и код реалног
догађаја. Организам предузима низ напора да
би се избегле мисли, осећања, активности, ме
ста и људи који побуђују присећања на трау
матски доживљај. Тај напор иде до потискива
ња трауме из свести и немогућности сећања
на важне догађаје. Уколико су стресни дожив
љаји исувише непријатни, то може прогреди
рати у осећај одвојености и отуђености од дру
гих, сужавање емоција и осећај неуспешне
будућности. Симптоми појачаног одупирања
узбуђењу су: несаница или прекидан сан, раз
дражљивост и чести изливи беса, тешкоће
концентрације, продужена будност и преуве
личавање страшних доживљаја.

Честа манифестација доживљаваног стре
са која варира од благих до врло упадљивих по
ремећаја представља асоцијално понашање.
Код многих људи који су изложени прекомер
ном стресу присутна је блага асоцијалност, као
што је недостатак пажње за друге, немогућ
ност присећања скорашњих догађаја итд. Уме
рена асоцијалност јавља се у одређеном пе
риоду, или се тиче одређених догађаја који су
имали трауматски ефекат на појединца. Ове

особе пате од посттрауматског стресног поре
мећаја и њима се може помоћи уз одгова
рајућу етичку терапију. Људи са јаким асо
цијалним поремећајем потпуно су несвесни
различитих аспеката своје личности. Осим
присутности периода несећања, они се и по
нашају онако како није својствено њиховој лич
ности. Код оваквих појединаца угрожен је ди
намички систем личности, тако да је њихова
мотивација оштећена, што их води апатији и
безвољности.

Одређена истраживања показала су да
људи чешће праве грешке ако одлуке доносе у
условима високог стреса, него обично. Када од
лучују под стресом високог нивоа они доносе
одлуке пре него што размотре све опције. То је
појава прераног закључивања у којем одлучи
вање трпи када људи морају да раде у окруже
њу високог стреса. Организације које су суоче
не са стресним условима показују тенденције
ка централизацији ауторитета и преносе од
лучивање на више нивое у организацији.

За појединце који дуже време бивају
исцрпљени сталним излагањем стресу често се
каже да пате од премора. У главне знаке пре
мора спадају три категорије: физичко стање,
промене у понашању и радни учинак (табела 3).

Поред стреса, на премор појединца могу
да утичу и одређени услови унутар организа
ције, као и неколико личних карактеристика.
Слабе могућности за напредовање и присут
ност ригидних правила и процедура код запос-

Табела 3. Симптоми премора

ФИЗИЧКОСТАЊЕ ИЗМЕНЕПОНАШАЊА РАДНИУЧИНАК
•Главобоље • Појачанараздражљивост • Смањенаефикасност
•Несаница • Променерасположења (више временасе проводи
• Губитактелеснетежине • Смањенатолеранција у раду алије продуктивност
• Гастроинтестинални премафрустрацији мања)

поремећаји • Појачанасумњичавост • Умањенаиницијатива
• Исцрпљености замор • Већаспремностда се • Смањеноинтересовањеза рад

предузмуризици • Умањењекапацитетаза
• Покушајсамоизлечења ефикаснообављање
(употребаалкохолаи послаподстресом
средставаза умирење) • Појачанаригидност

у начинуразмишљања
(затвореностмисли,
нефлексибилност)

100
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лених ствара осећај заробљености у систему и
доприноси негативном ставу према послу. Та
кође, и стил лидерства од стране руководилаца
према запосленима важан је фактор који до
приноси замору. Један од најважнијих фактора
који утиче на замор су стилови контроле које
људи користе. Појединци који су активни и ула
жу велику енергију да преузму ток ствари у
своје руке,односноимајупозитиванодноспрема
проблему,мањесуисцрпљении њиховопроцењи
вање сопствених остварења је позитивније.
Они који само реагују, који допуштају да им се
ствари дешавају и покушавају да избегну про
блеме показују већу склоност ка емотивној
исцрпљености и поремећају ставова.

Све више је доказа да се премор као про
цес може преокренути и појединци опоравити
од физичке и психолошке исцрпљености. Уз
умањење стреса, додатну подршку пријатеља
и сарадника, неговање неког хобија, могуће је
да се поврате позитивни ставови и да се об
нови продуктивност.

Стрес не угрожава само појединце већ и
организације у којима појединци раде, као и
шире социјалне заједнице. Светска здрав
ствена организација (World Health Organiza
tion) угроженост људи на радном месту назива

"светском епидемијом" или пандемијом. У раз
вијеним индустријским земљама стрес на по
слу је убедљиво највећи извор стресног реаго
вања код одраслог становништва. У извештају

Уједињених нација за 1993. годину (United Na
tions Report, 1993) стрес на послу је описан као
болест ХХ века. У патологији лекара опште
праксе преовлађују стресна обољења, где чак
75-90 одсто пацијената долази са том врстом
проблема. У бројним истраживањима стрес на
послу се повезује са кардиоваскуларним обо
љењима, канцерима, болестима коже, неуро
лошким и менталним поремећајима и падом
имунобиолошке одбрамбене способности ор
ганизма. Огромне су и економске последице
стреса, које се испољавају кроз губитке због
изостајања са посла, смањење продуктивно
сти, флуктације запослених, њихова отпушта
ња или превремена пензионисања, правне и
осигуравајуће трошкове због повређивања итд.
Као последица стреса је и 60-80 несрећа које
се догађају на послу. Неки теоретичари проце
њују да су радне прилике, односно стрес на
послу,у 20 одсто случајева кључни поводи са
моубистава.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ МЕРЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ

Уколикосе стресјавља караткотрајнои није
учестао, ризик који он изазива је веома мали.
Међутим, ако је стрес дуготрајнији и интензив
нији, а стресна ситуација се не разреши, дола
зи до уништавања биолошког система организ-



ма. У управљањустресомодређенемеретреба
да предузмуи организацијаи појединац.Те ме
ре међусобно се не искључују,већ су компле
ментарнеи изводесе са истим задацима.

Организационе мере започињу већ самим
уласком чланова у организациону средину, у
чему кључну улогу има професионална селек
ција. Принципје да се постигне што боља про
фесионална и организационаадаптација. Про
грамиобукеи стручногусавршавањазапослених
посебно су корисни у превентивном смислу,
јер доприносе већем складу и бољој прилаго
ђености. Поред стручних знања, потребно је
обухватити и знања из концептуалних и орга
низационих вештина, као и знања из техника
релаксације и избегавања стреса.

Организациону културу и међуљудске од
носе у организацији треба неговати на прин
ципима поверења, отворености и спремности
за непосредне међусобне комуникације у
којима ће запослени износити своје проблеме,
страхове, захтеве и слично. Интерперсонална

клима која је заснована на међусобном пове
рењу ствара услове и омогућава партиципа
цију у доношењу важних одлука и поставља
њу заједничких циљева.

У организацијама где постоји организа
циона хармонија изграђује се и спона између
организације и породица запослених. Члано
ви породица запослених на неки начин суде
лују у њиховом професионалном животу кроз
информисања о плановима, тешкоћама и ам
бицијама организације. Осећај сигурности и
прихваћености испољава се кроз разна оку
пљања, дружења, културне, спортске и рек
реативне активности. Материјална или мо
рална помоћ породици у кризним ситуацијама
има велики значај. Све су то начини којима се
учвршћује веза између породице и организа
ције. Организација и на друге начине, својим
поступцима, може побољшати радну климу,
као на пример:

- јасније дефинисање улоге запослених;
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- одавање признања запосленима који
добро обављају свој посао;

- дефинисање одговорности;
- адекватан дизајн радног места;
- промене у организационој структури;
- промена стила руковођења;
- успостављање тимског начина рада;
- успостављањедобрих комуникација, на-

рочито између надређених и подређених;
- адекватно управљање људским ре

сурсима.

ИНДИВИДУАЛНЕ МЕРЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ

Индивидуалнемере се, углавном,сводена
мере које требада делују превентивно,како би
се избегао негативанстрес, и препорукеза ре
лаксацију и опоравак од стреса. Током послед
њихдеценија развијенесу посебне школе,спе
цијализоване институције и рехабилитациони
заводи намењени првенствено професијама
које пате од ове савремене болести.

Најчешће се саветује промена животног
стила и општег приступа раду. Посебноје зна
чајно реално сагледавањеживотних циљева у
складу са сопственим способностима. То зна
чи да не треба прихватити сваки посао или
сваку прилику коју намећу околности. Личне
амбиције и циљеви треба да имају покриће у
објективним могућностима да не би дошло до
судара са околином и самим собом. Потребно
је, ако је то могуће, ослободити се оних зада
така који носе велики стрес, а малу корист.
Проблеме који изазивају стрес треба решава
ти проблем по проблем, полазећи од најприо
ритетнијих.Требасачинитилисту дневних оба
везау којој треба одвојити оно штоје важно од
онога што је мање важно, уз процену на шта
се може утицати, а на шта се не може утицати.
Конфликти, било да су конструктивни или де
структивни, носе велику количину стреса, та
ко да их се треба клонити. Најчешће препору
ке за избегавање стреса су:

- дистанцирати се од брига, задатака и
стресова на које се не може утицати;

- иматиповерењау сопственеспособности;
- утврдити приоритете;
- одлучити шта је најважније;

- одвојити време за одмор и бављење ак
тивностима у којима уживате;

- ослободити се свих перфекционистич
ких размишљања и нереалних захтева које се
би задајете;

- не преузимати на себе стрес других;
- спречити негативне мисли;
- променити своје погледе;
- разговарати са блиским особама;
- бавити се физичким активностима - по-

себно је корисно ходање, трчање, пливање,
вожња бицикла; истезање;

- смејати се и плакати, што је природни
начин суочавања са стресом и ослобађања од
напетости;

- здраво се хранити.
Дуван и алкохол су специфичне навике

које на кратак рок редукују стрес, али на дужи
рок постају болести зависности којих се тешко
ослобађамо, а које наново производе стрес и
низ нежељених последица. Због тога их се
треба клонити ма како се чинило да они доно
се привремено олакшање. У самој организа
цији треба настојатиобезбедити подршку и на
ћи начина како пружити и добити помоћ од
других.

У зависности од врсте и узрока стреса, по
стоје три начина за борбу против стреса:

- суочавање (подразумева суочавање са
узроком стреса и његово решавање);

- емоционални приступ (када не постоји
утицај на ситуацију у којој се појединац налази,
решење је у побољшању начина на који неко
види ситуацију или начина на који се због те
ситуације осећа);

- прихватање (када не можемо променити
ситуацију једино нам остаје да такву ситуацију
прихватимо и преживимо, као, на пример, у
случају смрти блиске особе).

Стрес је саставни део живота сваког чо
века који није могуће у потпуности отклонити.
Умерене стресне ситуације подстичу и моти
вишу људе на напор и успех. Уколико стрес
пређе одређену границу,треба га контролиса
ти, каналисати и управљати њиме. Не треба
себи дозволити да превише бринемо о ства
рима које не можемо променити или контро
лисати и да нас то доводи до нервног слома.
Морамо применити контролу над сопственим



реаговањем и на тај начин умањити ниво стре
са који доживљавамо.

ПОЈАМ И ОСНОВНА
ОБЕЛЕЖЈА МОБИНГА

Све вишеје теоретичара који као један од
узрочника стреса на послу наводе и мобинг.
Реч мобинг (moЬing) потиче од енглеског гла
гола to mob, који се на српски језик може пре
вести као бучно навалити, насрнути у маси.
Такође, енглеску реч mobЬish преводимо као
простачки, грубо, вулгарно.У светској литера
тури се на различите начине користе различи
ти термини који се односе на мобинг. Иако по
стоји одвајкада, мобинг постаје актуелан 70-их
годинапрошлогвека. Код настек последњихго
дина. Различитосе схватаи дефинише, штоот
ежава напоре за његово јединствено и опште
прихватљиво појмовно одређење. Многи с
разлогом сматрају да је најприхватљивијаде
финиција која мобингдефинише као психичко
малтретирање које се понавља путем акција
чији је циљ или последица деградација рад
никових радних услова, којима се може про
узроковати напад и нанети штета људским
правима и људском достојанству, нарушити
физичко и ментално здравље или компроми
товати човекова професионална будућност.

Поједностављено речено, мобинг се може
дефинисати као патолошка друштвена појава
коју карактеришезлостављање на послу, с ци
љем изолације запосленог или с циљем њего
вог навођења да напусти посао. Подразумева
се да тако скраћена и упрошћена дефиниција
има одређене недостатке.И поред тога, она се
у свакодневној комуникацији може користити.

У многим земљама донет је закон о мо
бингу. Србија ће ускоро имати закон о спреча
вању злостављања на раду, чији је модел већ
представљен.Стога, сасвимје разумљивошто
је борба против мобинга, у нашим условима,
веома отежана. Не постоји његово ближе од
ређење, нису разјашњени његови појавни
облици, нису прописане казне за злоставља
ње на послу и слично. Штавише, још се не зна
ни како ће се мобинг код нас означавати и да
ли ће се за то користити једна или више речи
из нашег језика.

Наведене чињенице упућују на закључак
да је за потпунију спознају мобинга неопходно
ближе познавање његових основних обележја.
Иако је о томе можда прерано говорити, чини
се да то питање треба до краја разјаснити. Са
гласно томе, а на основу свестраног сагледа
вања природе, суштине, појавних облика и
последица мобинга, његовим основним обе
лежјима могу се сматрати:

- постојање злостављања на послу
(најчешће вербалним путем, а ређе и физич
ким путем), уз изражену агресивност;

- постојање намере за злостављањем
(циљно узнемиравање);

- непостојањеоправданих разлогаза зло
стављање;

- учесталост злостављања (једанпут или
више пута недељно,у периодуод најмањедва
до три месеца);

- злостављањетребада се врши с циљем
изолације запосленог или с циљем његовог
навођења да напусти посао.

Наведена обележја су кумулативне при
роде, што значи да се морају сва испунити да
би се одређено злостављање, односно узне
миравање на послу могло сматрати мобингом.

ВРСТЕ МОБИНГА

У стручној литератури преовлађује став
да постоје четири врсте мобинга:

- вертикални мобинг (злостављање под
ређеног од стране надређеног или обрнуто);

- хоризонтални мобинг (злостављање ко
леге на послу, обично од стране више запос
лених, распоређених на истом или приближ
ном хијерархијском нивоу);

- стратешки мобинг (организовано зло
стављање запосленог од стране руководства
организације);

- емотивни мобинг (злостављање запос
леног због личне нетрпељивости,љутње, љу
боморе, зависти или антипатије према њему).

Поред наведених врста, чини се да се у
нашој средини може говорити о још једној
врсти мобинга - политичком мобингу. Карак
теришу га политички разлози за прибегавање
мобингу. Политички неистомишљеници, гото
во на свим нивоима, изолујусе, распоређују на
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нижа радна места или се приморавају на од
лазак, како би се на њихова местадовели чла
нови или симпатизери партија које су на вла
сти. При том се игнорише чињеница да се
таквим поступањем најчешће кажњавају доб
ри и искусни запослени, а награђују непрове
рени запослени, а често и запослени без иску
ства. Другим речима, професионални и
морални разлози подређују се политичким и
идеолошким разлозима.

Активности којима се врши злостављање
на послу одвијају се на бројне и веома раз
личите начине. Обично се почиње са оговара
њем и омаловажавањем одређене особе, да
би се касније кренуло са њеним понижавањем,
шиканирањем и обесправљивањем. При том
се не презаниод претњи,уцењивања,шпијуни
рања, изругивања, распоређивања на нижа и
мање плаћена радна места, умањења зараде

без оправданих разлога и слично.А нису ретки
ни случајевиу којима се врши готовонескриве
но угрожавање личности жртве и њеног до
стојанства. Штавише, злостављачима је то че
сто важније од посла и свакодневнихобавеза.

Неподобни, непожељни и непослушни по
стају "легитимна" мета,у коју треба стално "пу
цати". Циљ је да се изолују у послу, да се за
уставе у професионалном напредовању,да им
се умање резултати рада и, по могућству, да
се наведу да сами напусте посао и оду из ор
ганизације. То се постиже њиховом све већом
и све отворенијом изолацијом, обезвредњива
њем њихове радне успешности и умањењем
њихових знања, способности и вештина. Су
очени са тако окрутном реалношћу, а често и
са незаинтересованошћу других, они најчеш
ће падају у депресију из које се тешко враћају
без видљивих последица.



Појаве злостављања на послу све су уче
сталије. Карактеристичне су готово за све зем
ље и делове света. Веома су изражене и у на
шој земљи. Штавише, у сталном су порасту.
Поједини аутори сматрају да више од 60 одсто
запослених трпи одређене облике злоставља
ња, односно узнемиравања на послу. Тим пре
што се они могу вршити на директан и на ин
директан начин. У пракси се чешће врше на
индиректан начин, што отежава њихово откри
вање и остваривање жељених циљева у бор
би против мобинга.

Мобинг је посебно изражен у земљама у
развоју и земљама у транзицији. Према истра
живањима спроведеним под окриљем над
лежних институција Европске уније, стрес и
насиље на послу присутни су код више од ЗО
одсто запослених у земљама у транзицији. Не
треба сумњати да је, због ситуације у којој се
нашедруштводуже време налази,тај проценат
у Републици Србији много већи, што је разлог
више за предузимање ефикаснијих и одлуч
нијих мера за заштиту запослених од мобинга.

Разлозикојинајчешћедоводедо мобингасу:
- егзистенцијална угроженост (несигур

ност посла, све већа конкуренција између за
послених, лако остајање без посла и слично);

- повећање стреса на послу (запослени
под стресом подложни су конфликтном пона
шању); опадање солидарности међу људима
(све више нам је стало до новца и материјал
них вредности, а све мање до људи око нас и
њихових проблема);

- љубомора и завист;
- прекомерне каријеристичке амбиције;
- криминалне активности;
- различитост (у погледу националне и

верске припадности; политичких, идеолошких
и сексуалних опредељења; годинаживота, по
ла, породичних прилика и слично).

Профил мобера и жртве мобинга

Процес злостављања на послу подразу
мева две стране: мобера или злостављача и,
на другој страни, жртву мобинга, односно зло
стављану особу. И на једној и на другој страни
може се јавити више особа.
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Мобер (злостављач на послу). Према ре
зултатимадосадашњих истраживања,може се
закључити да се мобери најчешће регрутују из
редова патолошких личности, оптерећених
психозама и депресијама. Речје о насилници
ма који одређене трауме обично носе из де
тињства. Многи су одрастали у проблематич
ним породицама, изложени малтретирању и
подсмеху, без љубави и породичне топлине,
због чега нису навикли да се нормално опходе
према другима.

По правилу, мобери имају непријатељски
став према другима, а неретко и према себи.
Према особама које им, према њиховом миш
љењу, могу угрозити каријеру испољавају па
толошку мржњу и љубомору. Своју неспособ
ност и инфериорност прикривају прогањањем
и злостављањем других. При том, не презају
готово ни од чега. Ко им се супротстави
најчешће лоше пролази.

Моберима је веома стало до руководећих
позиција, због чега не бирају средства да до
њих дођу. То им нарочито полази за руком у
организацијама у којима доминирају хијерар
хијски односи међу људима. Борећи се за ви
соке положаје у организацији, а неретко и у
друштву, често се и политички ангажују. При
том се не руководеидеолошким разлозима не
го разлозима личне природе, односно личним
интересима. Да је то тако потврђује и чињени
ца да често мењају политичке партије и поли
тичка уверења.

Према надређенима обично су веома па
жљиви и понизни, а према подређенима -
надмени, груби и крајње безобзирни. Непре
стано умањују вредности и способности дру
гих, нарочито ако су им конкуренти. На другој
страни, кад год могу, себе истичу у први план,
преувеличавајући своје резултате, способно
сти и заслуге.

Жртве мобинга. Потенцијалне жртве мо
бинга најчешће постају запослени који пријав
љују одређене неправилности у раду, "борци
за правду", запослени са натпросечним резул
татима и способностима, амбициозни поједин
ци, запослени који "мисле својом главом",
врсни интелектуалци, млађи запослени, за
послени пред пензијом и запослени који нису

"симпатични" својим шефовима.
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Жртве мобинга често постају и запосле
ни који се од својих колега разликују по на
ционалној, верској и другој припадности или
по другом основу. Такве разлике чест су раз
лог за прибегавање тзв. хоризонталном мо
бингу. Злостављању су изложени и поједин
ци који се противе криминалним радњама и
злоупотребама на послу, нарочито ако обав
љају послове са којих се такве активности
могу пратити или ометати. Њихово уклања
ње са таквих послова постаје важније од све
га другог. Самим тим, за остварење тако

"значајног" циља користе се сва расположи
ва средства, како допуштена тако и недо
пуштена.

ПОСЛЕДИЦЕ МОБИНГА

Последице злостављања на послу све
су израженије, како у нашој земљи тако и на
глобалном плану. Могу се двојако посматра
ти: као последице које сносе жртве мобинга

и као последице по организацију и њено ру
ководство.

Последице по жртве мобинга

Последице мобинга могу да буду веома
озбиљне, са могућношћу трајног оштећења
здравља. Поред физичког и менталногздрав
ља, њима се могу угрозити и друге значајне
вредности, а посебно брак и породица жртве
мобинга.

Најчешћепоследицепожртве мобингасу:
психичке; социјално-емоционалне; телесно
здравствене; последице везане за промене у
понашању и остале.

Последице психичке природе. Последице
мобинга,готовоувек,одражавајусе на психичко
стањеи психичкоздрављежртвезлостављања.
Најчешћепоследицетаквеприродесу:

- самоокривљавањеи осећај збуњености
(злостављана особа најпре окривљује себе,
верујући да је нешто погрешила и тако дала
поводза злостављање);



- осећај усамљености, а временом и губ
љење подршке од породице (тако настаје фе
номен, у стручној јавности, познат под називом
"двоструки мобинг");

- осећај мање вредности и неспособности.
Последице социјално-емоционалне при

роде. Најчешће последице мобинга со
цијално-емоционалне природе јесу:

- промене расположења;
- појачана депресија (око 75 одсто жртава

мобинга пати од депресије и недостатка само
поштовања);

- напади панике и кризе плача;
- губитак интересовања за друге људе

(укључујући и чланове породице);
- емоционална тупост.
Последице телесно-здравствене приро

де. Последице мобинга телесне и здравстве
не природе веома су честе, нарочито ако зло
стављање на послу дуго траје. Испољавају се

на различите начине. Последице које жртва
мобинга најчешће трпи су:

- главобоља и вртоглавица;
- осећај губитка равнотеже;
- поремећај сна и пробаве;
- осећај недостатка ваздуха и притиска у

грудима;
- срчане тегобе и мождани удари (код мо

бираних запослених, мождани удар појављује
се у 50 одсто случајева чешће него код оста
лих запослених);

- промене на кожи.
Последице везане за промене у понаша

њу жртве мобинга. Злостављање на послу
често доводи до промена у понашању жртве
мобинга. Оне могу да буду јако изражене и да
доведу до крајње нежељених последица. Шта
више, у најтежим случајевима могу резултира
ти и самоубиством. Карактерише их:
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- повећана агресивност према себи и дру
гима (одређена истраживања су показала да
се око 18одсто жртава мобингаубије током го
дине, као и да је око 15 одсто од свих само
убистава у Италији узроковано мобингом);

- пасивизација и бежање у сан;
- поремећаји исхране и апетита (или

прејак или преслаб нагон за храном);
- прекомерна употреба алкохола и цига

рета;
- злоупотреба лекова;
- смањена сексуална заинтересованост и

слично.
Остале последице по жртве мобинга.

Поред наведених последица,злостављање на
послу доводи и до других нежељених после
дица по жртве мобинга. Нажалост, оне се не
ретко одражавају и на породицузлостављаног
радника. По правилу, карактеришу их следеће
последице:

- погоршање ситуације у породици (због
дужег остајања на послу, депресивног пона
шања, отежаног извршавања обавеза према
породици, а посебно према деци и слично);

- чести разводи брака (због љубоморе
брачног друга, изазване дужим остајањем на
послу; појачане депресије; осећања мање
вредности и других разлога).

Последице по организацију
и њено руководство

Последице мобинга могу бити веома
штетне и за организацију и интересе руковод
ства. Стога се с разлогом указује на то да је у
борби против злостављања на послу неопход
но и њихово активно учешће. Најчешће после
дице мобинга по организацију и њено руко
водство су:

- смањено радно задовољство (коджртве
мобинга, а неретко и код других запослених);

- поремећени међуљудски односи;
- смањена мотивација за рад;
- умањени резултати рада;
- мања организациона успешност и

слично.

МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД МОБИНГА

Заштитом од мобинга баве се многи
субјекти у друштву, у складу са важећим про
писима и својим надлежностима. У замљама
у којима су та питања уређена законом, за
штита од злостављања на послу остварује се
на одговорнији и ефикаснији начин. Права,
дужности и одговорности субјеката који у њој
учествују прецизно су уређени, тако да свако
зна делокруг својих обавеза и овлашћења. Ме
ђутим, у земљама у којима систем те заштите
није уређен законом, борба против мобингате
же се води.

Полазећи од изнетог, може се закључити
да би систем заштите од мобинга требало да
употпуњава следеће мере и активности:

- доношење закона о заштити од мобинга;
- промовисање културе у којој се злостав-

љање на послу сматра неприхватљивим и
кажњивим понашањем (за шта се залажу и
надлежни органи Европске уније);

- подизање свести запослених о природи,
појавним облицима и последицама мобинга
(бољом информисаношћу, саветовањима, по
себном обуком и на други одговарајући начин);

- доношење организационих правила (ко
декса понашања)о начину понашања на послу
и о заштити од злостављања на послу;

- промовисање ефикасног и адекватног
система санкционисања мобера;

- даље јачање и унапређивање социјал
ног дијалога.

Подразумевасе да се наведене мере и ак
тивности не могу преко ноћи спровести. Тим
пре што је за њихово предузимање, углавном,
неопходно заједичко деловање свих партнер
ских страна (државе, организација, руковод
ства и запослених). У све то треба укључити и
медије, како би се за остваривање жељених
циљева обезбедила и њихова подршка, у ин
тересу свих.

ЗАКЉУЧАК

Стрес је несумњиво постао незаобилазна
чињеница модерног живота и рада. Можда је
водећи принцип у свим техникама за савлада-



вање стреса да схватимо да не можемо увек
да изменимо свет око нас, али можемо да из
менимо наша реаговања на њега. Смисао про
учавања стреса у радној средини јесте могућ
ност његовог контролисања. Циљ је да се
применом различитих поступака, техника и ор
ганизационих решења стрес сведе на мањи,
позитиван ниво и да се спрече његове непо
вољне последице. Успешно управљање стре
сом захтева организоване и координиране на
поре и активности целе организације, њеног
руководства и самих појединаца.

Стресу, његовим последицама и спреча
вању настајања стреса у војним организа
цијама не посвећује се још никаква пажња. То
је неопходно изменити с обзиром на специ
фичности које садржи војна професија, изло
женост стресу војног позива и последице које
могу настати по појединца и војну организацију.

Један од узрочника стреса на послу мо
же да буде и мобинг који је распрострањена
појава у свим организацијама, па и војним. У
суштини, мобинг представља психичко зло
стављање и малтретирање, односно морал
но понижавање на послу. Ради препознавања
и спречавања настајања ове појаве у војним
организацијама потребно је активно учећше
свих појединаца, а посебно руководилаца у
организацијама који су и најодговорнији за
стање у њима.
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСПИТИВАЊА
ВАЗДУХОПЛОВА У ЛЕТУ

Проф. др Зоран Филиповић, дипл. инж.

нраду је презентована методологија испитивања прототипова
летелица са теоријског и апликативног становишта. Прика
зана је архитектура мултиканалног PCM/FM телеметријског

система који омогућује мерење великог броја мерних величина различитог
амплитудског и динамичког опсега у веома сложеним условима мерења.
PCM/FM телеметријски систем компонованје од предајног подсистема који
се интегрише на летелици и компатибилног пријемног подсистема. Мерни
систем је отворене архитектуре, рачунарскије оријентисан и омогућује ме
рење са великом резолуцујом, повољним односом сигнал/шум и поузда
ним преносом измерних величина до компатибилне пријемне станице.

с авремени ваздухоплови (авиони и
пројектили) представљају сложе
не системе које треба ефикасно и

у одређеном року испатити (на земљи и у ле
ту). Таква испитивања обављају се у спе
цијализованим институцијама - ваздухплов
ним опитним центрима (Flight Test Centre).
Зависно од места и њихове улоге у процесу
стварања ваздухоплова они могу бити:

- фабричкиопитни центри (део су фабрика
које производеваздухопловеразличитенамене
у којимасе утврђујеусаглашеностпроизводаса
одређенимстандардимаи прописимапре испо
руке ваздухоплованаручиоцу);

- државни опитни центри (врше испитива
ње ради верификације резултата фабричких
испитивања);



- војни опитни центри (врше испитивања
ради утврђивања тактичке примене ваздухо
плова у реалним условима апликације).

Испитивањем и развојем прототипова ле
телица остварују се следећи циљеви:

- да сви системи раде поуздано и у опсегу
прорачуном одређених ограничења,

- да ваздухоплов безбедно лети унутар
пројектоване анвелопе и да се у целом том
подручју лако управља њиме у току извођења
захтеваних маневара.

Испитивања на земљи и у лету обично су
расподељена на више прототипова на којима
се расподељују поједина испитивања почевши
од основних аеродинамичких испитивања, ис
питивања мотора и друге електронске опреме,
а у случају војних ваздухоплова врши се испи
тивање интеграције наоружања и остала ква
литативна и квантитативна испитивања свих
система у реалним условима извршавања де
финисаних маневара.

Савремена испитивања летелица захте
вају мерење и обраду великог броја електрич
них и неелектричних величина. Ради еконо
мичности и ефикасности испитивања наметнута
је потреба праћења параметара у реалном

времену. Пренос измерених величина са лете
лице до пријемне телеметријске станице на
земљи врши се телеметријским мултиканал
ним аквизиционим системима. Постоји више
типова телеметријских аквизиционих система,
али се најчешће користи PCM/FM телемет
ријски систем, чији се рад заснива на импулс
ној кодној модулацији (Pulse Code Modulation).

Овим телеметријским системом могуће је
и испитивање физиолошких карактеристика
пилота током тест-летова. Коришћењем одго
варајућих биомедицинских сензора и претва
рача могу се добити информације о раду срца,
мишића, крвном притиску, температури, сте
пену "сужења" вида (услед g оптерећења) пи
лота (односно копилота), итд. Управозбог мо
гућностипраћењаифизиолошкихкарактеристика
пилота у току лета, а не само ваздухоплова
или опреме, сам ток испитивања добија већи
степен квалитета и сигурности.

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И
ВАЗДУХОПЛОВИ

Организација и обављање цивилног и
војног летења у свакој земљи дефинисана је

Снимио: Д. БАНДА
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строгом законском регулативом (Законом о
ваздушном саобраћају), којом су предвиђене
следеће делатности:

- спортско и аматерско летење,
- пружање услуга из ваздушног простора,
- медицински превоз,
- превоз за сопствене потребе,
- јавни авиотранспорт:

• панорамско летење,
• авио-такси превоз,
• чартер авиотранспорт,
«редовни авиотранспорт.

Ваздухопловимогу бити цивилни и држав
ни. Државни ваздухоплови су: војни, поли
цијски и царински. Ваздухоплови са уписују у
војни и цивилни регистар ваздухоплова.
Државни ваздухоплови могу се уписати у ци
вилни регистар ако задовољавају опште и по
себне услове. За цивилне ваздухопловеони се
односе на хомологацију, тип, намену и пло
видбеност.У цивилни регистар не могу се упи
сивати државни ваздухоплови који се користе
за специјалне намене.

Ваздухоплови се у цивилству деле по ка
тегоријама,типовима и намени. Одређени ваз
духоплов може се користити само у оквиру

своје дефинисане намене. Према техничким
прописима ваздухоплови се разврставајуу ви
ше категорија:

- транспортну категорију (авиони и хели
коптери),

- општу категорију (авиони,хеликоптери и
једрилице),

- посебну категорију са погоном и без по
гона, као што су ултралаки ваздухоплов (змај,
ваздухоплов чија је маса у полетању без по
саде до 70 kg и параглајдер), стари ваздухо
плов, копија старог типа ваздухоплова, балон,
ваздушни брод, жироплан, махокрилац, ама
терски произведен ваздухоплов и др.

Авиони опште категорије могу бити: акро
батски, полуакробатски и неакробатски, а у за
висности од масе - нормални и лаки.

Унутар једне категорије ваздухоплови се
разврставајупо максималнојтежиниу полетању.

Према намени ваздухоплови се разврста
вају у ваздухоплове за јавни авиотранспорт
(лица, лица и ствари и ствари), ваздухоплове
за медицински превоз, ваздухоплове за пру
жање услуга из ваздушног (запрашивање, га
шење пожара, надгледање, рекламирање,
аеро-фото снимање, грађевинарство, калиб-

Снимио: Д. АТЛАГИЋ



рација техничких уређаја, обезбеђење ваз
душног саобраћаја и др.), ваздухоплове за
превоз за сопствене потребе, ваздухоплове за
обуку летачког особља, ваздухоплове за
спортско летење, ваздухоплове за аматерско
летење и ваздухоплове за опитно летење.

У оквиру једне категорије и намене, за
висно од техничких, метеоролошких и других
услова коришћења, ваздухоплови се раз
врставају у ваздухоплове са неограниченим
коришћењем и ваздухоплове са ограниченим
коришћењем.

Да би се ваздухоплов разврстао у неки
категорију, тип и одредила његова намена по
требно је извршити испитивање ради утврђи
вања његовог типа, категорије и намене (хо
мологација). Утврђивање типа је провера да
ли нови тип ваздухоплова, мотора, елисе или
ваздухопловног производа, у целини или у де
ловима, одговара пропису за пловидбеност.
При утврђивању типа одређује се категорија,
услови коришћења и услови ограничења ко
ришћења и утврђује пратећа документација о

па коју обавља група градитеља, предузетник
или предузеће.

Када се ваздухоплов произведе потребно
је утврдити да ли је способан за летење (ут
врдити техничку исправност ваздухоплова).
Пловидбеност се утврђује на ваздухопловима
који су већ разврстани по типу и моделу. У то
ку утврђивања пловидбености утврђује се на
мена. Ако ваздухоплов задовољава прописне
техничке услове издаје му се: уверење о пло
видбености, потврда о пловидбености, доз
вола за употребу и, по потреби, потврда о
пловидбености за извоз ваздухоплова. Ова
документа издају се на различите периоде,
што зависи од врсте документа, типа, модела
и намене ваздухоплова.

Утврђивање пловидбености обавља се
прегледом ваздухоплова који може бити: ос
новни, редовни и ванредни, а састоји се од
прегледа на земљи и пробе или провере у ле
ту. Цивилни ваздухоплови одржавају се на ос
нову Програма техничког одржавања. Потреба
за летењем ради испитивања и проба постоји
у: производњи,хомологацији и одржавању ваз-

типу и приручници ваздухоплова, мотора, духоплова.
елисе или ваздухопловног производа. По за-
вршеном поступку утврђивања типа ваздуха- ВАЗДУХОПЛОВНИ

ПРОПИСИплава, мотора, елисе или ваздухопловног
производа одговарајућа институција одговор
на за послове ваздушног саобраћаја (Дирек
торат цивилног ваздухопловства) издаје до
кумент о типу.

Производњаваздухопловаможе бити про
тотипска, серијска и аматерска. Производња
прототипаје производња ваздухоплова, мото
ра, елисе и ваздухопловногпроизвода или њи
хових делова који немају утврђен тип и модел.
Серијска производња је производња ваздухо
плова, мотора, елисе и ваздухопловног про
извода или њиховихделова који имају утврђен
тип и модел.

Аматерска производња је производња
ваздухоплова, мотора, елисе или ваздухо
пловног производа за сопствене потребе, по
правилу без утврђеног типа и модела и без
комплетнедокументације за производњу.Ама
терском производњом сматра се производња
једног ваздухоплова који врши физичко лице
или производњадо пет ваздухопловаистог ти-

Одређен број земаља у Европи удружио
се у погледу примене ваздухопловнихпрописа
у организацију Joiпt Aviatioп Authorities - ЈАА и
донео одређени број регулатива које се одно
се на ваздухопловство.

Испитивањеу лету и сертификацијавазду
хопловаспроводисе на основустандардакојем,
према дефинисаним условима, ваздухоплов
припада. На пример, када се ради о авионима,
њихова припадностодређује се на основу мак
сималнетежинеи/илиброја путника.

Поред поделе по категоријама ваздухо
плова данас постоје и поделе према земљама
чији стандарди се користе у процесу сертифи
кације. У том погледу постоје две најважније
групације САД и Европске EASA (Еиrореап
Aviatioп SafetyАgепсу). Ознаке су FAR (Federal
Airworthiпess Regulatioпs), односно CS (Certifi
catioп Specificatioп) или некада JAR (Joiпt Air
wotrhiпess regulatioпs). Између САД и Европе-
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ке асоцијације постоји стална комисаја за хар
монизацију сертификационих захтева како би
се процес добијања дозволе за летење, пло
видбеност (airworthiness), поједноставио или
унификовао.

Кина и Русија имају своје стандарде или
сертификационе спецификације који су ва
ријација на FAR или EASA стандарде, са ма
њим допунама или додатним дефиницијама.
Тако, на пример, бразилска агенција или
Agencia Nacional de Avia<;ao Civil (ANAC) ко
ристи потпуно исте сертификационе захтеве
као и FAR. То практично значи да ако вазду
хоплов прође проверу бразилске агенције он
практично добија и пролазност према FAR за
хтевима. То се спроводи тако што FAA коми
сија изврши проверу мањег броја захтева из
извршених испитивања према плану који је
одобрила ANAC агенција.

Уколико се ваздухоплов по својим карак
теристикама налази негде између дефиниса
них група захтева онда се одређују тзв. CRI
(Certification Review ltems), којим локална
агенција дефинише додатне или потнуно дру
гачије захтеве за сертификацију.

Сертификациони захтеви или Certification
Specifications подвргнути су сталној провери,
изменама или допунама, сходно актуелним
безбедноснимстандардимау ваздухопловству.

Треба напоменути да у свакодневном по
ступку испитивања, ради утврђивања усагла
шености датог ваздухоплова са захтевима,
долази до преговарања између ваздухоплов
них власти и онога који је пријавио ваздухо
плов за сертификацију. То је управо зато што
су постојећи стандарди подложни променама
и допунама, а ваздухопловне агенције дозво
љавају одступања и нису стриктне у пошто
вању већ дефинисаног, уколико корисник до
каже да све то има техничког резона без
угрожавања безбедносних стандарда.

Што се тиче испитивања или сертифика
ције војних ваздухопловапоштују се поменути
стандарди, као и специфични војни захтеви
(ТТЗ - тактичко-технички захтеви). Програми
испитивања базирају се према тим захтевима
из домена војне употребе ваздухоплова, а за
сертификацију се користе амерички MIL стан
дарди.

ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМА
ИСПИТИВАЊА ЛЕТЕЛИЦА
(TEST PLANNING)

Процес стварања ваздухоплова генерал
но се може поделитиу две фазе:

- фаза развојаса производњомједног или
више прототиповалетелице,

- фаза испитивања на земљи у лету.
Фаза пројектовања подразумева процену

карактеристика летелице заснованим на пре
тходним искуствимапројектовањасличнихле
телица, резултатима добијеним из аеродина
мичких тунела на њеним смањеним моделима
и теоријским прорачунимаи компјутерскимси
мулацијама. Овакав приступ пројектовању
веомаје реалистичани софистициран,тако да
већ у тој фази могу бити уочене одређене
грешке и благовремено кориговане. Веома
моћни рачунариомогућују симулацију и развој
сложених прорачуна напрезања и аеродина
мичких појава, што драстично смањује могућ
ност грешака у фази пројектовања.

Упркос томе, фаза испитивања у лету је
још увек од пресудневажности,поштоје то по
следња фаза стварања летелице, јер се у са
мо реалнимусловим употребе могу потврдити
сви иницијални захтеви пројектовања и вери
фиковати њене перформансе уз максимално
вођењерачунао безбедностииспитивања.Ис
питивање у лету спроводи се по тачно дефи
нисаном Програму испитивања који мора за-
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довољити велики број цивилних и војних вазду
хопловних прописа у погледу мотора и остале
ваздухопловне опреме. Специфичност ове
фазе стварања летелице је у томе што обез
беђује повратну информацију тиму дизајнера
о оправданости њихове процене или даје про
стор за алтернативу у пројекту. Такође, стиче
се увид да ли је пројекат у сагласности са за
датим спецификацијама, његовом понашању
у стварним условима апликације. Испитивања
у лету веома су сложена и обимна са огром
ним бројем података које треба прикупити у
тачно дефинисаном периоду, па се спроводе
на више прототипова летелице.

Програми испитивања цивилних и војних
ваздухоплова незнатно се разликују. Тестира
ње ваздухоплова за цивилну употребу детаљ
но је дефинисано прописима FAR (Flight Aиt
hority Regиlatioпs), док су европске земље
последњих деценија развиле своје ваздухо
пловне прописе JAR (Joiпt Aиthority Regиla
tioпs), данас CS (Certificatioп Specificatioп), који
су веома слични FAR прописима са незнатним
одступањима, а све ради добијања употребне
дозволе (Туре Sertificate).

Програм испитивања ваздухолова је вео
ма специфичан и диктиран је основном функ
цијом саме летелице. Пре више деценија фа
за испитивања се готово искључиво састојала
од испитивања у лету током којег се на најди
ректнији начин одређују перформансе летели
це. Показало се да то подразумевамного утро
шеног времена, поскупљује пројекат,а понекад

представља ризик за саму летелицу и њену
посаду. Данас се фаза испитивања у великој
мери обавља у земаљским условима да би се
неки резултати проверили у лету, али према
знатно редукованом обиму Програма испити
вања. Програм земаљских испитивања нај
чешће обухвата структурна (статичка) испити
вања током којих се симулирају статичка
оптерећења, често до степена оштећења кон
струкције. Касније следе динамичка тестира
ња на замор појединих делова конструкције
летелице (крило/труп, стајни трап).

Савремена испитивања ваздухоплова у
великој мери се извршавају у земаљским усло
вима током којих се обављају основна функ
ционална тестиреања, корелисаност међусоб
них утицаја појединих подсистема, провера
електромагнетне компатибилности, као и рад
електронске опреме.

Финална провера софтверско-хардверске
интеграције обавља се током летних испити
вања у екстремним амбијенталним условима,
специфичним маневрима и изложености елек
тромагнетним интерференцијама електричних
сигнала које генеришу различити елекрични -
електронски системи на самој летелици и ван
ње. Због тога летна испитивања представљају
коначну проверу поузданости рада свих си
стема у комплексним условима апликације ле
телице, уз безбедно летење и лаку управљи
вост унутар пројектоване анвелопе (lпtegrated
Test Facilities).

Токомживотног века ваздухопловможе би
ти модификованилиусавршаван,штотакођеза
хтева верификацијутокомлетних испитивања.

Програм испитивања садржи основне
принципе тест-процедура, неопходан број мер
них параметара,број тест-летоваи ограничења
која су неопходна за добијање употребљивих
резултата,а изводи се из Главног плана реали
зације испитивањапрототипалетелице.

Главни план мора бити финализован у ра
ној фази пројектаи садржи све релевантнееле
менте испитивања конкретног објекта испити
вања,локације за извођење тестирања, као и :

- телеметријски линк или употребу ком
плетног мерног система интегрисаног на самој
летелици (путнички и транспортни ваздухо
плови),
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НАВИГАЦИОНИ РАЧУНАР ЗА ИНЕРЦИОНИ ЈЕДИНИЦА ЗА
УПРАВЉАЊЕ - НАВИГАЦИОНИ ПРИКАЗСИСТЕМ ВАТРОМ СИСТЕМ ПОДАТАКА

ЈЕДИНИЦА ЗА ЦЕНТРАЛНИ РАДАРСКИ ЛАСЕРСКИРАДАР АВИОНСКИМЕМОРИСАЊЕ РАЧУНАР ДИСПЛЕЈ ДАЉИНОМЕР

Шема 1. Почетна архитектура на авиону F-16 на бази MIL-SТD-15538

- метод анализе процесираних података
са верификацијом математичког модела кори
стећи технику идентификације параметара,

- број прототипова на којима ће бити рас
поређена неопходна испитивања,

- сви потребни ресурси за подршку испи
тивања,

- генерали захтев за коришћење специ
фичних мерних система који ће се користити у
одређеним фазама испитивања.

Наведени елементи су полазна основа за
специфичне групе стручњака за детаљну спе
цификацију и операционализацију процеса ис
питивања летелице. Инжењери одговорни за
испитивање (Flight Test Engineers) израђују
Програм испитивања који садржи тачно де
финисан профил сваког тест лет са неопход
ним бројем потребних мерних параметара од
којих је сваки специфициран посебно у оквиру
Параметарске листе (мерни опсег, тачност,
учестаност одабирања); инжењери одговорни
за мерне системе (lnstrитentation Engineers)
који ће се користити за објективизацију мере
ња сходноПараметарскојлисти; софтверинже
њери (SoftwareEngineers)дефинишу софтвер
ско-хардверскуподршку Програму испитивања.

За време целог процеса пројектовања ле
телице потребна је непосредна кореспонден
ција између вође пројекта и свих стручних ти
мова који су укључени у пројекат. На тај начин
је могућа и измена и допуна програма испити
вања у смислу нових тест летова, нових мер
них параметара и нове софтверске подршке.

Испитивања у лету су стога постала само
стална област примењених истраживања са
употребом веома савремених мерних аквизи-

ционих система којима се омогућује објекти
визација мерења великог броја параметара.

КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНЕ
ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ
ВАЗДУХОПЛОВА

Једна од основних карактеристика савре
мених ваздухоплова је њихова опремљеност
са комплетно интегрисаном електронском
опремом и другим функционалним подсисте
мима. Употребом технологије серијских ма
гистрала података (data Ьиs),омогућено је по
везивање сензора, система и подсистема
чиме је постигнут висок степен аутоматизације
размене информација, управљања и прикази
вања, а сам тим је постигнуто знатно психо
физичко растерећење пилота. Нове архитек
туре, су знатно мањих димензија и уз примену
савремених алгоритама обраде и прикупља
ња података, омогућиле су су максимално по
већање перформанси, расположивости и по
узданости авиона и погодније и јефтиније
одржавање. Интеграција комплетне електро
нске опреме на летелицама врши се путем ви
ше редундантних магистрала података. Нај
распрострањеније дигиталне сабирнице које
су данас у употреби у ваздухопловству су:
ARINC 429 (А429), MIL-STD-15538 (Aircraft ln
temal Тiте Division Coттand!Response Mиlti
plex Data 8иs), ARINC 629 (А629).

Стандард MIL-STD-15538 обезбеђује мак
сималну поузданост размене информација из
међу појединих електронских система и под
система са брзином пренос података од 1



MЬit/s. Прва верзија интеграције електронских
система на војним авионима помоћу овог стан
дарда била је реализована на авиону F16 (Ge
neral Dynamics). Прва ревизија овог стандар
да уследила је 1975. као MIL-STD-1553A и
1978. године као MIL-STD-15538. На основу
њега настао је и MIL-STD-1760A за интегра
цију подвесних средстава наоружања авиона,
као и стандард DOD-STD-1773, код којег се
уместо упреденог пара бакарних жица користе
оптички проводници.

На шеми 1 приказана је типична функцио
нална архитектура интегрисаног електронског
система помоћу магистрале података. Она је
код савремених авиона заснована на електро
нској опреми, која у свом саставу има системе
за навигацију (ласерски инерцијални систем,
вишенаменски доплеров радар), системе за
комуникацију (радио, аутономна и сателитска)
и идентификацију, системе за против електро
нску борбу, сензоре за детекцију, извиђање и
праћење.

ДЕФИНИСАЊЕ АРХИТЕКТУРЕ
МЕРНОГ СИСТЕМА НА
ВАЗДУХОПЛОВИМА

Дизајн мерног/аквизиционог система за
виси од програма испитивања нове или мо
дернизоване летелице. На самом почетку пла
нирања процеса испитивања неопходно је
дефинисати основне техничке захтеве који се
односе на мерно/аквизициони систем који ће
се користити у процесу испитивања и то: ме
тод мерења (дигитални/аналогни/хибридни),
дизајнирање мерног система на летелици,
пренос у ралном времену (телеметријски пре
нос), процесирање података у реалном вре
мену (срачунавањеодређених величинана ос
нову измерених), дефинисање потребног
софтвера на пријемној станици за подршку
процесирања података у реалном времену и
послелетне анализе (моделирање, идентифи
кација).

Савремена испитивањалетелицасе обав
љају готово искључиво употребом дигиталних
PCM/FMаквизиционихсистема.Аналогниметод
мерења параметарана летелицамакористи се

118

само у посебним случајевима мерења високо
фреквентнихпојава као што су вибрацијеи то у
случајумалогбројапараметара(до20).

Дизајнирање мерног система на летелици
зависи од дефинисане методе мерења као и
врсте и броја параметара које треба мерити.
Конфигурација поменутог дела мерног систе
маје од посебне важностијер се интегрише на
самом извору информација и у себе укључује
велик број уређаја почевши од сензора, уре
ђаја за конверзију сигнала у форму неопходну
за дигитализацију,записивање и пренос путем
телеметријскоглинка. Мерна информација мо
же бити у форми аналогних, дигиталних и дис
кретних сигнала различитог амплитудског и
фреквентног опсега. Савремени развој диги
талиних и видео регистратора омогућује ме
морисање мерних параметара велике дина
мичке резолуције и на самој летелици и тај
запис представља изворну информацију о из
мереним величинамана којима се базирајуде
таљне послелетне анализе.

Модернателеметријскаи компјутерскатех
нологијаомогућује пренос стотина параметара
и њихово процесирањеу реалном времену та
ко да се остварује праћење веома сложених
маневара (flautter) што директно допирноси
унапређењу процеса испитивањајер се дола
зи до релевантнихподатакао перформансама
летелицедок је она у лету. Могућаје комуника
ција са пилотом (у случају летелица са људ
ском посадом), самим тим и понављање неких
маневара,чиме је олакшана и послелетнаана
лиза снимљених параметара.

На пријемној страни компатибилног теле
метријског система се налазе моћни рачунари
који омогућују потпунуаутоматизацијупроцеса
испитивања,одржавање веома сложене пара
метарскебазе податакаи меморисањевеликог
бројатестлетова.Остварујесе апликација сло
жених програмских пакета за симулацију
структурних и аеродинамичких појава кори
стећи одређене математичке моделе у фази
пројектовања и његове верификације подаци
ма из лета. Ови модели се перманентно дог
рађују током процеса испитивања користећи
метод параметарске идентификације (Para
meter ldentification).
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Основна карактеристика летних испитива
ња летелица је мерење великог броја параме
тара (више хиљада) која се реализују на више
прототипова и у различитим фазама испити
вања на основу Програма испитивања, што не
миновно пролонгира испитивања током више
година зависно од сложености самог ваздухо
плова. Таква испитивања се могу реализовати
само употребом мултиканалних мерних систе
ма чије дизајнирање је веома значајан део це
локупног пројекта. Основу синтезе мерног си
стема који ће омогућити одређивање
перформанси неке летелице чини листа по
требних параметара које треба мерити у раз
личитим фазама испитивања. Типична листа
параметара садржи следеће елементе:

- назив параметра,
- мерни опсег,
- тачност мерења,
- резолуцију мерења,
- фреквентни опсег,
- локацију извора информације на самој

летелици,
- амбијенталне услове сваког параметра,
- корелисаност са другим параметрима,
- период мерења у оквиру Програма ис-

питивања,
- приоритет мерења.
Листу параметара припрема инжењер од

говоран за реализацију Програма испитивања.
Она је веома добар показатељ сложености ис
питивања које директно имплицира и архитек
туру потребног мерног система и времена не
опходног за његову интеграцију на летелици и
развој одређених софтверских пакета.

Мерни систем може се конфигурисати са
следећим подсистемима:

- подсистем за прикупљање података на
самој летелици: дигитални мерни систем са
или без аналогног дела система, аквизиција са

магистрала података, запис мерних пода
така,трансмисиони подсистем за пренос пода
така у реалном времену;

- пријемни подсистем за пријем и обраду
мерних параметара: пријемни део, претпроце
сор, рачунар са одговарајућим софтвером.

Захтевана тачност мерења у великој мери
одређује цену мерно-аквизиционог система.
Укупна тачност мерног система садржи ком
плетну конфигурацију сваког канала мерења и
она се верификује посебномсофтверско-хард
верском калибрационом методологијом у
сличним симулираним амбијенталним услови
ма у којим ће се одвијати оперативни рад саме
летелице. Метролошке карактеристике сваког
мерног канала не смеју бити значајније дегра
диране у амбијенталним условима повишеног
притиска, великих флуктуација температуре,
повећаних обичних и шок-вибрација, радио
интерференције и шумова на корисни сигнал.
Ради минимизације поменутих утицаја приме
њују се посебне технике ожичавања, умаша
вања и склапања проводника којима се врши
повезивање појединих сегмената мерног си
стема. Такође, све компоненте мерног ланца
задовољавају критеријуме високе поузданости,
посебно у случајевима када су директно пове
зани са функционалним системима летелице.
Сама интеграција мерног система мора омо
гућити лаку замењивост модула мерног ланца.
Аквизициони систем мора бити довољно
флексибилан у случају потребе за додатним
мерењима, а да се суштински не мора мења
ти концепција,јер би то довело до застојау ис
питивању што, такође, не може бити толериса
но.Та флексибилностомогућенаје модуларном
архитектуром код савременихдигиталних мер
них система тако што омогућују промену у
броју параметара и тачности мерења од лета



до лета једноставним репрограмирањем
авионског рачунара.

Основна карактеристика оваквих испити
вања су мерења веома разноликих електрич
них и неелектричних (физичких) величина.
Физичке величине које се мере у испитива
њима у лету по намени се могу класификова
ти на:

- кинематске параметре кретања вазду
хоплова,

- параметре за оцену стања и контроле
режима рада појединих подсистема ваздухо
плова,

- параметре који карактеришу аеродина
мичка својства летилице, као и чврстоћу
њене конструкције,

- параметре који се мере при различитим
специјалним тестирањима ваздухоплова.

Број ових параметара који се мери пре
васходно зависи од врсте испитивања и обич
но су реда од неколико десетина до неколико
хиљада подељених у различитим фазама ис
питивања.

По својој природи параметри који се мере
су: убрзања, притисак, температуре, угаоне
брзине, угаона убрзања, деформације и виб
рације, силе и моменти, угаони и линеарни
помераји, углови положаја авиона у простору,
протоци горива и хидро уља, обртаји мотора
ваздухоплова, различити аналогни и диги
тални сигнали из појединих подсистема ваз
духоплова.

Телеметријски пренос различитих пара
метра присутан је у сателитским комуника
цијама као и код беспилотних летелица.

ОСНОВНА КОНФИГУРАЦИЈА
ТЕЛЕМЕТРИЈСКОГ СИСТЕМА PCM/FM

Телеметријски системи PCM/FM (Pulse
Code Modulation!Frequency Modulation) у својој
архитектури садрже два основна подсистема:
мерни подсистем који се интегрише на самој
летелици (Airborne Data Collection System) и
компатибилну телеметријску пријемну стани
цу (Ground Telemetry Station).

Авионски мерни подистем састоји се од
РСМ рачунара који омогућује аквизицију пода
така са мерних претварача и појединих систе
ма самог ваздухоплова, као и трансмисионог
дела којим се остварује пренос податакадо зе
маљског телеметријског подсистема.Да би се
дошло до тачних информација о поузданости
рада појединихкомпонентиинтегрисаногелек
тронског система на ваздухопловима који су
међусобно повезани магистралама података
MIL-STD-15538, неопходно је мониторовати
податкеса њих у различитимеволуцијамаваз
духоплова и накнадно вршити њиховуанализу.
Оваква испитивања обављују се директним
инсталирањем специјалних испитних уређаја
за мониторинг протока информација на ма
гистралама. Они немају могућност било какве
комуникације са централним рачунаром и са
осталим системима на магистрали. На основу
IRIG (lnter Range lnstrumentation Group) 106-99
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Камера и систем
за испитивање видног поља

Шема 2. Испитивање
физиолошких

карактеристика
пилота

КОНДИЦИОНЕР
БИОПОТЕНЦИЈАЛА

АВИОНСКИ
АКВИЗИЦИОНИ

СИСТЕМ

1. Референти сензор за крвни притисак главе
2. Ушни давач притиска и прокрвљености
3. EKG и референтни сензор за крвни притисак у срцу
4. Давачи крвног притиска у манжетнама на прстима
5.EMG

-
1
6. Подупирач за руке

стандарда врше се два начина аквизиције па
раметара са магистрала података авионског
интегрисаног електронског система:

- аквизиција свих података са сабирнице
(100 % fи// trafic Ьиs) помоћу посебног уређаја
(Виs Data Collector),

- други начин испитивања интегрисаног
система је аквизиција одређеног броја пара
метара са сабирнице у виду формата од 1 до
1024 речи/s. Ову функцију селектирања одре
ђеног броја речи обавља посебан уређај (Data
Selector Uпit).

Трансмисони подсистемсастоји се од пре
дајника и неколико антена. Типична конфигу
рација састоји се од две антене, од којих се
једна уграђује на горњу,а друга на доњу стра
ну трупа ваздухоплова, тако да пријемни ан
тенски систем за аутоматско праћење у зе
маљској телеметријској станици увек прима
сигнал са барједне предајне антене. Међутим,
мора се водити рачуна о томе да је избор ло
кација предајних антена на летелици такав да
је обезбеђен сигуран и непрекидан пренос
мерних податакабез мењања аеродинамичких
карактеристика летелице .

Ради испитивањафизиолошкихкарактери
стика пилота (посебно утицај оптерећења - g)
могуће је вршити мерења помоћу биомеди
цинских сензора чији су аналогни излазни сиг-

нали веома малог напонског нивоа (реда µV).
Тако мали напонски нивои прво се кондицио
нирају (појачавају, филтрирају, мултиплекси
рају и дигитализују) у за то посебно дизајни
раном сигнал- кондиционеру (кондиционер
биопотенцијала) да би се затим такав сигнал
инсертирао у композитни сигнал који садржи
информацију о свим осталим мерним величи
нама на ваздухоплову.Помоћу телеметријског
подсистема измерене величине се преносе до
земаљске пријемне станице у којој се у реал
ном времену испитивања могу пратити поред
релевантних параметара летелице и физио
лошких каракетристика пилота. На шеми 2
приказана је принципијална шема описаног
подсистема.

Пилотборбеногавионачестоје изложенве
ликомоптерећењу(нарочитоу правцуz-oce-gz)
чији се утицај ублажава помоћу .анти-о-одела",
Током лета долази до тзв. "риsh-ри//" ефекта
који настаје као последица честог прелаза из
негативногоптерећења у позитивно оптереће
ње (од -Зg до +7g). Уочено је да овакви ма
неври могу проузроковатиудес авиона, јер до
воде до губитка свести пилота због смањења
крвног притиска у глави.

Биомедицинска мерења најчешће захте
вају постављањеодговарајућихсензора на гру
ди (EKG- електро-кардиограм),стомак и ноге



ПРИЈЕМНИ -- ДЕКОМУТАТОР ПРЕДПРОЦЕСОР
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УПРАВЉАЊЕ МАГНЕТОФОН ВРЕМЕАНТЕНОМ

Шема 3. Земаљски телеметријски систем

(EMG - електро-миограм)и главу и прсте (ме
рење артеријскогкрвног притиска)тест-пилота
(копилота). Ради испитивања користи се и ко
лор видео камера којом се снимају покрети
очијуи мимикатест-субјекта.Овај видеосигнал
се, такође, преко предајникавидеосигналамо
же у реалномвременуслатика пријемнојтеле
метријскојстаници .

На шеми 3 приказан је упрошћени блок
дијаграм пријемног компатибилног телемет
ријског система. Пријемни подсистем састоји
се од двоосног (или једоосног) антенског си
стема са два или више пријемника. Декомута
ција и синхронизацијаРСМ сигналаобављасе
у компатибилномдекомутатору.Претпроцесор
омогућује конверзију измерених величина у
физичкејединице, срачунавањеизведенихве
личина и декомутацију података са магистра
ла 1553. Централни рачунар управља радом
телеметријске станице омогућујући обраду и
презентацију измерених параметара у реал
ном времену и детаљну обраду свих измере
них величина у послелетниманализама.

Обрада мерних сигнала у реалном вре
мену (геа/ time data processing) и постопера
ционална обрада мерних параметара (post
opretational data processing) представљајудва
основна режима рада телеметријског система.
Обрадом мерних сигнала у реалном времену
добија се увид у мерне параметреса довољно
малим временом кашњења од тренутка њихо
вог догађања. Пост-опреационална обрада
мерних параметрара подразумевањиховуде
таљну анализу (реконсрукција лета, најбоља
процена трајекторије летелице, корелисање
свих релевантнихдогађаја током експеримен-

ЦЕНТРАЛНИ РАЧУНАF

та, проналажење свих нерегуларности током
тестирања, итд.).

Мобилна телеметријска станица која се
састоји од пријемног подсистема и рачунар
ског дела. Пријемни подсистем састоји се од
пријемне антене великог појачања и више
пријемника који омогућују пријем и демоду
лацијау високофреквентног носиоца РСМ и
видео сигнала са удаљеног ваздухоплова
(200 km). Рачунарски део омогућује демулти
плексирање, процесирање сигнала и презен
тацију мерних величина у физичким једини
цама у реалном времену праћења на
одговарајућим графичким станицама. Током
читавог лета врши се снимање РСМ и видео
сигнала који се детаљно обрађују током
послелетних анализа употребом специјалних
софтверских пакета.

ЗАКЉУЧАК

Савремени ваздухоплови представљају
сложене системе које треба ефикасно и у од
ређеном року испитатиса основним циљемда
се утврди поузданост рада свих функционал
них система у опсегу прорачуном датих
ограничења. Током процеса испитивања у то
ку извођења захтеваних маневара унутар
пројектоване анвелопе безбедност летелице
не сме бити угрожена. Испитивања у лету мо
гу бити усмерена и ка истраживањудругих фе
номена који се не могу на други начин устано
вити. Основна карактеристика оваквих
испитивања су мерења веома разнородних
електричних и неелектричних величина. Број
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Суnерrалеб G-4- Попречно-смерна динамичка
стабилност: бр. 8; Hi=1500 m; Vi=600 kmlh
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Промена угаоних брзина у три осе

параметара који се мери превасходно зависи
од врсте испитивања и обично је реда од не
колико десетина до неколико хиљада, распо
дељених на више прототипова летелица и у
различитим фазама испитивања која се могу
обављати током више година, зависно од ком
плексности самог пројекта. Веома важан део
Програма испитивања нове или модернизова
не летелице садржи дефинисану методу ме
рења (дигитална/аналогна/хибридна) од које
директно зависи архитектура мерног система.

Основна функција PCM/FM телеметријског
системаје омогућавање поузданог и непрекид
ног преносасигнала измеренихвеличинаса ле
телице која се испитује до земаљске пријемне
станице. Испитивање прототиповасавремених
ваздухоплова у лету је веома сложен и дугот
рајан процес и обавља се применом комплекс
не испитна-мерне телеметријске опреме. Са
времена испитивања летилица са посадом
подазумевају, поред праћења њених релеват
них параметара,и мониторовањефизиолошких
карактеристика пилота. То се постиже употре
бом одговарајућих биомедицинских сензора
који у реалном времену, у току лета, дају ин
формације о раду срца, мишића, крвном при
тиску и температури пилота које су нарочито
интересантнеу специфичним маневрималете
лице, што може утицати и на крајње прописи
вање њене употребе. Неадекватан избор ком
поненатателеметријскогсистема, непознавање
свих технолошких поступака у процесу његове
апликације на ваздухопловима проузрокује

Kovit

3860 3865 3870 3875 3880 3885 3890 3895
t [sec)

Промена убрзања у три осе током ковита

онемогућавање квалитетног праћења испити
вања ваздухоплова у реалном времену, што је
недопустиво при испитивању прототипова ваз
духоплова, јер може доћи до угрожавања без
бедности летелице и посаде.
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СТРАНЕ APMUJE

ТЕНДЕНЦИЈЕ У РАЗВОЈУ СРЕДСТАВА
ЗА САВЛАЂИВАЊЕ ВОДЕНИХ ПРЕПРЕКА
У САВРЕМЕНИМ АРМИЈАМА

Инжињеријски потпуковник Душко Милојевић

Било да је реч о нападним или о одбрамбеним борбеним дејстви
ма, уочљиво је да су, поред савремене технике и доброг плани
рања, брзина и способност извођења маневра предуслов за за-

државање иницијативе у току дејстава и за коначно постизање циља.
Запажања уочена на вежбама НАТО снага указују на то да вештачке и

природне препреке испољавају значајан утицај на извођење борбених
дејстава, нарочито речни токови, канали и језера. Сматра се да ће при тем
пу од 50 km дневно на европском континенту дивизија на свом правцу наи
лазити на 5 до1О уских препрека, на једну до две средње и на једну широку.

Због тога се, како у ОС САД и земаља чланица НАТОтако и у ОС Руске
Федерације и Кине, велики значај посвећује усавршавању постојећих и раз
воју нових средстава, снага и процедура за савлађивање водених препрека.

*Аутор ради у Војној академији

с а појавом ~рвих ~ређених заједни
ца почело Јеи ВОЈНОорганизовање
у њима ради освајања нових про-

стора и заштите сопствених станишта. Развој
старих цивилизација довео је до стварања

првих организованих војних јединица које су
коришћене, како за заштиту сопствене тери
торије, тако и за освајање нових. У тим
освајањима водени токови често су представ
љали велике и несавладиве препреке. Због то-
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га се још у најранијим временима човек сусрео
са проблемом њиховог савлађивања.

Још у осмом веку пре нове ере Асирци су у
својим војнимјединицама имали обучено људ
ство чији је главни задатак био савлађивање
водених препрека. Они су од животињских ме
шина правили мехове, које су међусобно пове
зивали и тако правили прве понтонске мостове
за своју пешадију. У историјским изворима
сличне снаге помињу се и код старих Грка.

Из Херодотовихзаписа доступан је и пода
так о продору војске Персије у Европу у петом
веку пре нове ере (480. п.н.е.).Тадаје персијски
владар Ксеркс (Xerxes), да би савладао Хелес
понт (Hellespont), узан пролаз у Турској који је
раздвајаоАзију и Европу, изградио мост преко
палуба бродовадуг прекоједне миље (1609 m).
Мостје сачињавало око 670 бродова, међусоб
но повезаних јаким даскама. Пред сам крај
градње мост су уништили јаки ветрови и тала
си мора, али Ксеркс није одустао и успео је да
изради мосту другом покушају.Израђенје и пут
на палубама од дрвета, камена и земље да би
се олакшао прелазак.Оваквих примера у исто
рији има много, од Александра Македонскогдо
Јулија Цезара (слика 1).

Прави развој средстава за савлађивање
водених препрека почиње са формирањем
стајаћих војски у средњовековним државама.
Тако се у Саксонији понтонирске јединице јав
љају 1698.године,а у царскојРусијисе 1702.го
дине формира понтонирска команда. И Напо
леон је изузетно ценио значај понтонирских
јединица. У својим походима зналачки их је ко
ристио за израду понтонских мостова. Тоје на
рочитодошло до изражаја при походу на Русију
1812. године, када је од понтонског материјала
код Варшаве склопио понтонски мост преко
Висле који је био дугачак преко 800 метара.

У другој половини 19. века понтонирским
јединицама придаје се велики значај у свим
развијенијим армијама света. Основни и
најчешћи тип понтонских паркова у то време
био је чувени трен (парк) .Бираго" (слика 2), ду
жине око 53 метра и носивости 2,5 тона. Са
појавом аутомобила и моторизацијом војних
јединица појављују се, крајем 19. века, и пон
тонски мостови веће носивости, као штоје парк
система "Херберт" (слика 3), носивости25 тона.

Слика 3. Французи постављају понтонски мост
типа ,Херберт" на Рајни код Опенхајмера

20.децембра 1918. године
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а) Америчко амфибијско возило OUKW

б) Америчке амфибије
у Нормандији 1944. године

в) Јапанско амфибијско возило
из 1937. године

Слика 4. Амфибијски транспортери пред Други светски рат

Слика 5. .Фолксвегеново" пловеће возило (VW-Schwiттwagen)
Са овим системима и комплетима ушло се • - -~ ----

и у Први светски рат.Већ тада је савлађивање
препрека постало уобичајено у готово свим ар
мијама света. Међутим, током година развијала
се техника и тактика ратовања,паје градња мо
стова и њихово прелажење постајало све теже,
а губици све већи.

Зато је у периоду између два светска рата
тежиште у развоју средстава за савлађивање
водених препрека било на њиховој моториза
цији. То је период развоја ванбродских мотора,
реморкера, гумених чамаца и првих правих ам
фибија (слика 4: а, бив).

Прво право амфибијско возило конструи
сали су Немци пред Други светски рат. Било је
то .Фогксеагеново" пловећевозило(VW-Schwim
mwagen), засновано на цивилном путничком
возилу фоклсваген (слика 5).

Припремајући се за вођење блицкрига, Не
мачка је, у оквиру припрема за будућу експан
зију, у наоружање увела читаву палету нових
средстава за савлађивање водених препрека,
од пнеуматских и јуришних чамаца (слика 6 а и

а) Пнеуматски велики чамац

б) Јуришни чамац
Слика 6. Чамци снага Вермахта



а) Пловећи транспортер са ПО топом 75 тт б) Извиђачки пловећи транспортер

Слика 7. Амфибијски транспортери снага Вермахта

а) Јуришни лансирни мост

Слика 8. Тенкови снага Вермахта за савлађивање водених препрека

б) Пловећи тенк

а) Мост Brиeckengeraet А носивости 4 t б) Мост Brиeckengeraet Ј 42 носивости 16 t

Слика 9. Мостови снага Вермахта

б), преко амфибијских транспортера (слика 7 а
иб) до тенкова носача моста и првих пловећих
тенкова (слика 8 а иб).

Током Другог светског рата, суочене са ве
ликим проблемима при савлађивању водених
препрека, сукобљене снаге раде на модерни
зацији постојећих средстава, нарочито амфи
бија и комплета мостова на понтонима. У том
периоду развијене ОС Велике Британије раз
виле су и увеле у употребу лансирни мост
Бејли. Суочени са проблемом савлађивања ве
ликих речних токова у СССР-у, снаге Вермахта

су, такође, велики значај придавале осавреме
њивању и резвоју понтонских мостова. Од ком
плета моста носивости 3-5 t, са почетка рата, у
наоружање су већ 1943. уведени комплети мо
ста чија је носивост омогућавала успешно пре
бацивање преко водених препрека готово свих
средстава војне технике (слика 9 а иб).

Од Другог светског рата до данас развој
науке и технике углавном је био подређен
војним циљевима и потребама. Самим тим,
убрзано су се развијала и средства за савлађи
вање водених препрека. До деведесетих годи-
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на прошлог века диктирали су га САД и СССР,
као предводници два војно-политичка блока.
Због тога се у овом периоду и наилази на два
различита приступа решавању проблема сав
лађивања водених препрека. Са једне стране,
земље западног блока (НАТО)тежиште у раз
воју средстава за савлађивање водених пре
прека усмериле су на развој амфибијских ка
рактеристика средстава ратне технике (слика
10) и развојјуришних мостова.Са друге стране,
земље источногблока,начелуса СССР-ом,те
жиште у развојусредставаза савлађивањево
дених препрека усмериле су на развој пон
тонских мостова (слика 11) и амфибијских
средставаза превозборбенихоруђа и система.

Од деведесетих година, након распада
источног блока и СССР-а, као једина стварна
суперсила у свету издваја се САД. Као тре
нутно најјача сила, Сједињене Државе, у на
стојању да задрже стечену позицију "светског
полицајца", намећу своје ставове о свему, па
тако и о развоју војне стратегије и извођењу
војних операција.

САВРЕМЕНА СРЕДСТВА ЗА
САВЛА ЂИ ВАЊЕ ВОДЕНИХ ПРЕПРЕКА

LV'l'-1

LV'l'-4

LV'l' (А) 1

LV'l'(A)2

LV!.' (А) 4

У складу са важећом концепцијом вођења
оружане борбе, односно концепцијом ваздуш
но-копнене операције, која је постала "клише"
извођења борбених дејстава, поготово у ОС
САД и земаља чланица НАТО,лако је уочити
да је брзина маневра постала један од одлу
чујућих чинилаца успешног извођења било
које војне операције.

Било да је реч о нападним борбеним
дејствима, која представљају основни вид
дејстава у ОС САД и земаља чланица НАТО,
или о одбрамбеним борбеним дејствима,
уочљиво је да су, поред савремене технике и
доброг планирања,брзина и способност изво-
ђења маневра предусловза задржавање ини
цијативе у току дејстава и коначно постизање
~ља. •~

Због тога све савремене армије света да
нас располажу великим бројем резноврсних
средстава за савлађивање водених препрека.
Њихово разврставање и поделу могуће је из- Слика1 О. Шематски приказ развоја
вршити на више начина. транспортера у САД



а) Понтонски мост за железнички саобраћај

Слика 11. Совјетски понтонски мостови из педедсетих година ХХ века

б) Тешки понтонски мост ТПП

а) Амфибијско јуришна возилоAAV7-A1 б) Руско оклопно возило ,,Т77-2"

Слика 12. Амфибијски транспортери

Основна подела односи се на форма
цијску припадност средстава, па се сва сред
ства деле на формацијска и неформацијска.
Следећа подела средстава разврстаних по
њиховој носивости на: лака (носивости до 12 t),
тешка (носивости преко 12 t) и мостове (на
челне носивости 60 t и веће).

Такође, у ОС земаља чланица НАТО ко
ристи се и подела средстава за савлађивање
препрека на основу њихових могућности и на
мене, као и подела на основу начина савлађи
вања водених препрека за који се користе.

Подела средстава за савлађивање пре
прека на основу њихових могућности и намене

Слика 13. Руски брзи пнеуматски чамац СНЛ - 8 садржи четири основне категорије:
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Слика 14. Француска амфибијска скела "EFA"

- средства за рашчишћавање препрека и
отварање пролаза,

- јуришне механизоване мостове који се
превозе точкашима или гусеничарима, наме
њене за савлађивање препрека чија ширина
не прелази ЗОm,

- мостове од чланака намењене за бор
бене и позадинске потребе стандардне ду
жине од ЗОдо 50 m,

- понтонске паркове намењене за борбе
не и позадинске потребе стандардне дужине
од 150 до ЗООm, у зависности од носивости и
скеле дужине 50 до 80 m.

С обзиром на важеће становиште да се
савлађивање водене препреке може изврши
ти: газом, амфибијским возилима, чамцима,
јуришним механизованиммостовима, скелама,
понтонским мостовима и транспортним авио
нима, најпотпунија класификација средстава
за савлађивање водених препрека добија се
њиховом поделом на:

- амфибијске транспортере,
- десантне чамце,
- скеле (лаке скеле, тешке самоходне

скеле, скеле од понтонских паркова),
- механизоване мостове,
- понтонске паркове,
- склапајуће лансирне мостове (БЕЈЛИ),
- лаке пешачке мостиће.
Амфибијски транспортери (слика 12 а и

б) намењени су за савлађивање водених пре
прека из покрета, стварање мостобрана и
услова за успостављање скелских и масних
места преласка. При насилном преласку река
и других препрека у земљама чланицама
НАТО-а, као и у Русији, у снагама првог тала
са, оклопни амфибијски транспортери прак-

тично представљају основно борбено сред
ство, пре свега због заштите коју пружају једи
ницама њихове аутономије у кретању, као и
могућности вођења борбе из возила и ствара
ња мостобрана на оностраној обали. Каракте
ристични представници су: амерички .Вгао'еу
М2 / МЗ" и "AAV7-A1", фински .Раша AMV",
шведски "BV 206 S", француски .Рапћагс VBL",
руски "Т 77-2", "ИРМ 1" и "БМП З" и кинески ам
фибијски тенк ,,ТАЈР-6ЗА"

Њихов главнинедостатакје штозбог рела
тивно мале носивостиуглавномомогућавајуса
мо прелазак преко водене препреке посадама
и пешадији,док се неопходнасредстваза под
ршку морају пребациватина некидруги начин.

Десантни чамци (слика 1З) намењени су,
првенствено, за савлађивање уских водених
препрека. У НАТОармијама означавају се као

"формацијска средства за пребацивањетрупа".
Јединице располажу дрвеним, пластичним и
алуминијумским чамцима. Налазе се, углав
ном, у опреми пионирских чета оклопних једи
ница, у пионирским батаљонима дивизија и
корпуса и у јединицама морнаричке пешадије.
Њихова употреба се полако пребацује из ин
жињерије у специјалне јединице. У инжиње
рији су,углавном, задржани само чамци за оп
служивање мостова и скела. Тежи се да буду
што мањи (превожење до једног одељења) и
што бржи.

Скеле (слика 14)су средстванамењеназа
савлађивање свих врста водених препрека,
првенственоширокихводенихтокова. Посебан
значај имајуу пребацивањупреко воденихпре
прека оклопнихјединица, ради ширења мосто
брана и продужетка напада. У развоју ових
средставанајвишесу напредовалиФранцузи.



Слика 15. Тешкилансирни мост "Wo/veriпe" -лансирање конструкције

Слика 16.Амерички понтонски
мост "Ribboп bridge"

Као класични представници концепта и
конструкцијских решења скела могу се узети
француска "ЕFА"и енглеско-немачка "МЗ Am
phiЬiousvehicle". Ове скеле могу се користити
за превожење преко водених препрека борбе
них возила, али се међусобним спајањем ске
ла може склопити и понтонски мост преко пре
преке ширине око 1ОО до 150 метара.

Поред овог концепта, значајну улогу има
и концепт израде скела од делова комплета
понтонских паркова, као, на пример, у ОС САД
и Канаде.

Такође, у ОС Русије, Мађарске, Чешке и
Румунијејош увек се на употреби налазе и ам
фибијске скеле типа "ГСП", чија је основна на
мена превоз тенкова и оклопних возила.

Слика 17. Лансирни мост за подршку "МАВЕУ"

Јуришни механизовани мостови (слика
15) имају значајну улогу у ОС свих земаља при
савлађивању препрека у нападним опера
цијама, када је потребно у што краћем време
ну премостити водену или суву препреку ма
ње ширине. Конструисани су из једног или
више наставака који се механизованосклапају
или отварају.Лансирају се преко препреке по
моћу посебног мостополагача, који уједно слу
жи и као носач масне конструкције.

За носач се углавном користи шасија
тенка, мада има техничких решења где је за
носач коришћен камион са приколицом. Ка
рактеристични представници концепц~е и
конструкцијских решења механизованих мо
стова су: аустралијски "Леопард", руски "МТУ-
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72"и "МТУ-90", француски ,,ПАР70"и амерички
"Wolverine".

Понтонски паркови (слика 16) намењени
су за успостављање масних места преласка
на воденим препрекама ширине, у начелу,до
ЗОО метара. Садашњи понтонски мостови, који
се налазе у ОС готово свих земаља, развијани
су и усавршавани на основу совјетског пон
тонског моста ПМП, којије у рату 1973. године
Израел заробио од Египта.

Карактеристични представници концеп
ције и конструкцијских решења садашњих пон
тонских мостова су амерички "Ribbon bridge",
француски "PFM" и руски ,,ПМП М" и "ПП 91".

Склапајући лансирни мостови типа "BAL
LY" (бејли)(слика 17), по НАТОподели,убрајају
се у мостове за подршку и углавном се користе
у сопственој позадини. Основна намена им је
да се њима замене понтонски и јуришни мо
стови, како би се даље користили у нападним
дејствима. Најчешће представљају гредне кон
струкције система просте греде. За разлику од
лансирног моста типа "бејли", на осову којег су
углавном развијени, данашњи лансирни мо
стови израђују се од легура, па су стога и мно
го лакши и једноставнији за употребу.

Типични представници склапајућих лан
сирних мостова су енглески: лансирни мост

"МАВЕУ LOGISTIC SUPPORT BRIDGE SYSTEM"
(лансирни мост за подршку МАВЕУ) и мост
средње класе МГБ ("Medium Girder Bridge").

ТЕНДЕНЦИЈЕ У ДАЉЕМ РАЗВОЈУ
СРЕДСТАВА ЗА САВЛАЂИВАЊЕ
ВОДЕНИХ ПРЕПРЕКА

Без обзира на тренутни степен развијено
сти средстава за савлађивање водених пре
прека, њихове техничке карактеристике и мо
гућности, лако је уочити да још увек има доста
простора за њихово даље усавршавање.

Садашња средства за савлађивање воде
них препрека још увек не дају право решење
проблемапрелазапреко воденихпрепрекатен
кова за подршку и развијање успеха истурених
јединица при освајању мостобрана на супрот
ној обали. Постојећипонтонски паркови и даље
имају релативно малу носивост, а за њихово

склапање потребно је ангажовати релативно
велики број војника. Склапање скеле од 3 до 4
елемента такође одузима и сувише много вре
мена за испуњење појединих задатака.

Због тога се данас у свету, у свим раз
вијеним земљама, а превасходно у САД и зем
љама чланицама НАТО, велика материјална
средства улажу и у развој и модернизацију ин
жињеријских јединица, које, у складу са кон
цепцијом вођења ваздушно-копнене битке, до
бијају све већу улогу. У складу с тим, као и са
америчким схватањем да и мора и океани, по
новој доктрини и концепцији, представљају во
дену препреку,лако је закључити да се развоју
и усавршавању средстава за савлађивање во
дених препрека придаје велики значај. Сам

Слика18. Транспортер ,,AAAV (РЈ"
на воденој препреци

Слика19. "AAAV (РЈ" на копну
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Слика20. Модели француског јуришног моста
"РТА" са два и три модула

развој средстава за савлађивање водених
препрека одвија се у неколико праваца:

- развој амфибијских транспортера за
превоз пешадије и амфибијских самоходних
оруђа за подршку сопственим снагама,

- развој јуришних лансирних мостова,
- развој и усавршавање амфибијских и

понтонских средстава намењених за склапање
скела и мостова.

Главни циљ развојајесу самоходна амфи
бијска и понтонска средства јаке оклопне за
штите и велике ватрене моћи, како би се соп
ственим снагама створили што бољи услови за
извођењеборбенихдејстава,уз максималнуза
штиту. При томе се велика пажња придаје и
смањењу тежине, употребом композитних ма
теријала, као и смањењу времена за припрему
тих средстава за употребу. Од амфибијских
средстава тражи се и да се од њих могу скло
пити скеле и мостови различите носивости са
два или више коловоза.

Тенденције у даљем развоју средстава за
савлађивање водених препрека у САД
и развијеним западним земљама

Развијене земље чланице НАТО-а, на че
лу са САД, остале су верне својој концепцији
савлађивања водених препрека из деведесе
тих година. У складу с тим, тежиште у развоју
средстава за савлађивање водених препрека
јесте на развоју амфибијских карактеристика

Слика21. Немачки модуларни мост
"PSB2"- прототип

средстава ратне технике и развоју јуришних
мостова.

У развоју амфибијских транспортера
највише је напредовала америчка војска - ма
ринци са својим транспортером"AAAV" (Advan
ced amphiЬiousassault vehicles), који представ
ља усавршено амфибијско јуришна возило
(слике 18. и 19). Марински корпус (USMC) пла
нирада замени 101ЗвозилатипаМV7 А1 овим
возилом и већ су извршили испитивања на
којимасу конструкторипоказалида захтевекоји
су им постављениније било тешко испунити.

Транспортер "AAAV" представља најса
временији борбени систем на свету. Развијен
је у две основне верзије:

- персонална (борбена) варијанта
(AAAV(P)) - наоружана топом ЗОmm и митра
љезом 7,62 mm која може да транспортује 17
опремљених маринаца и З члана посаде и

- командна и контролна варијанта (M
AV(C)) - намењена за транспорт командира и
опреме (командно возило).

На транспортер је уграђен најновији ко
мандно-информациони систем класе "С 4 1", а
оклоп је израђен од нових композитних мате
ријала. Поред тога, на транспортер су уграђе
ни системи за НХБ и противпожарну заштиту
најновије генерације,чиме је заштита посаде и
људства које се превози транспортером по
дигнута на завидан ниво. Брзинана копнуод 45
миља(70 km/h)и на водиод25 чворова(45km/h),
аутономност кретања од преко ЗООмиља на
сувом и преко 65 миља на води, као и могућ-
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Слика 22. Шематски приказ могућности "PSB2"

ност ваздушног транспорта, чине га равно
правним са тенковима новијих генерација.

Тактичко-техничке карактеристике:
- максимална брзина:

- на копну: 45 миља (70 kт/h),
- на води преко 25 чворова (45 kт/h)

- посада: З+17 људи,
- наоружање:

- аутоматски топ ЗОтт,
- спрегнути митраљез 7, 62 тт,

- борбена маса: 74.500 фунти (око ЗЗ t)
- радијус кретања:

- на копну ЗООмиља (500 kт),
- на води 65наут.миља (преко 100kт).

Због својих карактеристика амерички ам
фибијски транспортер "АМ V" представља
борбено возило које ће у потпуности измени
ти све амфибијске операције у новом веку.

У развоју јуришних лансирних мостова -
- полазећи од чињенице да уже водене и суве
препреке, ширине 20 до ЗО метара, и даље
представљају проблем за оклопне јединице и
средства подршке - један од главних захтева
јесте изналажење могућности савлађивања
препреке широке до ЗОметара у што краћем
интервалу. При томе посада мора бити за
штићена од ефеката противничке ватре.

У најзанимљивија решења ових проблема
свакако се убрајају француски јуришни мост
типа "РТА" и немачки модуларни мост типа

"PSB2".

Француски јуришни мост "РТА" (слика 20)
представља једно од бољих решења савлађи
вања ужих водених и сувих препрека мање ши
рине. Пројектована класа носивости моста је
MLC-70, по НАТО класификацији. Пројекат је
смишљен тако да је мост модуларан и служи за
подршку. Сам мост може се лансирати на ду
жину која је потребна, у зависности од ширине
препреке коју је потребно премостити. Пројекат
обухвата израду две верзије средства:

- РТА-2 који има могућности да: лансира
два моста дужине 14,З m или један мост ду
жине 26 m;

- РТА-З који има могућност да: лансира
три моста дужине 10,5 m, два моста - један ду
жине 10,5 m, а други 18,7 m или један мост ду
жине 27 m.

Оба система била би врло флексибилна
са погоном точкова 1Ох1О. Планира се да се

Слика 23. Скела од комплета
пп 2005 носивости 190 t



а) Шематски изглед понтона б) Шема склапања моста класе 60 t

в) Шема склапања моста класе 120 t
Слика24. Шематски приказ могућности ,,ПП 2005"

г) Шема скпапања моста класе 90 t

лансирање и склапање моста врши аутомати
зовано из кабине. Мост ће опслуживати два
војника који ће бити смештени у оклопљеној
кабини.

Немачки модуларни мост "PSB2" (Modu
lar Bridge System) (слика 21) представља
идејно решење немачких ОС у даљем развоју
средстава за савлађивање водених препрека.
Планирана класа носивости је MLC-70 за во
зила точкаше и MLC-100 за гусенична возила,
по НАТО класификацији.

За носач модула коришћена је шасија тен
ка. Сама конструкција моста састављена је од
три модула идентичне дужине 9,7 m. Ова кон
струкција омогућава неколико варијанти пре
мошћивања препрека:

- лансирање три моста дужине по 9,7 m,
- лансирање једног моста дужине 9,7 m и

једног дужине 18,7 m,
- лансирање једног моста дужине 27,7 m.
Принцип лансирања моста и потребно

време за лансирање, у све три варијанте, при
казан је на слици 22.

Посаду моста сачињавају два војника.
Управљање је веома једноставно, јер су носач

и лансер моста опремљени IC уређајима, ла
серским уређајима и камерама за навођење.
Поред тога, сам процес лансирања, који обав
ља посада из возила, у потпуности је аутома
тизован, а функционише у свим временским
условима. Оклопна заштита носача је изузет
но квалитетна. Уз то, на носач су уграђени
најсавременији уређаји за НХБ и противпо
жарну заштиту.

Досадашња испитивања прототипа дала
су веома добре резултате, па се може очеки
вати да мост ускоро уђе у стандардно наору
жање ОС Немачке.

Тенденције у даљем развоју средстава
за савлађивање водених препрека у
Руској Федерацији

Због огромних пространстава испресеца
них великим речним токовима, у Руској Феде
рацији се при развоју средстава за савлађива
ње водених препрека највећи значај придаје
развоју понтонских мостова и амфибијских
средставаза превоз борбених система и оруђа.
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а) Пловни чланак на возилу б) Крајњи (обални) чланак на возилу

Слика 25. Пловни и крајњи чланак из комплета парка ,,ПП 2005"

Развој понтонских мостова заснован је
на модернизацији и усавршавању постојећих
понтонских паркова, првенствено комплета
понтонског материјала ПП 91. Тренутно се
врше завршна испитивања новог понтонског
моста који носи ознаку ПП 2005 (слика 23).

Као и код комплета ПП 91, који је у наору
жање уведен још 1992. године, предвиђено је
да се од понтона могу склапати мостови носи
вости 60, 90 или 120 t, односно склапање ске
ле носивости 90, 190 или 380 t. У ту сврху
пловни понтони су модификовани, тако да се
два понтона могу међусобно спајати. Још код
пловних понтона из комплета ППС-84 лака
платформа са једне стране пловног понтонаје
расклопљива.

Уклањањем расклопљивих наставака мо
гуће је међусобно склапање пловних понтона
при склапању моста носивости 120 t или скла
пање једног целог и једног полупонтона при
склапању моста носивости 90 t (слика 24).

Планирано је да се комплет понтонског
моста ПП 2005, као и комплет ПП 91, састоји
од: 32 пловна, 4 крајња (обална) и 8 моторних
понтона, као и 4 реморкера. У планираном са
ставу комплета налази се и комплетуређаја за
разбијање леда, као и две простирке дужине
око 12 m. Цео комплет транспортује се на 54
камиона типа Урал - 53236. Пловни и крајњи
(обални) понтони (слика 25) истих су димен
зија као и понтони из комплета ПП 91, уз мање
модификације.

а) Моторни понтон МЗ 235 - ПП 91 б) Моторни понтон МЗ 235 М2 - ПП 2005
Слика 26. Моторни чланци на возилу



Слика 27. Реморкер типа БМК-225

Слика28. Понтонски мост зажелезнички
саобраћај НЖМ-56

Слика29. Понтонски мост зажелезнички
саобраћај МЛЖ ВТ

Пловни чланак:
- дужина 7,2 m,
- ширина на води 8 m,
- маса 7 t,
- носивост 22,.5 t,
- ширина колотрага 6,55 m,
- газ: неоптерећеног 0,2 m, максимално

оптерећеног 0,65 m.
Крајњи (обални) чланак:
- дужина 5,5 m,
- ширина на води 8 m,
- маса 7 t,

- носивост 16 t,
- ширина колотрага 6,55 m.
Битне разлике у односу на комплет пон

тонског парка ПП 91 уочљиве су код такозва
ног моторног понтона (моторное звено). Наи
ме, моторни понтон МЗ 235 (слика 26 а)
модификован је тако што му је ширина са 3 m
повећана на 5 m додавањем два бочна на
ставка. Нови моторни понтон носи ознаку МЗ
235 М 2 (слика 26 б), транспортује се на мо
торном возилу Урал-53236 и у току испитива
ња показао је изузетно добре пловне каракте
ристике:

-дужина 5 m,
- ширина на води 8 m,
- маса 7 t,
- ширина колотрага 6,55 m,
- брзина пловљења 15,7 km/h,
- газ 0,65 m,
- снага мотора 235 KS (172,72 kW),
- аутономија рада на води 14 h.
Поред тога, треба напоменути да је у мо

торни понтон уграђена снажна пумпа за изба
цивање воде из тела понтона у случају продо
ра воде кроз могућа оштећења трупа, како
самог понтона тако и из суседних понтона. На
овај начин додатно је појачана отпорност мо
ста на потапање у борбеним дејствима.

Због могућности и снаге моторних понтона
предвиђено је да се у саставу комплета ПП
2005 задрже четири већ проверена у комплету
ПП 91 реморкера полукатамаренског типа
БМК 225 (слика 27), снаге мотора 225 KS
(165,38 kW), као помоћно средство, за потребе
опслуживања моста.

Досадашња испитивања потврдиласу про
рачунске карактеристике комплета понтонског
моста, па се може закључити да ће ПП 2005, по
увођењу у оперативну употребу,бити најсавре
менији тракасти мост у свету.Његова конструк
ција чиниће гајединственим по много чему. Већ
сада се зна да је то једини комплет понтонског
моста који је могуће поставити и у изузетно ло
шим временским условима, када удари ветра
достижу јачину и 6 степени Бофорове скале, а
брзина воде достигне јачину 3,5 m/s.

Од једног комплета моста биће могуће из
радити:
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- мост носивости 60 t, ширине коловоза
6,55 m и дужине 284 m за ЗОминута; мост но
сивости90t, ширинеколовоза1Оm идужине182
mза 60 минута;мостносивости120t, ширинеко
ловоза 1Зm и дужине 158m за 45 минута;

- скеле носивости 90 t: укупно 8 скела,
време склапања 15 минута по скели; скеле но
сивости 190 t: укупно 4 скеле, време склапања
20 минута по скели; мост носивости З80 t:
укупно 2 скеле, време склапања 25 минута по
скели.

Упоредо са развојем ПП 2005, у Руској
Федерацији покренут је и пројекат израде но
вог понтонског моста за железнички саобра
ћај. Циљ је био да се постојећи понтонски
мост НЖМ-56 (слика 28) замени новим мо
стом који ће се брже склапати, имати већу
или исту носивост, а за његово склапање и
опслуживање биће потребно ангажовати ма
ње људства. Од конструктора је захтевано да
конструишу мост који ће омогућити савлађи
вање водене препреке ширине до 500 m и у
исто време имати довољну носивост да пре
ко њега пређе железничка композиција масе
око зооо t.

Крајем 2005. године постављен је, преко
реке Волге поред града Јарославља, први
прототип понтонског моста за железнички са
обраћај и предат је државној комисији на да
ље испитивање. Мост носи ознаку МЛЖ ВТ
(слика 29). Обилује многобројним сасвим но
вим техничким решењима и увелико је пре
машио тражене захтеве.

Дужина моста је 544 m, а трпи, без рас
клапања и посебних преправки, промене во
достаја од преко 5 m. Састављенје од пловног,
прелазног и обалног дела. Пловни и прелазни
део повезују се потпорном спојницом - диза
лицом, којом је могуће извршити нивелацију
моста и при промени водостаја до 2 m. Пре
лазни и обални део спајају се торањском по
тпором - дизалицом (слика ЗО),којом је могу
ће извршити нивелацију моста и при промени
водостајадо 5 m. Мост опслужује 160 војника
понтонира или радника на железници.

За маневрисање при склапању моста
конструисани су лаки, мали и изузетно моћни
реморкери типа КТ (слика З1). Поред тога, и
димензије понтона су повећане, тако да је

Слика32.Амфибијско возило БАЗ-5922

СликаЗО. Торањска потпора - дизалица

Слика31. Торањска потпора - дизалица



Слика 33. Амфибијско возило БАЗ-5922 као платформа система Гочкв"

сваки понтон дугачак 11,5 m. Још једна спе
цифичност овог моста чини га јединственим у
свету. Наиме, у случају оштећења моста или
других разлога, од комплета моста могуће је
израђивати понтонске скеле носивости 240 t
за превоз вагона и локомотиве.

Поред развоја понтонских мостова, у Рус
кој Федерацији велики значај се придаје и
развоју амфибијских средстава за превоз
борбених система. Још почетком осамдесе
тих година у СССР-у су на платформи амфи
бијског возила БАЗ-5921 и БАЗ-5922 (слика
32) развијени ракетни системи високе пре
цизности погађања циља "Точка" са лансир
ним рампама за лансирање једне и две раке
те, на Западу познати као SS-21 "Scarab"
(слика 33).

Године 2008. обновљена је модерниза
ција и развој ових система. За сада се на
сајтовима ОС и МО Руске Федерације могу
наћи само модели будућих средстава. Једи
но што се тренутно зна јесте да се за модер
низацију користе композитни материјали и
пластичне материје које ће бити у стању да
знатно смање продор воде у тело амфибије у
случају да буде погођена.

ЗАКЉУЧАК

Војна стратегија и тактика, с једне, и тех
ника и наука, с друге стране, у развоју војне
технике и опреме увек се крећу упоредо. Ути-

чу једна надругу,стварајући новеуслове, про
стор и захтеве за развој.

Имајући то у виду, може се закључити да
ће развој војне мисли идоктрине ратовањаза
хтеватиод наукеноватехничкадостигнућа- све
разорнијаи савршенијаоруђа и опрему.С дру
ге стране, сваки нови проналазак утицаће на
даљи развој војне мисли и примену нових тех
ника ратовања.

Данас се у развојусредстава ратнетехни
ке тежи што већој аутоматизацији система и
употреби такозваних композитних материјала,
као и смањењу реалног временаза извршење
задатака. Већ за неку годину, имајући у виду
убрзани развој науке и техничка достигнућа,
може се очекиватида ће развој средставарат
не технике, а тиме и средстава за савлађива
ње водених препрека кренути у правцу њихо
ве кибернетизације и аутоматизације.
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РАКЕТЕ ЗЕМЉА-ВАЗДУХ И БРОД-ВАЗДУХ
РАЗВИЈЕНЕ ИЗ РАКЕТА ВАЗДУХ-ВАЗДУХ

Мр Себастиан Балош, дипл. инж.

р акетне јединице ПВО представљају један од кључних факто
ра одбране од напада из ваздушног простора. Супротно до
садашњој пракси употребе наменски развијенихсистема и ра-

кета, у последњој деценији дошло је до битних измена. Иако су ракете
земља-ваздух или брод-ваздух развијене из ракета ваздух-ваздух одав
но у употреби, баш напредак у погледу ракета ваздух-ваздух омогућио је
њихову много ширу употребу са копнених или бродских лансера. Тиме се
постиже дуго жељени принцип "испали и заборави", односно аутономност,
сигурност возила и њихових руковалаца.

*Аутор радинаФакултетутехничкихнаукау НовомСаду

ваздушна премоћ током и после
Другог светско~ рата, а нарочито
данас, посталаЈеако не довољан,

онда без сумње потребан услов за успешно
одвијање операција на земљи и победе у рату.
Због тога оружане снаге свих светских држава
придају велик значај ратном ваздухопловству
(РВ) и противваздухопловној одбрани (ПВО),

већ према потребама и могућностима, пре
свега финансијским.Општеје прихваћено пра
вило да се финансијски моћније земље сраз
мерно више ослањају на квалитативно и кван
титативно снажан РВ, који уједно обезбеђује и
могућност дејства по циљевима на земљи,
што обезбеђује офанзивно-дефанзивне мо
гућности, док војске са скромнијим буџетима



већи значај придају ПВО, односно превасход
но ракетним системима земља- ваздух (з-в).

Традиционално, ракете з-в развијане су
наменски, са одређеним специфичностима,
које су омогућавале, поред осталог, и масов
ност ПВО, један од битних фактора његове ус
пешности. Међутим, данас, управо ракете в-в
показују пут којим велики број водећих зема
ља на свету тежи да иде - повећању аутоном
ности ракета након лансирања, што је су
штински фактор преживљавања посада
лансера и самог лансера. Такорећи, тежи се
принципу "испали и заборави", што омогућава
возилу - лансеру и посади замену положаја и
заузимање новог. Ова аутономност, у ствари,
представља један од најважнијих особина које
савремене ракете в-в морају да имају. Наиме,
пилоти авиона - ловаца једноставно немају
времена и могућности да уједно контролишу и
авион и ракету лансирану на противника. То је
изнедрило специфичне начине навођења ра
кета в-в, где посебно место припада ракетама
са инфрацрвеним самонавођењем (ИЦС), које

Испаљивање RIM-7 Sea Sparrow
са десантног брода LHD-2 Essex

су се показале веома погодним и ефикасним,
пре свега за дејства у блиској ваздушнојборби.
С друге стране, ракете које треба да дејствују
ван визуелног домета обично су у претходном
периоду имале полуактивно радарско самона
вођење (ПАРС), али је оно, чим су се стекли
услови, замењено много аутономнијим актив
ним радарским самонавођењем (АРС). Ипак,
како је један други услов ограничавао димен
зије ових ракета, а то је извесно очување лет
них карактеристика авиона, њихови радари за
проналажење циља остали су релативно ма
лих димензија и од њих се није могао очекива
ти нерочито велик домет. До данас домети
ових радара против циљева ефективног ра
дарског одраза ловца (око 5 m2) износе изме
ђу 1О и 15 km, док њихов домет достиже и ви
ше десетина километара. Због тога се ове
ракете након испаљивања наводе инерцијал
но или се дата-линком са авиона ракети шаљу
сигнали о томе где се налази циљ. На тај на
чин ракета се доводи у рејон циља. Иако по
даци са дата-линка могу доћи и од AWACS-a,
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а авион који их лансира може да испали више
ракета на више циљева истовремено, након
чега може и да маневрише, знатно слободније
него код ракета са ПАРС, тешко је говорити о
принципу "испали и заборави" у пуном смислу
речи. Осим тога, користи се и систем навође
ња на извор ометања, уколико он постоји, та
ко да се у том моду ракета наводи пасивно.
Међутим, уколико се ове ракете лансирају са
земље, и њихов домет ће бити мањи, јер је пу
тања по правилу узлазна, па се код неких си
стема, постављањем стартног мотора, домет
у мањој или већој мери може задржати. Осим
тога, како на возилу не мора да се налази, ре
цимо, радар за означавање циља и само во
зило може бити лакше, компактније и самим
тим покретљивије. Уз то, борбени комплет за
ракете сличног домета може бити чак и пове
ћан, с обзиром на већу тачност погађања и
престанак потребе за великом и тешком
бојном главом, што ракете чини мањим и лак
шим. Тиме се карактеришу практично све ра
кете в-в, па се ова предност преноси и на из
ведене системе з-в. Једини недостатак је
повећана цена саме ракете, али се те ракете
свакако набављају за потребе савремених ло
вачких авиона и бар се овако у релативном
смислу њихова цена своди на прихватљивији
ниво. Иако је цена ових ракета већа, због ма
њих габарита возила, само возило може бити
јефтиније (точкаш уместо гусеничара, чији су
и експлоатациони трошкови мањи) јер није ба
зирано на наменској шасији или шасији оклоп
ног возила које су традиционално решење, већ
на точкашкој шасији возила која је већ у упо
треби (камион или теренски аутомобил). И, ко
начно, до смањења масе возила и његове це
не дошло је и због тога што се циљ не мора
означавати радаром, као на неким решењима
система навођења или самонавођења, па је
такав уређај непотребан.Тако су разлике у це
ни целокупних система у ствари сведене на
минимум.У случају уградње на брод, ове скуп
ље ракете брод-ваздух релативно мало утичу
на целокупну цену брода, али већом тачношћу
и дометом у односу на традиционалне намен
ске ракете обезбеђују сигурније уништавање,
како противничких авиона, тако и противброд
ских ракета. Престанак потребеза радаром за

Испаљивање RIM-162 ESSM на
тестирањима, из лансера Mk29 за

Sea Sparrow

обележавање циљева смањује масе које се,
по правилу, налазе високо на броду, чиме се
повећава стабилност пловила.

,,ПРИВРЕМЕНА РЕШЕЊА"

Године 1969. појавио се један од првих
адаптираних система овог типа, копнени ра
кетни систем малог домета Chaparral. Кориш
ћен је чевороструки лансер ракета в-в AIM-90
Sidewinder, са новом ознаком MIM-72. Овај си
стем био је намењен као привремена замена
за пропали пројекат MIM-46 Mauler. Међутим,
како се привремена решења врло често могу
задржати знатно дуже него што је то предви
ђено, Chaparral је још увек у оперативној упо
треби неких оружаних снага. У оси четворо
струког лансера налази се оператер, а лансер
је постављен на задњем делу гусеничног во
зила М548 базираног на оклопном транспор
теру (ОТ) М113. Ово ново возило носи ознаку
М?ЗОили, у побољшаној верзији, М?ЗОА1. По
ред тога, систем се појавио и у вучној варијан
ти, као и у варијанти RIM-72 Sea Chaparral по
стављеној на бродовима класе Kang Ding
(варијантафранцуских стелт фрегата класеЛа
Фауете) у служби тајванске РМ. Побољшана
верзија ракете MIM-72G имала је сверакурсни
трагач са ракете Stinger-POST, знатно отпор-



нији на ометање, који је решио основни недо
статак овог система, ограничење гађања само
циљева у одласку, јер ИЦ глава није хлађена.
Последњи систем Chaparral повучен је из упо
требе у САД 1998. године и замењен систе
мом Аvеngеr опремљеним са осам ракета FIM-
92 Stinger, на теренском аутомобилу хамер.
Ова одлука биће судбоносна за наредне мо
деле копнених лансера базираних на напред
нијим ракетама в-в.

Отприлике у исто време као Chaparral,
појавио се и систем RIM-7 Sea Sparrow. Ове
ракете у почетку су, такође, биле предвиђене
као припремено решење за опремање бродо
ва ратне морнарице и њихову заштиту од рас
туће претње од противбродских ракета. Слич
но као и Chaparral, систем Sea Sparrow је
увелико премашио предвиђени век употребе,
јер још увек представља основни систем за
блиску ракетну противракетну одбрану бродо
ва великог броја морнарица. RIM-7 је базира
на на ракети в-в AIM-7E Sparrow, а задржала
је систем ПАРС, где се циљ "обасјава" рада
ром са брода, док ракета детектује повратне
сигнале. Основна измена била је увођење
склопивих носећих аеродинамичних површи
на како би лансери били компактнији. Користи
се неколико типова лансера - најчешћи је ос
моцевни кутијасти лансер Mk29, а касније је
уведен и систем са вертикалним распоредом
(ВЛС) у силосима Mk48, са додатним усмера-

вањем млаза због бржег оријентисања ракете
према циљу. Ова верзија може да се испаљује
и из стандардних лансера Mk41 из којих се ис
паљују крстареће ракете BGM-109 Tomahawk,
ракете б-в RIM-66/67 Standard и системи раке
та - торпедо RUM-139 VL-ASROC. У једну ће
лију Mk41 могу се сместити четири ракете Sea
Sparrow VLS, чиме се знатно доприноси бор
беном комплету. Штавише, ово привремено
решење је, поред варијанти RIM-7E, Н и М,
добило и наследника, у виду система RIM-162
Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), који има
потпуно измењену конфигурацију, са снаж
нијим ракетним мотором, векторисањем по
тиска и двоструко већим дометом, чиме се по
тпуно залази у област ракета средњег домета.
Штавише, може да се смести у све постојеће
лансере, тако да је потпуно компатибилна са
претходницом, чиме се драстично повећава
борбени потенцијал бродова. ESSM је опера
тивна од октобра 2004.

Како је за производњу ракетног система
Sea Sparrow основан читав конзорцијум, чиме
су се ове ракете појавиле на великом броју
класа бродова широм света, у италијанској
компанији Selenia одлучено је да се на основу
сопствене варијанте система Sea Sparrow, под
називомалбатрос, са ракетамааспиде (такође
произвођене за употребу у улози в-в), про
изведу и системи за употребу са копненихлан
сера. Ови системи постали су врло популарни
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и у морнаричкој верзији их користе Агрентина,
Италија, Малезија, Еквадор и Тајланд,док их у
копненојверзијикористеИталија,Шпанијаи Еги
пат (последњаверзијаје системSpada 2000), а
веомаје заинтересован и Пакистан. Кина про
изводи копије ракета Аспиде за употребу са
авиона,копненихи морнаричкихлансера.

Последњих година, тачније од 1992, на
бродове појединих земаља НАТОуводи се си
стем RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM).
Пет ових ракета заузимаће простор два кон
тејнера унутар лансера Mk29 за систем Sea
Sparrow,а постоје и посебни21-цевни лансери
који се постављају на најразличитије бродове,
од ракетних топовњача до носача авиона. По
себно је занимљив пројекат SeaRAM, где се
11-цевнимлансером за ракете RAM замењује
шестоцевни топ 20 mm Vulcan на системима
за блиску ПВО брода Phalanx. Ракета пред
ставља прави конгломерат постојећих реше
ња и зато је релативнојефтина: ИЦ/УВ трагач
је преузет са ракета з-в лансираних са раме
на FIM-92 Stinger (уз придодат нови пасивни
радарски пријемник сигнала са противбродске
ракете), док су ракетни мотор, упаљач и бојна
глава преузети са ракетеAIM-9 Sidewinder. На
тај труп постављена су расклапајућа крилца,
чиме је остварена велика компактност и велик
број ракета у једном лансеру, без већих уре
ђаја испод палубе брода, чиме се поједно
стављује уградња. Побољшана варијанта ће

користити нов ИЦ трагач са фокалном главом
(FPA-focal plane array), која добија пуну диги
тализовану термалну слику циља, што у вели
кој мери повећаватачност и отпорност на оме
тање. Поред САД, ове системе корити и
Немачка, Грчка, Јужна Кореја и Египат.

Најсавременији системи

Као штоје већ речено, развојем ракета в
в са АРС отвориле су потпуно нове могућно
сти за развој ракетних система з-в и б-в. Да
нас на овом пољу суверено "владају" три
државе - САД, Француска и Израел. Оне су на
бази домаћих ракета в-в развиле врло на
предне системе з-в и б-в.

Американци су први искористили своје ра
кетеAIM-120 AMRAAM, иначе друге оператив
не ракете в-б генерације са ARS у историји -
прве су, такође, америчке, AIM-54 Phoenix, да
нас ван употребе заједно са палубним ловци
ма F-14. Систем SL-AMRAAM (Surface Launc
hed Advanced Medium Range Air to Air Missile)
поставља се на шасију теренског аутомобила
XMMWB. На лансеру се налазе четири ракете,
што је релативно велики број, с обзиром на то
да је маса празног Хамера преко 2 t. Америч
ка армија и марински корпус користе SL-AM
RAM под ознаком CLAWS (Complementary
Low-Altitude Weapon System) у мањем броју, а
једини инострани купац су Уједињени Арапски



Емирати, који ће у већем пакету набавке опре
ме, вредном 7 милијади америчких долара,
добити и 288 ракета AIM-120C-7. SL-AMRAAM
може се уграђивати и на постојеће лансере за
систем MIM-23 Hawk, чиме се, уз додатну за
мену других компоненти, добија систем Hawk
21. Уместо три ракете Hawk, овај модернизо
вани систем на лансеру носи чак осам ракета
AMRAAM.

Норвешка варијанта система SL-AMRAAM
има ознаку NASAMS (Norwegian Advanced Sur
face-to-Air Missile System) и користи кутијасте
лансере. NASAMS 2 је побољшана верзија, са
унапређењима превасходно везаним за сен
зоре - побољшани радари и пасивни електро
оптички системи. Недавно је Финска поручила
овај систем, чиме је заменила постојеће си
стеме 9К37Бук, добијене на име дуга 1996, на
водно, због бојазни од осетљивости овог си
стема на електронско ометање. За NASAMS-2
се одлучила и Холандија. Батерија NASAMS
састоји се од три до четири возила са радари
ма AN/ТPQ-36 (AN/MPQ-64 kod NASAMS 2),

исто толико возила са електрооптичким систе
мима и возила за везу и девет лансера са по
шест ракета. Лансери могу бити и до 25 km
удаљени од возила за везу, чиме се поркива
релативно велика површина, при чему се мо
же дејствовати по 54 циља у року од неколико
секунди.

Под утицајем француских и израелских
система о којима ће више речи бити касније,
Американци су одлучили да систем SL-AMRA
AM побољшају са две додатне ракете AIM-9H
Sidewinder или AMRAAM. Ракете AIM-9H су од
говор Американаца на "бачену" рукавицу у
облику совјетске, а данас руске ракете в-в Р-
73, која је 1985. показала пут у развоју ракета
в-в за блиску ваздушну борбу. Наиме, Р-73 је
имала предност над америчком AIM-9L/M
практично у свему- домету (преко 20 у одно
су на 18 km), углу захвата ИЦ главе (45 у од
носу на 280) и могућности да се ИЦ глава
усмерава на циљ окретањем главе пилота, тј.
нишанском кацигом и, коначно, у маневарским
могућностима због векторисања потиска.

VL-Mica на возилу АСМАТ.
У Пољској се поставља на камионе Rепаи/t
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AIM-9H има предности чак и над побољшаним
ракетама Р-7ЗМдомета ЗОkm, јер користи ИЦ
ФПА трагач резолуције 120х120° са углом за
хвата 90° и могућношћу употребе нишанских
кацига последње генерације,али и могућности
захвата циља након лансирања, што практич
но омогућава и лансирање ракете на циљ који
се налази иза авиона. Према неким подацима,
тврди се да је домет 40 km, мада би требало
сачекати нека званична саопштења. Када се
лансира са земље AIM-9H има ефикасни до
мет од 10 km, што даје врло добру допуну AM
RMM-y. Трећа област у којој су евидентна по
бољшања су маневарске особине, које се
постижу,као и код Р-73, и аеродинамичким по
вршинама и векторисањем потиска. У сваком
случају, две додатне ракете AIM-9H уз четири
АМRММ-а представљају изванредну ватрену

моћ на релативнолаганом и веома покретљи
вом возилу које је изузетнолако "сакрити". Ра
кетедобијају сигнале са радара са земље, ре
цимо MPQ-64 Sentinel или са радара система
патриот.Једна батерија се састоји од команд
ног возила и шест до осам лансера на возили
ма хамер. Последње решење које компанија
Raytheon рекламира јесте систем базиран на
ракетама са морнаричког система ESSM, под
ознаком SL-AMRMM ЕН, највећег домета 50
km.

Израелци су пошли путем Американаца и
понудили на тржиште, и то врло успешно, си
стем SPYDER (Surface-to-air Python 5 and Der
by). Наиме, 2006. године Индија се одлучила
за куповину овог система (за замену совјет
ских 9КЗЗ Оса и 9КЗ5 Стрела-10), у конкурен
цији француског система VL-Mica, вероватно



Упоредне карактеристике система з-в и б-в

Масаракете Домет Домет
Систем [kg] похоризонтали[m] по вертикали Навођење

[m]
Системи развијени на бази ракета в-в

Chaparral 86 500-6000/9000 15-3000 ICза MIM-72C/G
SeaSparrow 205-231 do 26000 - PARS

RAM 73,5 - do 9000 IC/UV
CLAWS/
NASAMS 157 do 33000 do 15000 ARS

ESSM/SL-AMRMM-EX 280 preko50000 - PARS
SPYDER-SR 104/118 1000-15000 20-9000 IC FPA/ARS
SPYDER-MR - 1000-35000 20-16000 IC FPA/ARS

VL-Mica 112 1200-20000 2-10000 IC FPA/ARS
RL-2 65,3 do 10000 10-6500(7500 ICза новијуверзију)
RL-4 - do 15000 10-9500 IC

Наменски развијени системи з-в
Crotale 85 500-8500 50-5000 RK
ТогМ1 167 1000-12000 10-6000 RK

MIM-23Hawk 627 1500-40000 30-18290 PARS
9К37М1-2Buk 710 3000-42000 15-25000 PARS

RK: радио-командно вођење

због чињенице да су ракете Derby и Python 5
већ одабране за опремање палубних авиона
Sea Harrier (који се модернизују између оста
лог и израелским радаром Elta EL/M-2032). Ин
тересантно је да се касније Индија одлучила
за модернизацију својих Mirage 2000Н, где је,
поред осталог предмет модернизације и радар
и ракете в-в Mica. Постојећи систем SPYDER
-SR има четири контејнера за ракете Python 5
и Derby на обртно постоље теренског камиона
Татра 815, мада су у понуди и друге камионске
шасије, већ према жељи купца. Што се самих
ракета тиче, оно што Американцима пред
стављају AIM-120AMRAAM и AIM-9H Sidewin
der, то су Израелцима Derby i Python 5. Python
5 је побољшана верзија ракете Python 5, ина
че одговора на совјетску Р-73. Врло јој је слич
на по домету и маневарским особинама, мада
има и неке предности, пре свега ИЦ ФПА тра
гач резолуције 320х240° и угао захвата 90° са
могућношћу употребе нишанске кациге. По
себно је занимљива могућност другог напада,
односно аутоматског усмеравања ракете у
случају да је први напад резултирао прама-

шајем. С друге стране, Derby је варијанта ра
кете Python 4/5, али повећаног домета и АРС.
Иако јој је домет ипак нешто мањи него код
AMRAAM-a, посебно каснијих верзија, мања
маса и цена свакако препоручују ову ракету.
Батерија се састоји од командног возила са ра
даром Elta EL2106/M ATAR и четири лансера,
а могу да се поруче и возила са резервним ра
кетама. У развоју је систем SPYDER-MR са
осам ракета опремљених стартним мотором
преузетим са морнаричких ракета Барак, чиме
се потиже приближно двоструко већи домет у
вертикалним лансерима и радаром IAl/Elta
MF-STAR.

Последњи, можда најинтересантнији си
стем, представља VL-Mica. Французи су убрзо
након Американаца (1991. године уводе AM
RAAM) и Руса (1994. Р-77) увели у оперативну
употребу ракете са АРС, Mica-RF. Ова ва
ријанта је 2000. употпуњена верзијом Mica-IR,
са ИЦ ФПА сензором угла захвата 90°, а обе
верзије имају врло високе маневарске особи
не које се постижу како аеродинамичним по
вршинама, тако и векторисањем потиска. На



Класа Khareef оманске РМ носи ракете VL-Mica

тај начин, авиони Mirage 2000-5/9 и Rafale
имају врло ефикасно наоружање, прилагод
љиво како за блиску, тако и борбу ван визу
елног домета и то за борбу против најраз
личитијих противника, од класичних све до
авиона са смањеним радарским одразом. То
је постигнуто управо варијантом са ИЦ наво
ђењем, јер је смањење ИЦ одраза неупоре
диво тежи задатак од смањења радарског од
раза. Ове се предности у великој мери

"пресликавају" и на VL-Mica. Осим тога, по
себну вредност представља врло мала маса
ових ракета, које се граниче са ракетама за
блиску ваздушну борбу, тако да не представ
љају велико оптерећење за летелицу, одно
сно возило или брод. Године 2000. представ
љен је концепт рециклирања, односно
ремонта - поновног пуњења ракетним гори
вом старијих ракета ради њихове уградње у
вертикалне лансере. Прва варијанта која је
пронашла купце јесте морнаричка верзија,
која је продата Оману, за опремање патрол
них бродова/корветакласе Khareef, а за њену
набавку се одлучила и мароканска РМ за

своје корвете класе Sigma. Осим тога, 2009.
године овај систем је одабрао и пољски КоВ,
заједно са системом великог домета Aster ЗО,
у конкуренцији са америчким одговарајућим
системима SL-AMRAAM и Patriot. Посебна
вредностове "победе" представљачињеница
да је Пољска за своје нове ловце F-16 Block
52 набавила и 600 ракета AIM-120C-5 AMRA
AM. Једна батерија састоји се од једног ко
мандног возила (ТОС - Tactical Operation
Centre) и три до шест возила - лансера, сва
ки са по четири, шест или чак шеснаест раке
та, у зависности од возила. Возила су међу
собно повезана оптичким кабловима и ВХФ
радио-примопредајницима.Систем се одлич
но може укомпоновати у интегрисани систем
ПВО, где се надопуњује са системима Aster
15 и ЗО, где се Астер ЗО може користити и
против балистичких ракета. Посебан куриози
тет који показује квалитет ракета Mica јесте
да се активни радарски трагач предвиђа и за
ракете з-в Aster, као и за најновије европске
ракете в-в за борбу ван визуелног домета
Meteor (поред Француза у развоју учествују



и Немци, Британци, Италијани, Шпанци и
Швеђани).

Домаће ракете

Домаћа предузећа наменске индустрије су,
уз помоћ пројеката ВТИ и координације
Југоимпорт-СДПР-а, понудила више система
овог типа, од којих су најперспективнији РЛ-2 и
РЛ-4, засновани на ракетама в-в Р-60МК и Р-
73. Пројекат РЛ-1 користио је ракету Р-1ЗМ на
возилу прага или ТАМ 150, док је РЛ-3 кори
стио Р-60 на БРДМ-2, али се од оба одустало.
Највећи куриозитет је систем праћка, са раке
том Р-60 на лансеру изведеном од троцевног
топа 20 mm. Зашто баш ракета Р-60? Домаћи
ловци МиГ-21 и МиГ-29 најчешће носе ракете
за блиску ваздушну борбу Р-60МК, а посебно
је занимљиво што је предузеће ЕДеПрО ос
војило ремонт ових ракета, тј. ремонт ракетног

мотора. Ракета има ИЦ сензор без хлађења,
који обезбеђује напад на циљ само из задње
полусфере, али је изузетно окретна и може се
лансирати из авиона који маневрише са опте
рећењем 9 g на други авион који маневрише
до 8 g. Ипак, важни недостаци ове релативно
мале ракете, масе свега 45 kg, јесу мала маса
бојне главе,3,5 kg и мали домет у односу на ко
нуренте, свега 8 km ако се лансира из авиона
на већим висинама, а иначе, према руским из
ворима, обично 4 km. Како би се то кориговало
уграђен је релативно велики стартни ракетни
мотор.Две овако модификованеракете постав
љене су на лансирне рампе које замењују топо
ве ЗОmm на самоходном протиавионскомтопу
М53/59 прага ВЗС, а ознака је РЛ-2.

Другу, веома сличну модификацију пред
ставља РЛ-4, која подразумева употребу знат
но способнијих ракета в-в Р-73. Ове свера
курсне ракете в-в више него двоструко већег
домета и масе ограничавају број ношених ра-

Домаћи РЛ-2
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кета наједном возилу прага на самоједну, али
је њен домет по висини и даљини приближно
за 50% већи. Као и РЛ-2 и овај системје паси
вану фази захвата циља и лансирања,чимеје
повећана отпорност на дејство противника.

Руски систем Р-773РК

Руски конструкциони биро Вимпел пону
дио је идејно решење које подразумева упо
требу ракета в-в Р-77. Тачније, користи се ва
ријанта ове ракете са повећаним дометом, са
набојно-млазним мотором под ознаком Р-
77М/ПД, а одговарајући копнени систем има
ознаку Р-77ЗРК. Да ли ће овај систем успети
да се "пробије" поред већ афирмисаних тра
диционалних система, остаје да се види. У
сваком случају, има веома снажну конкурен
цију,као што су касније верзије система Бук, тј.
Бук-М4 и систем Витјаз, још увек у фази раз
воја, базиран на "лаким" ракетама 9М96 са си
стема С-400 опремљених са АРС.

ЗАКЉУЧАК

Ако се системи з-в који су развијени на
бази ракета в-в упореде са конвенционалним
конкурентима, може се добити врло интере
сантна слика. Упоредни подаци две групе ра
кета приказани су у табели. Јасно се види да
савременије ракете, коришћене на системима
као што су SPYDER-SR i VL-Mica, иако по ма
си између ракета Crotale и Тор М1, имају осет
но већи домет. Штоје још важније, маса само
ходних лансера базираних на камионским
шасијамаформуле погона6х6, чија је маса из
међу 1О и 15 t, вишеструкоје мања него реци
мо маса гусеничара коришћеног код система
Тор М1 од 37 t, а исто важи и за габарите. Ко
ришћењем точкашке шасије, стратегијска и
оперативна покретљивост је већа, трошкови
одржавања мањи и радни век дужи. Још је
драстичнији пример система SL-AMRAAM, по
маси ракете на нивоу Тор М1, који у каснијим
верзијама носи и до шест ракета,чији је домет
у хоризонталној и вертикалној равни два до
три пута већи, а маса возила највише до 3 kg,
чак 13 пута мање. У случају да се врши поре-

Лансирање RIM-116 RAM са
11-цевноглансера постављеног

на систему Рhа/апх

ђење система VL-AMRAAM -ЕН са ракетама
ESSM, развијеним на бази РИМ-7 Sea Sparow,
резултатису још импресивнији. Маса лансера
је приближнаоној код VL-AMRAAM, али домет
превазилази и конвенционалне ракете сред
њег домета Hawk и Бук. Слична се слика до
бија ако се упореди SPYDER-MR, мада је ма
са ове камионске шасије нешто већа него код
SPYDER-SR, али је још увек мања од гусе
ничара код система Бук. С друге стране, лан
серза Бук носитри, а SPYDER-SRосам ракета.

Може се закључити да се применом са
времених технологија и једноставног преузи
мања прецизнијих ракета в-в са принципом

"испали и заборави" за употребу на копненим и
бродским лансерима знатно може повећати,
пре свега, стратегијска покретљивосту погле
ду могућности преношења система транс
портним авионима. Не треба занемарити ни
знатно повећане могућности промене поло
жаја, што се током агресије 1999.показало као
изузетно важна карактеристика система ПВО.
Сасвим је извесно да ће наменски развијене
ракете з-в и б-в постепено ишчезавати.То се
не односи на противбалистичке ракете, које
или користе бојне главе изузетновелике разо
рне моћи (класе Arrow 2 или С-400) или кине-



Р-773РК у лансеру

тичке бојне главе које је потребно "подићи" на
веома велике висине, чак и ван атмосфере,
где остварују директан погодак у бојну главу
балистичке ракете (THMD). У оба случаја по
требне су релативно велике и снажне ракете
изузетно великог домета и, што је важније, ви
сине дејства. То увелико превазилази могућ
ности било које ракете в-в која би се могла
евентуално искористити са копнених или
бродских лансера. Међутим, у овом случају,
процес чак може да буде и обрнут - да се ове
велике ракете лансирају са авиона ради
дејства против балистичких ракета на екс
тремно великим дометима, у фази пењања. Ту
је актуелан амерички програм NCADE (Ne
twork Centric Airborne Defense Element), у ок
виру којег се испитује више могућих решења.
Прво је комбинација трагача са ракете AIM-9H,
нов двостепени ракетни мотор и контролни
елементи са AIM-120. Друго решење је ракета
Patriot РАС-3 са ловаца F-15, а треће - готово
троструко тежа ракета система THMD (Termi
nal High Altitude Агеа Defense), контраверзног

"Ракетног штита", чиме би се обезбедила и мо
гућност дејства по бојним главама ван атмо
сфере. У сваком случају, напредне технологије
ће у будућности знатно допринети елиминиса
њу разлика између ракета намењених за лан
сирање са различитих платформи, док год се
циљ налази у ваздушном простору.
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Python у Авганистану

Британска армија употребила је први пут
систем за разминирање Python, у околини гра
да Марџа у Авганистану. Овај систем се са
стоји од ракете, која за собом вуче експлозив
ни кабел дуг 228 m, са укупном масом
експлозива од 1400 kg. Након пада ракете и
кабла, долази до експлозије, која изазива де
тонацију 90% мина на дужини 180 m и ширини
7 m. Наравно, мине које не експлодирају, на
лазе се на периферним деловима овог кори
дора, што омогућава војницима безбедно кре
тање. Овај систем представља још једно
побољшање познатог система популарно на
званог Bangalor торпедо из другог светског ра
та, коме живот дугују хиљасе савезничких
војника. За разлику од савременог наследника,
Bangalor торпедо је састављан из цевастих де
лова и гуран кроз минско поље, бодљикаву
жицу или друге препреке.

Нови MRAP на тржишту - Supacat SPV400

Британска компанија Supacat, развила је
још један у низу возила типа MRAP (Mine Resi
stant Ambush Protected vehicle), са високим сте
пеном противминске заштите и заштите од им
првизованих експлозивних направа. Конструктори
су на SPV 400 посебну пажњу, поред заштите,
посветили ергономији и покретљивости. Наиме,
међу постојећим возилима типа MRAP, приме
ћен је значајан број проблема, почев од према
лих седишта, неподесних за војнике опремљене

личном заштитом, затим незадовољавајућим
могућностима савладавања мање проходног те
рена, недовољним маневарским особинама за
успешно дејство у градским срединама и др.
SPV 400 има масу од 7,5 t, погон 4х4 и посаду од
шест војника и носивост 1,5 t. Supacat нуди и не
што мање возило MRAP, ознаке MWMIK, масе 4
t, са погоном 4х4, опремљено митраљезима 7,62
и 12,7 mm, као и аутоматским бацачем граната
40 mm. Ово возило је добило високе оцене од
специјалаца САС-а.

Полетео ПАК-ФА

Јануара 2010. полетео је дуго очекивани
прототип, или можда боље речено демонстра
тор вишенаменског борбеног авиона пете ге
нерације, руски Т-50, односно, ПАК-ФА. Авион
је полетео после пар година одлагања, а до
данас је израђено неколико летелица, које су
ушле у програм летних испитивања. Авион
има конфигурацију већ виђену на претходној
серији авиона Су-27/30/35, без трупа у правом
смислу речи, два раздвојена мотора и по први
пут, значајно смањеном радарском видљи
вошћу. Авион ће наоружање носити у унут
рашњим и спољашњим носачима, а претпо
ставља се да ће имати суперкрстарење, као и
амерички F-22. Крила имају релативно велику
стрелу, а новину представља постојање пре
ткрилаца и на стрејковима, испред уводника
ваздуха. Целокупне вертикалне репне по
вршине су покретљиве, вероватно као мера за
смањење бочне силуете и самим тим видљи
вости. Поред авионике нове генерације, где
посебно место заузима радар са активним ра
дарским скенирањем (АЕСА), са антенама



распоређеним и у нападној ивици крила и оп
тоелектронски систем испред кабине пилота,
авион ће имати и нове варијанте постојећих
ракета ваздух-ваздух, као и вођене бомбе и
ракете. Развој је финансиран и од стране Ин
дије, која би требало да добије значајан кон
тингент ових авиона. О најважнијој карактери
стици ПАК-ФА, ефективној рефлексној
површини се мало зна. Процене говоре да је на
нивоу америчког F-35 или нешто више, на нивоу
европских авиона Rafale, Gripen и EF2000. Оп
тимистичне тврдње говоре да је увођење у опе
ративну употрбу предвишено за 2015.годину.

Super Tucano за Британце?

Суочени са потребом набавке авиона за
непосредну ваздушну подршку, замену за Harri
er и с друге стране, скоком цене перспективног
F-358, Британци озбиљно размишљају о на
бавци бразилског ЕМ8-314 Super Tucano. Ови
авиони не би у потпуности заменили F-358, већ
само један број тих релативно скупих летелица.
Идеја о набавци овог, како су га стручњаци на
звали JSF (F-35) Јужне Америке, дошла је с об
зиром на искуства британских војника из Ирака
и Авганистана, где се ваздушна подршка од
стране америчких јуришника А-10 ценила мно
го више у односу на Harrier. Основни разлог је
мања брзина лета и из тог разлога безбедније
дејство по циљевима на земљи, са мањим ри
зиком по сопствене трупе.

Super Tucano представља један од тре
нутно у свету водећих авиона за дејство про
тив устаника (COIN - Counter lnsurgency). Има
турбоелисни мотор снаге 1195 кW (1600 KS),

носивост од 1500 kg горива и различитог на
оружања укључујући и вођене бомбе и ракете.
Као такав, представља врло јефтину плат
форму и за набавку и експлоатацију, а има и
аутономију од 5 h, тако да може да обезбеђује
дежурство у зони дејстава. Посебна предност
и погодност је у томе што се старија верзија
овог авиона налази у употреби РАФ-а.

LJDAM за америчку морнарицу

Америчка ратна морнарица поручила је во
ђене бомбе LJDAM (Laser Joint Direct Munitions)
за процену. Уколико бомбе прођу тестирања,
поруџбина би могла да достигне 11000 бомби,
које ће се користити са борбених авиона типа
F-18 и F-35. Нове бомбе су развијене на бази
познатих JDAM, али са додатком ласерског тра
гача. На тај начин не само да се повећава пре
цизност бомби (са кружне грешке 10 m на 1-2
m), већ се омогућава и гађање покретних ци
љева типа конвоја, бродова или тенкова. Тиме
се уз релативно мали пораст цене, обезбеђује
универзалност борбеног комплета ваздухопло
ва. Од страних купаца, за LJDAM се већ од
лучила Немачка и Израел.



новости

Ирански "разарач" класе Mowj

Ирански званичници обелоданили су за
вршетак радова и примање у службу нове кла
се разарача Mowj, са именом прве јединице,
Јамаран. Према обављеним фотографијама,
јасно је да се ради о домаћој верзији фрегата
класе Alvand, грађеним у В. Британији по про
граму Vosper Mk5. Депласман новог брода је
1700 t, а наоружање се састоји од четири топа
калибра 76, 40 и два од 20 мм. На бродује при
сутан ракетнисистем брод-ваздухSM-1 и чети
ри противбродскеракетеС802. Противподмор
ничка компонентаје обезбеђенауградњомдва
трострука торпедна апарата 324 mm и хелико
птераАВ-214. Највећидео опреме бродаје на
слеђен са ранијих бродова, купљен у Кини или
израђену домаћим погонима.Премаданашним
мерилима, ови бродови не могу да се сврстају
у разараче,јер имје депласманједва довољан
да се уврсте у фрегате, мада би најкоректније
било да се сврстајуу корвете.Ово представља
велик успех иранских бродоградитеља, јер је
стање ратне морнарицерелативнолоше и сва
ки нови бродје више негодобродошао.

Фрегате Репу са системом AEGIS?

Тајванска ратна морнарица изразила је
тежњу да из САД купи чак осам додатних фре
гата Oliver Hazard Perry и да их опреми на
предним системом за ПВО Aegis. Ако се овај
план оствари, те ће фрегате бити најмањи и
најлакши бродови који носе систем Aegis, јер
тренутно ова "титула" припада шпанским фре
гатама Alvaro de Bazan, депласмана 6250 t.
Остаје да се види колико ће читав пројекат би
ти исплатив,јер је истемAegis врло скуп, а по
ред трошкова набавке и уградње, треба рачу-

нати и на адаптацијулансирног система,јер су
потребнеи нове ракете, СтандардSM2MR или
SM6 са активним радарским трагачем са ра
кета ваздух- ваздух AIM-120. Како су лансери
Mk13 са америчких фрегата ове класе укло
њенијер су преостале ракете Standar SM1 по
вучене из употребе америчке морнарице, по
стоји могућност да се они врате или да се
угради систем вертикалних лансера. Тајванци
већ имају осам ових фрегата грађених у дома
ћим бродоградилиштима, које уз француске
стелт фрегате класе LaFauette представљају
најсавременије бродове флоте.

Патролне морнаричке беспилотне
летелице

Најновији концепт патролирања светским
морима има велике изгледе за реализацију.
Састоји се од најсавреmенијег америчког пат
ролног авиона Р-8А (базиран на путничком
авиону Boeing 737), који ће носити опрему за
контролу беспилотне летелице последње ге
нерације Predator С. Predator С је остварила
први лет априла 2009. Има аутономију од чак
20 h, носивост сензора и наоружања од 1360
kg и стелт карактеристике. Погон је заснован
на моторуPW545B са великомекономичношћу
и врло ниским топлотним одразом. Иако је це
на троструко већа у односу на мањи и мање
способни Predator В, она је још увек упола ма
ња у односу на Global Hawk, који се такође на
лази у оперативној употреби америчке ратне
морнарице. Један Р8 ће имаtи могућност да
контролишеједну или више беспилотнихлете
лица типа Predator С или Global Hawk, чиме се
обезбеђује знатно боље извиђање и добијање
информација са терена у реалном времену.


