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МИРОВНЕ МИСИЈЕ
КАО СРЕДСТВО СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ
Др Зоран Весић, државни секретар

од тренутка формирањаУједињених нација и усвајања ПовељеУН, која пред
ставља највиши правни акт, окренута је нова страница у међународним од
носима. ПовељаУН успоставља систем колективнебезбедности.Најважнији

корак у развоју система колективне безбедности је начело решавања међународних
спорова мирним путем, што искључује употребу оружане силе и подразумева забра
ну агресивног рата. Повеља УН одобрава само два случаја употребе војне силе - ин
дивидуалну и колективну самоодбрану од оружаног напада. Међутим, Уједињене
нације су врло брзо успоставиле инструмент мировних мисија како би деловале пре
вентивно да систем колективне безбедности не би био нарушен, а у неким случајеви
ма и наметањем мира и његовим успостављањем на неким територијама.

Главнуулогу у одржању мира има Савет безбедностиУН. Његовенадлежности ре
гулисане су у главама VI и Vll Повеље УН. Док се у ГлавиVI предвиђа мирно решава
ње спорова, најчешће преговорима и посредовањем, у ГлавиVll одређују се акције у
случају претње миру, повреде мира и аката агресије, које могу бити невојног каракте
ра, као што је, на пример, прекид економских, транспортних или дипломатских одно
са и хитне војне мере које укључују демонстрације, блокаде и операције у којима се ан
гажујуоружанеснагеУН, формиранеод националнихконтингенатадржава чланицаУН.
Још од прве мировне мисије УН на Синају (UNEF 1), од 1956. до 1967. године, Соција
листичка Федеративна Република Југославија уочила је значај учествовања у миров
ним мисијама, не само као пружање свог доприноса систему колективне безбедности
већ и као значајно средство спољне политике.

Југословенска народна армија учествовала је у шест мировних мисија у периоду
од 1956. до 1993. године. Поред већ поменуте мисије на Синају, припадници ЈНА уче
ствовали су у мисијама УН у Конгу (ONUC) од 1960. до 1964, у Јемену (UNYOM) од
1963. до 1964, у Ирану и Ираку (UNllMOG) од 1988. до 1991, у Намибији (UNTAG) од
1989.до 1990 и у мисијиУН у Анголи (UNAVEM 1, 11) одјануара 1989.до фебруара 1993.
године. Свакако најзначајнија и највећа мисија по обиму ангажовања била је мисија
UNEF 1, у којој је, у оквиру 22 ротације, учествовало 14.265 припадника ЈНА.

Последесетогодишњепаузе,током које Војска СРЈ и Војска државне заједнице Ср
бија и Црна Гора нису учествовале, Војска Србије започела је своје међународно ан
гажовањеу мировним мисијамаУН слањем два војна посматрачау мировну мисијуУН
у ИсточномТимору (UNMISET). Након тога уследило је ангажовање српских мировња
ка и у мисијама у Бурундију.

Данас Министарство одбране и Војска Србије не посматрају учешће у мировним
мисијама само као испуњење једне од мисија Војске Србије, већ и као показатељ да
су припадници Војске Србије обучени и опремљени на најбољи могући начин и да су
спремни да штите интересе државе Србије и њених грађана на сваком месту.

Учествујући у мировним мисијама, припадници Министарства одбране и Војске
Србије не само да стичну нова знања и искуства, већ и у реалним условима примењу
ју способности које су стекли кроз обуку. Поред тога, сви српски мировњаци су на не
ки начин и амбасадори Србије у свету, јер својим професионалним односом према
задацима који су им постављени не стварају само позитивну слику о себи, већ и о на
шој земљи и војсци.

Ризици и претње са којима се суочава модеран свет одавно превазилазе нацио
налне границе. Само заједничким учешћем држава у суочавању с тим претњама и ри
зицима може се допринети очувању и унапређењу регионалне и глобалнестабилности
и безбедности. Данас се границе Србије не бране у самој Србији, већ у оним земља
ма где чланице међународне заједнице, својим деловањем, раде на успостављању
мира и безбедности. Због тога се са сигурношћу може рећи да ће учешће у мултина
ционалним операцијама бити један од најважнијих задатака Министарства одбране и
Војске Србије у времену које је пред нама.
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ДЕМОГРАФСКИ АСПЕКТИ ПРОЈЕКТОВАЊА
ВЕЛИЧИНЕ МИРНОДОПСКОГ
И РАТНОГ САСТАВА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Пуковник др Мирослав Станић

с обзиром на то да од јасно дефинисаних безбедносних циљева
и њиховог остваривања у области одбране зависи и обим анга
жовања расположивог становништва за потребе изградње и ан-

гажовања снага за одбрану у миру и рату,у димензионисању мирнодопског
и ратног контингента Војске Србије неопходноје уважавати и демографске
могућности земље. Циљ ове анализе јесте да подстакне озбиљнији при
ступ у сагледавању тих могућности. Треба имати у виду да свака страте
гија одбране, поред безбедносних и демографских фактора, уважава и
економске могућности земље, које битно утичу на избор најповољнијег мо
дела оружаних снага, односно на систем њихове попуне.

*Аутор ради у Управи за стратегијско планирање

за само 0,30% годишње, колико и становни
штво Србије деведесетих година, штоје знатно
ниже од раста светске популације која у истом

l.Јтицај технологије на физиономију и.:Ј начин вођења рата1, крајем 19. и по
четком 20. века био је знатно мањи, па је са
мим тим био већи интензитет ангажовања
људства за потребе попуне тадашњих армија.2

И поред тога што је технолошки фактор у раз
воју савремених оружаних снага умногоме по
тиснуо значај људских ресурса, ово питање ће
и у будућем периоду бити актуелно, посебно у
једном броју развијених земаља које имају не
гативну стопу раста свог становништва3. При
мера ради, становништво Европе у периоду од
1980.до 1990. године повећавало се у просеку

1 Технологија је на три начина знатно изменила физионо
мију и начин вођења рата: (1) повећала је убојност на боји
шту, (2) изменила димензије бојишта од линеарних ка
нелинеарним и (3) смањила потребе у људству. (Билтен пре
вода, ЦВНДИ, 1998 - 2000).

2 Примера ради, Србија је имала висок интензитет ангаж
вања и губитака становништава у Првом и Другом свет?(l\м
рату. То ангажовање у 1914. години достиже 11% мобилиса
них становника, а у 1915. години око 16% свог становни
штва. Црна Гора је за Први светски рат мобилисала око 14%
своје популације. Међутим, тада је опремљеност војске би
ла веома неповољна поред свих осталих специфичности у
том времену, па је отуда и био тако висок проценат мобили~
саног становништва. (Видети шире: Андреј Митровић; Срби
ја у Првом светском рату, Београд, 1984).

зу наредном периоду посебно у развијеним земљама, тех
нологија и демографски потенцијал ће највећим делом ути
цати на смањење бројног стања њихових оружаних снага.
Међутим, иако је све већа улога технологије у оквиру орга-
низационог преструктурирања снага за одбрану, тренд сма-
њења потреба за људством, код развијених земаља и код
оних које то нису, нужно се мора анализирати са станови-
шта расположивости људских ресурса. Снимио: Г.Станковић



периоду просечно расте 1,7% годишње4 (одно
сно 2% у неразвијеним деловима света).

То значи да је током друге половине 20.
века глобална експанзија броја становника до
шла до пуног изражаја.У вези с тим, Robert Мс-

4 Брезак Душан, Становништво Југославије, Chгonos, Ти
тоград, 1991.

5 Richaгd Stutely, Guide to Economic lndicatoгs, The Econo
mist Newspapeг (превод), Пословни дневник, MASMEDIA,
2007, Загреб.

6 Како опадајућа стопа раста становништва негативно ути
че на националну и одбрамбену моћ Републике Србије, ње
но повећавање представља својеврсну одбрамбену стратеги
ју нашег народа у циљу повећања своје националне масе, а
тиме и потенцијалнихмогућности за попуну мирнодопског и рат
ног састава Војске Србије. Јер, ако се рађању деце не посве
ти довољно пажње, можемо бити угрожени повећаним ната
литетом других народа као својеврсним оружјем за овладава
њем нашим народом и територијом. Имајући у виду да је за
просту репродукцију становништва потребно да стопа рађа
ња буде око 2,1 дете по жени и то да је последњих година сто
па рађања у Републици Србији око 1,44 детета по жени, основ
ни циљ наше популационе политике треба да се састоји у по
већавању стопе рађања на 2,14детета пожени (Стратегијапод
стицања рађања, "Службени гласник РС", број 13/2008).

Namara, председникСветске банке седамдесе
тих година 20. века, упоредио је претњу од не
контролисаног раста популације с претњом од
нуклеарнограта.Садаје та брига нестала,а 21.
век се почео суочавати управо са супротним
страхом - почетком демографског пада. Сма
њење броја становника у Русији и источној
Европије познато, иако се не зна у којој мерије
то узело маха: број становника у Русији ће ве
роватно пасти за 22% у периоду од 2005. до
2050. године, а у Украјини за 43%. Сад се тај
феномен увлачи и у богати свет: Јапан има све
мање становника, а други, као што су Италија
и Немачка, полако га следе. Чак ће опасти и
број становника у Кини до почетка тридесетих
година, према изворима из УН, који предвиђа
ју да ће до 2050. број становника бити мањи не
го што је данас, и то у 50 земаља5.

Према последњим пројекцијама Републич
ког завода за статистику, број становника Ср
бије ће се смањивати за око 2% сваке пете
године, односно 2022. године имаћемо 6,3%
мање становника него данас6•



BUДDBU, PDДDBU

Број Бруто Износ војног Бројно стање Издаци војног Издаци војног
станов. домаћи буџета {у мил. ос буџета по буџета по

Земља {у мил.) производ {у САД$) {укупно војника) војнику становнику
САД$) {у САД$) (у САД$)

2004. 1997. 2004. 1998. 2004. 1998. 2004. 1998. 2004. 1998. 2004.
1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 11 12

Бугарска 7,4 4.000 3.178 270 564 101.500 51.000 2.660 11.058 36 76
Француска 60,6 22.000 33.201 30.400 40.000 358.800 254.895 84.726 156.927 516 660

Грчка 10,6 12.500 19.015 3.800 4.120 168.500 163.850 22.551 25.145 358 388
Италија 58,1 20.700 28.685 17.400 17.400 298.400 191.875 58.310 90.684 зоо 299

Мађарска 10,0 7.000 9.926 643 1.610 43.000 32.300 14.953 49.845 64 161
Чешка 10,2 10.600 10.406 1.078 1.950 94.000 41.130 11.468 47.410 105 191

Немачка 82,4 21.900 32.472 25.800 29.700 333.500 284.500 77.361 104.394 318 360
Пољска 38,5 7.000 6.243 3.400 4.420 240.650 141.500 14.128 31.236 88 114

Румунија 22,3 4.600 3.225 900 1.510 219.650 97.200 4.097 15.535 40 67
Тvрска 69,6 6.000 4.322 8.200 8.480 639.000 514.850 12.832 16.471 133 121

В. Британија 60,4 20.000 35.488 37.200 41.900 210.940 201.890 168.237 207.539 634 693
Словачка 5,43 7.100 7.563 416 717 59.050 33.055 7.044 21.691 76 132
Словенија 2,0 10.900 15.783 241 511 9.000 6.550 26.777 78.015 120 255
Македонија 2,0 3.700 2.597 68 136 16.000 10.890 4.250 12.488 29 68
СРЈ/СЦГ 10,1 1.714 1.997 599 678 114.200 65.300 5.245 10.382 56 67

Снимио: Ј. Мамула
Извор:За податкеу колонамабр.2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8

- ТНЕ MILITARY BALANCE 1998-1999. и 2005/2006.
(Лондон:llSS, 1998, 2005). Подациу осталимколонама

прерачунатина основутих података.

Табела 1. Упоредни преглед издвајања
за потребе одбране у појединим европским

земљама у 1998. и 2004. години

С обзиром на то да од јасно дефинисаних
безбедносних циљева и њиховог остваривања
у области одбране зависи и обим ангажовања
расположивог становништва за потребе изград
ње и ангажовања снага за одбрану у миру и ра
ту, њиховодефинисање мора уважаватии демо
графски критеријум димензионисања мирно
допског и ратног контингента Војске Србије. При
томе, треба имати у видуда свака стратегијаод
бране уважава чињеницу да, поред безбедно
сних,технолошкихи демографскихфактора,ува
жава и економске могућности земље, које бит
но утичу на избор најповољнијег модела оружа
них снага, односно на систем њихове попуне.

Утицај економског фактора на систем по
пуне, односно величину оружаних снага неке
земље, који није предмет разматрања у овом
чланку, најбоље се може видети из Упоредног
прегледа издвајања новчаних средстава за по
требе одбране у појединим европским земља
ма (табела 1).7

7 Све земље у наведеном прегледу које имају већи бруто
домаћи производ по становнику, имају и веће апсолутне изно
се војног буџета и већа издвајања за одбрану по војнику и ста
новнику. Изузетак је бивша Југославија која је имала већа
издвајања за одбрану у односу на Румунију и Бугарску у 1998.
години, а економске могућности су јој биле знатно мање.



Бројно стање Старосна

Број оружаних снага Учешће бројног граница Трајање војног
Земља становника, у {без војника стања оружаних служења рока,

милион. на одслужењу снага у укупном у резервном у месецима
војног рока) становништву, у% саставу,

v годинама

1998. 2008. 1998. 2008. 1998. 2008. 1998. 2008. 1998. 2008.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Аvстрија 8,0 8,2 45.500 34.900 0,56 0,42 50-60 - 7 -
Белгиiа 10,1 10,4 43.700 38,6 0,43 0,37 - - - -

Бугарска 8,3 7,3 101.500 40.740 1,22 0,55 55-60 - 12 9
Данска 5,2 5,5 32.100 29.550 0,61 0,53 50 - 4-12 4-12
Финска 5,1 5,2 31.700 29.300 0,62 0,56 50-60 - 6-12 6-12

Француска 58,9 64,0 358.800 352.770 0,60 0,55 - - 10 -
Грчка 10,5 10,7 168.500 156.600 1,60 1,45 50 - 19 12

Италија 57,9 58,1 298.400 292.980 0,51 0,50 25-45 - 10 -
Маћа рска 10,0 9,9 43.300 25.200 0,43 0,25 50 50 9 6
Чешка Р. 10,3 10,2 59.100 24.080 0,57 0,23 - - 12 -
Немачка 81,1 82,4 333.500 244.320 0,41 0,29 45-60 - 10 9

Норвешка 4,4 4,6 28.900 19.100 0,65 0,41 35-60 35-60 12 12-18
Пољска 38,6 38,5 240.650 121.808 0,62 0,31 50-60 - 18 12

Поптугап 9,8 10,6 53.600 42.700 0,54 0,40 35 35 4-8 -
Рvмvниiа 22,5 22,2 219.650 73.200 0,97 0,32 - - 12-18 -
Шпанија 39,2 40,5 193.950 221.750 0,49 0,54 - - 9 -
Шведска 8,8 9,0 53.100 16.900 0,63 0,18 47 - 7-15 7-15
Турска 62,6 71,9 639.000 510.600 1,02 0,71 41 - 18 15

В. Британија 58,6 60,9 210.940 160.280 0,35 0,26 - - - -
СР Југославија/ 10,6 7,4* 114.200 24.257 1,07 0,32 60 60 12-15 6Р.Собиiа

Кроз историју развоја оружаних снага било
је више различитих система њихове попуне8. У
савременим условима код већине развијених
европских земаља преовлађују професионал
не армије, при чему се неке од њих не одричу
обавезе служења војног рока, односно постепе
но се одустајеод мешовитогсистемапопуне (та
бела2). Уважавајућиискуствоових земаља, Ср
бија се определилаза професионалну војску,уз
успостављањедобровољногслужења војногро
ка. Такав систем попуне оружаних снага је нај
погоднији за садашње потребе Републике Ср
бије, штоје и регулисано Законом о војној, рад
ној и материјалној обавези.

8 Према Т. Мирковићу, кроз историју развоја оружаних сна
га профилисано је пет основних модела или система њихове
попуне: милицијски, најамнички, добровољачки, регрутни и
мешовити. "Милиција", као оружана сила, назив је за војску
која се, за разлику од тзв. стајаће војске, организује и ангажу
је само у време рата. Њени припадници редовно бораве код
својих кућа и обављају цивилне послове, а куће и своју про
фесионалну делатност напуштају само повремено ради вој
не обуке и ратне мобилизације. Најамничке су значајно
организованије армије, чији су припадници стално или дуже
време у војној служби. Док најамничке војске претежно служе
странци, професионалне армије се попуњавају добровољци
ма из редова властитих грађана. (Тодор Мирковић: "О мода
литетима попуне оружаних снага", Војно дело, бр. 3/1992.).

9 Људски ресурси одбране чине демографски потенцијал Ре
публике Србије који подлеже обавези одбране и који је спосо
бан и обучен за укључивање у систем одбране ( "Стратегија
одбране Републике Србије", Службени гласник РС, број 88/09).

10 Тодор Мирковић: "О модалитетима попуне оружаних сна
га", Војно дело, бр. 3/1992, стр. 201-221.

11 Мешовити систем попуне представља складан однос про
фесионалног састава и војника на одслужењу војног рока.

Табела 2. Учешће професионалног састава
оружаних снага у укупном становништву

(изабраних) европских земаља
у 1998. и 2008. години

* Податаксе односи на 2006. годину (без КиМ), СГС-2008.
Извор: ТНЕ MILITARY BALANCE 1998-1999

и 2008 (London: llSS,1998. и 2008).

С обзиром на то, а уважавајући значај де
мографског критеријума, односно расположи
вост људских ресурса9, следи и разматрање
проблема димензионисања, односно пројекто
вања величине мирнодопског и ратног састава
Војске Србије."

Мирнодопски састав
Војске Србије

Развој и усавршавање система мирнодоп
ске попуне оружаних снага неке земље зависи
од друштвено-политичких, економских, демо
графских, стратегијско-доктринарних и других
чинилаца.У савременимусловимаоружанесна
ге развијенихземаља све више се професиона
лизују. Међутим, иако су опремљене савреме
ним системима наоружања,оружане снаге ових
земаља имају и веома бројан мирнодопски
контингент у односу на мање развијене земље.

Као што се види из табеле 2, у већини ору
жаних снага анализираних европских земаља
у 1998. примењивао се мешовити систем попу
не,11 са одговарајућим односом између актив
ног састава и војника на одслужењу војног ро-
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ка. Тај однос је у анализираном пе
риоду био повољнији у корист ак
тивног састава. Исказани показате
љи указују на то да у Италијиактив
ни саставсачињава45, а војницина
одслужењу војног рока 55 одсто
укупног бројног стања италијан
ских оружаних снага. У Француској
активни (професионални) састав
чини нешто више од 60, а у Немач
кој и бившој Југославији12 око 60 од
сто укупног бројног стањаоружаних
снага.

Оно што је карактеристично за
1998. јесте да већина разматраних
земаља задржава војну обавезу.
Међутим, у 2008. један број тих зе
маља укида војну обавезу или сма
њује дужину трајања те обавезе, уз
истовремено смањивање учешћа
величине њихових оружаних снага
у укупном становништву (табела2).

Полазећи од тога да је Војска
Србије једна од темељних институ
ција одбране суверенитета и инте
гритета државе и њених грађана,
треба је стално усавршавати и до
грађивати, како у погледу модерни
зације, тако и њене величине.С об
зиром на економске могућности,
безбедносноокружење и безбедно
сне ризике и претње, Војску Срби
је треба изграђиватикао савремени тип мирно
допске, односно професионалне војске. У вези
с тим, мора се знати да је економски рационал
није ослањати се на резервне снаге које се мо
гу мобилисати у време рата него држати вели
ку мирнодопску (стајаћу) војску.Позитивноје то
што се законски предвиђа могућност да се у
складу са одлуком НароднескупштинеР.Србије
попуна Војске Србије и убудуће по потреби
остварује на принципуопште војнеобавезе гра
ђана, која обухвата регрутну обавезу, обавезу
служења војног рока, обавезу вршења цивил
не службе и обавезу служења у резервном са
ставу. Из опште војне обавезе не искључује се
ниједна категорија грађана, јер осим мушкара
ца војни обвезници могу бити и жене.13

Проблем је у томе што се Република Ср
бија налази у контрадикторној ситуацији, јер је
до краја 2010. године, извршила све неопход
не припреме за прелазак на професионалну
Војску и то у ситуацији када су јој економске
могућности веома ограничене14• Циљ те про
фесионализације јесте достизање пројектова
них способности за реализацију њених мисија
и задатака. То значи да се припрема и прела
зак на професионалну Војску неће одвијати
сразмерно са повећавањем економске моћи

земље, већ у периоду када се привреда опо
равља од светске економске кризе. У вези с
тим, на основу анализе демографских чинила
ца, уз уважавање економских могућности зе
мље, величина мирнодопског састава Војске
Србије требало би да обухвати од око 0,3 до
0,6 ОДСТО популације,15 ОДНОСНО ОД око 22.500

12 Активни (професионални) састав Војске чине професио
нални војници и ЦЛ запослена у ВС. Под изразом професио
нални војници подразумевају се официри и подофицири, али
и војници без чина који се професионално опредељују да им
војни позив, за дуже или краће време, буде једино занимање.

13 Закон о војној, радној и материјалној обавези (Службе
ни гласник РС, број 88/09), чланови 2, 3. и 8.

14 Пројектовани проценат издвајања за потребе расхода
одбране (од 2,4% БДП) у условима када се процењује пад
привредне активности у 2009. години (- 3%) и процењеној
стопи раста од 1,5% БДП у 201О. години, указује да ћемо у
периоду од 2010. до 2012. године номинално и реално има
ти знатно мањи обим средстава за наставак процеса рефор
ме система одбране, него што смо то имали у 2008. години.

15 Према С. Милошевићу, са аспекта демографских могућ
ности сваке земље, оптимална величина војске износила би
око 0,3 ДО 0,5%, ОДНОСНО 1% у миру и ОД 1% ДО 5% мобили
зацијског напрезања становништва у рату. (Слободан Мило
шевић, "Узроци природног прираштаја становништва Србије
после Другог светског рата и његове последице", Војно дело,
3/2009, стр. 154)



до око 45.000 људи,16 узимајући у обзир иску
ства европских земаља у 2008. години.

У постојећим условима, да би Војска Срби
је била спремна и способна да осигура одбрам
бену безбедност и миран развојземље, потреб
но је, пре свега, довести до краја њену систем
ску трансформацију како би се успешније изгра
ђивала као модерна, ефикасна, професионал
на и још боље организована оружана сила (са
већим или мањим учешћем професионалних
војника).У складу са тим захтевима, уз успоста
вљањедобровољногслужења војног рока17, ње
на приближна мирнодопска величина може се
израчунати према следећем обрасцу18:

гдеје:

Ва=(Б~~~г.твр)+пР (1)

Ва - приближена потенцијална величина
мирнодопског(професионалног)саставаВојске,

Бс - укупан број становника,
Пг- просечна величина годишње регрутне

популације изражена у процентима популаци
је (за попуну ВС и милицијских снага),

твр - трајање добровољног (или обаве
зног) служења војног рока, у месецима прера
чунато у године,

ПР - број могућег ангажовања активног
(професионалног) састава и

100- константан број.

16 Према последњем попису из 2002. године РепубликаСрби
ја (без КиМ) има око 7.500.031 становника (СГС-2008, стр. 73).

17 Према Закону о војној, радној и материјалној обавези
предвиђа се могућност да обавезу служења војног рока, на
кон потпуне професионализације Војске Србије, може да об
устави Народна скупштна на предлог Владе. Осим тога,
Закон предвиђа да се војни рок може служити добровољно.
Народна скупштина Републике Србије, на предлог Владе,
може поново активирати обавезу служења војног рока у
складу са одредбама Закона о воној, радној и материјалној
обавези, док би у случају ванредног стања таква овлашћења
имао и председник Републике. Треба имати у виду да обу
стављање служења војног рока не значи и престанак војне
обавезе, јер остаје обавеза увођења у војну евиденцију и
служења у резервном саставу ("Свежи нормативи - устаја
ле заблуде", магазин "Одбрана", 15. јануар 2010, стр. 29).

18 Стево Танасковић: "Изградња система мобилизације
СРЈ", Војно дело, бр. 3/1992.

19 И у досадашњем устројству Војске Србије, у оквиру про
фесионалног састава, требало је анализирати однос профе
сионалних официра и војника по уговору, с обзиром на укуп
не потребе војника (војници по уговору + војници на одслу
жење војнох рока), које су (до 2000. године) требале да чи
не око 50% укупног бројног стања Војске Србије, у контексту
смањења трајања војног рока које је смањивало просечну го
дишњу величину регрутног контингента.Наиме, смањење бро
ја официра не би требало да значи смањење војника по уго
вору. У вези с тим, мора се констатовати да је избор, обуку
и укупни квалитет војника требало побољшати.

20 Смањењем дужине трајања војног рока смањује се ре
грутни контингент, јер се смањује време његове расположи
вости у току једне године, што се директно одражава и на
потребу смањења Војске Србије у миру.
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Графикон 1. Зависност величине мирнодопског
састава Војске Србије од величине

регрутног контингента и величине
професионалног састава

У ситуацији када се попуна Војске Србије
заснива на добровољном служењу војног рока
(илиобавезног),применанаведеногобрасцада
је могућностусклађивањаодноса измеђурегрут
не популације и дужине трајања војног рока са
бројемактивног- професионалногсастава(про
фесионални војници + ЦЛ запослена у ВС) који
битноутиче на величинумирнодопскевојске.Тај
однос може се видети на следећем графикону:

При чему је:
Ва- величина мирнодопске Војске Србије,

у хиљадама лица мушког пола;
ПР - активни - професионални састав

(професионални војници+ ЦЛ запослена у ВС);
Пг- просечна годишња величина регрутног

контингента, у хиљадама лица мушког пола.
На наведеном приказу (графикон 1) јасно

се види да се повећањем професионалног са
става (Пр)19 и величине регрутног контингента
(Пг ), на основу повећане дужине трајања
добровољног (или обавезног) војног рока (Твр),20

почев од неког момента Ц, може на краткороч
ном и средњорочном плану, постепено повећа
вати или смањивати бројно стање Војске Срби
је у миру (Ва). Међутим, под претпоставком да
величине Твр(дужина трајања војног рока) и ПР
остану исте, а да се просечна величина регрут
не популације континуирано смањује услед
пада природног прираштаја становништва, на
кон периода ЦД (мисли се на период од 10 до
15 година и дужи) долази до смањења величи
не Вау односу на претходни период.

Ове чињенице, са демографског аспекта,
указују на кључни значај величине регрутне по
пулације (која зависи од природног прирашта
ја и дужине трајања добровољног (или
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обавезног војног рока) за величину Ва.С друге
стране, разматрани модел попуне пружа изве
сну флексибилност у димензионисању мирно
допске Војске, зависно од безбедносних,демо
графских, економских и осталих чинилаца од
бране земље. Реч је о томе да постојање
добровољног (или обавезног) служења војног
рока обезбеђује и одржавање одговарајуће ве
личине резервног састава за попуну Војске Ср
бије у условима рата.

С обзиром на то, веома је битно доћи до
податка о просечној величини годишње ре
грутне популације - контингента21, односно
просечне величине годишњег контигента, ко
га чини једно годиште мушкараца као потен
цијални извор за попуну мирнодопске Војске
Србије и као полазна величина за израчуна
вање расположивог људског потенцијала за
попуну ВС у рату.

Мада постоји прецизна евиденција надле
жних војнотериторијалних органа, до просечне
годишње величине регрутне популације може
се доћи преко старосне групе од 20 до 24 годи
не, према полу и националној припадности, у
изабраном моменту. Према подацима Репу
бличког завода за статистику,у оквиру ове ста
росне групе у 2002. години има 261.232 лица
мушког пола22. Просечна годишња величина
наведене старосне групе износи око 52.246,4
лица мушког пола23.

Снимио: Ј. Мамула

Умањивањем потенцијалне величине ре
грутне популације у 2002. години (52.246,4) за
10 одсто (односно за око 5224,6 лица), колико
у зависности од критеријума способности, от
падне на регрутовању, долази се до броја од
47.021 лица мушког пола (0,63% популације у
2002), који се може сматрати просечном вели
чином годишње регрутне популације24. Нарав
но, попуна Војске Србије може се вршити из
више генерација. Осим тога, овако прорачуна
та величина регрутног контингента је само по
лазна основа за прорачун приближне величине
Војске Србије, која се може кориговатина осно
ву оперативне евиденције војнотериторијалних
органа, на основу принципа добровољности.

Ако се у наведени израз за израчунавање
приближне потенцијалне величине Војске Ср
бије у условима мира (1) уврсти и коефицијент

21 То је, заправо, једно годиште мушкараца које је регруто
вано.

22 Према проценама тадашњег Савезног завода за стати
стику, ова старосна група у 1991. години имала је око
379.348 лица мушког пола. Просечна годишња величина на
ведене старосне групе износила је око 75.869,6 лица мушког
пола. Од тога просечни годишњи број лица мушког пола срп
ске и црногорске популације износио је око 46.270,8 (одно
сно 60, 98%), а албанске националности 17.568,8 (односно
23, 15%). То значи да су од просечне годишње величине ре
грутног контингента (односно броја лица мушког пола који
се могао упутити на служење војног рока) скоро четвртину
чинила лица албанске националности. (Попис становништва
према старости, полу и националној припадности у 1991. го
дини, свеска 5, Савезни завод за статистику, Београд, 1993),

23 СГС-2008.
24 Исто.
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нивоа техничко-технолошке опремљености
Војске Србије (Т.), којије емпиријски утврђен и
може бити: минималан 0,9, средњи 0,8 и мак
сималан 0,6, у следећем примеру може се из
рачунати њена приближна величина25:

Бс = 7.500031 (према задњем попису од
2002)

Пг= 0,63%
Твр= 6 месеци (или 0,5 година)
ПР= 24.000 (професионални војници +ДС

и ВС запослени у МО и ВС)
Т, = 0,9

ва =( 7.500.031 ·0,63. 0,9 .0,5) +24.000 = 45 .262 (2)
100

Применом обрасца број 2 долази се до то
га да је њена приближна потенцијална величи
на око 45,2 хиљаде људи (0,6% популације у
2002. години). Уврштавање коефицијента тех
ничко-технолошког нивоа опремљености мир
нодопске Војске Србије у израчунавање њене
приближне потенцијалне величине неопходно
је због све већег значаја савремене ратне тех
нике и технологије у савременим ратним усло
вима.

Попуна мирнодопског састава Војске, одно
сно њена приближна величина са демографског
аспекта, може се анализирати и кроз учешће
професионалног састава у потенцијалном про
сечном годишњем контингенту (лица мушког по
ла) за њену попуну.Однос величине потенцијал
ног годишњег контингента и величине мирнодоп
ског - професионалног састава, у зависности од
демографских чинилаца приказан је на
графикону 2.

Временски период, у годинама
ц д

Графикон 2. Зависност величине
мирнодопског - професионалног састава Војске
Србије од потенцијалне просечне
величине годишњег регрутног контингента

Као што се може видети на графикону 2,
смањење просечног годишњег контингента (ли-

п,

ца мушког пола) услед пада природног прира
штаја у периоду од 20 и више година може ути
цати и на расположивост добровољаца за попу
ну мирнодопске - професионалне Војске Срби
је.26Међутим, како професионалнисастав у 2008.
години реално обухватаоко 24.000 лица, ово уче
шће у потенцијалном просечном годишњем кон
тигенту (52.246 мушкараца) износи око 46,42%.
То учешће у Бугарској износи 70,13%, а у Руму
нији око 24,16%, што је узроковано и природним
прираштајем њихових популација (табела 3). У
вези с тим, треба имати у виду да укупно број
но стање мирнодопске Војске Србије (професи
онални састав+ војници на добровољном (или
обавезном) одслужењу војног рока), са демо
графског аспекта, не би смело да буде изнад
47.000 људи, односно изнад просечне величи
не годишњег регрутног контигента. Дакле, са де
мографског аспекта укупно бројно стање Војске
Србије може се кретати од 22.500 (0,3% попула
ције) до 45.000 људи (0,6% популације).в.

25 Због "прогресивног повећања људских губитака, првен
ствено цивилног становништва у рату, неопходно је убрзати
сопствени научно-технолошки развој и предузети мере за
заштиту људи и економисање снага, а недовољан број вој
ника у тежим ратним случајевима донекле треба надомести
ти савременом ратном и војном техником, савременим
технологијама и новом вештином ратовања". (Миланко Зо
рић: "О стратегији националне одбране", Војно дело, бр. 4-
5/1996, стр. 97).

26 Тренутно, удео приближне величине Војске Србије (око
46.532 лица мушког пола), израчунате по обрасцу 2, износи
89,0% од просечног годишњег контингента (који у 2002. годи
ни броји око 52.246 лица мушког пола).
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Укупан Величина Потенцијална Величина Учешће активног
број старосне групе просечна годишња активног- састава ОС у20-24 године величина контингента професионалнЗемља становни ог састава ОС, потенцијалном
ка, у лица мушког мушкараца за годишњем
мил. пола, у мирнодопску попуну у хиљадама контингенту,у %хиљадама ОС, у хиљадама лица

1 2 3 4 5 6
40.747

Бугарска 7,26 290.507 58.101 (0,56 о/о 70,13
попvлаuиiе)

Румунија 22,24 889.874 177.974 43.000 24,16
Мађарска 9,93 297.927 59.585 25.207 42,30

Р. 4,49 134.746 26.949 18.600 69,01Хрватска
24.257

Р.Србија 7,41* 261.232 52.246** (0,32 о/о 46,42
попvлаuиiе)

Условљеност приближнепотенцијалневели
чине мирнодопскеВојскеСрбије од бројногстања
становништва, дужине служења добровољног
(или обавезног) војног рока, величине професио
налног састава (са одговарајућим бројем ЦЛ и
професионалних војника), може се видети из та
беле 4. Редукцијубројног стања војника на одслу
жењу војног рока требало је да прати постепено
повећање војника по уговору", у складу са еко
номским могућностима земље.

27 У зависности од спољних и унутрашњих чинилаца од
бране, њено реално бројно стање у периоду од 2010. до
2011. године могло би се кретати од око 34.000 (професио
нални састав + војници на одслужењу војног рока) до око
27.000 људи (0,36% популације).

Извор: ТНЕ MILITARY BALANCE 2008
(Лондон: llSS, 2008).НАПОМЕНА: Величина

потенцијалног годишњег контингента за попуну
мирнодопске војске зависи од природног прирашатаја,

а величина активног састава зависи од природног
прираштаја (мерено кроз удео у просечном

годишњем контингенту) и економских
могућности земље.

Табела 3. Однос потенцијалне просечне
годишње величине контингента мушкараца

и величине професионалног састава оружаних
снага појединих суседних земаља у 2008. години

* Податак се односи на 2006. годину
(без КиМ), СГС-2008.

** Без смањења од 10% што отпадне
по критеријуму способности.
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Просечна годишња Бројно стање профе-

Укупан број Трајање сионалног састава Коефицијент Приближнавеличина регрутног служења (ЦЛ + професионални нивоа техничко- (потенцијална)
Фазе становника контингента(Пг) војног рока, воiници IПDJ технолошке величинаРС, у удео у месецима опремљености ВС мирнодопскогхиљ.(Бс) укупно у популацији, (Твр) укупно учешће (Тт) састава ВС (Ва)**

у% уПг, у%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.фаза 7.500.031 24.257 46.532
47.021* 0,63 6 (0,5 године) 51,6 0,9 (окоО,58%2010. (2002.године) (2008.год.) популације)

2. фаза 7.411.569 27.000 око 45.677
47.000* 0,63*** 6 (0,5 године) (окоО,36% око 57,4 0,8 (окоО,61%2011. (2006.године) популације) популације)

Табела 4. Пројекција потенцијалне приближне
величине мирнодопског састава Војске Србије
у миру (у зависности од Бс, Пг, Твр,Пр, Тт},
за период од 2010. до 2011. године

*Са смањењем од 10% што отпадне по критеријуму
способности.
**Ва - за 2010. годину израчунато применом обрасца 2.
***Трајање добровољног служења војног рока.

Генерално гледајући, систем попуне, одно
сно укупно бројно стање професионалног саста
ваје у највећој мери условљено економским мо
гућностима земље и њеним војно-политичким
окружењем, а затим демографским чиниоцима.
Речје о кључним чиниоцима који одређују какав
модел оружаних снага треба развијати;да ли ће
оне бити професионалне, односно да ли ће
имати веће учешће и бољу оспособљеност про
фесионалних војника (официра, подофицира и
војника по уговору).

Попуна за професионалну војну службу вр
ши се на основудобровољног опредељења и по
уговору.Уз побољшањестатусавојникапо угово
ру,укључујући бољу селекцију и квалитет њихо
ве обуке, отвара се могућност да се они органи
зују у снаге високе борбене спремности које мо
гу сваког часа да ступе у борбу (уз успоставља
ње активне резерве и смањивање учешћа дела
резервног састава који је често недовољно обу
чен).Тимеби се осталимелитнимјединицамаВој
ске Србије, које претходно морајуда изврше по
пуну мобилизацијом(штозахтевавреме и проце
дуру),олакшалода штоуспешније изведуборбе
на дејства у наметнутом рату.

Дакле, у свему томе постоји проблем раз
личитог нивоа обучености, с обзиром на то да

27 У зависности од спољних и унутрашњих чинилаца од
бране, њено реално бројно стање у периоду од 2010. до
2011. године могло би се кретати од око 34.000 (професио
нални састав + војници на одслужењу војног рока) до око
27.000 људи (0,36% популације).

28 Тада се може очекивати да ће потенцијална величина
регрутног контингента бити стабилнија, а неодазив дела ре
грута и остало осипање биће сведено на минимум и неће
битније утицати на попуну мирнодоских јединица.

29 Тодор Мирковић: "О модалитетима попуне оружаних сна
га", Војно дело, бр. 3/1992.

зо Видети шире: генерал-пуковник Ристо Матовић, Модел
савремене армије",Систем организације, попуне и мобили
зације Војске Југославије", Војно дело 4-5198, стр. 63.

би се у случају ратау истојјединици затекли роч
ни, професионални и резервни војници. Наве
дени проблеми биће сразмерно мањи постиза
њем и одржавањем војно-политичке стабилно
сти у нашем региону28. Стабилност попуне мир
нодопских јединица могуће је регулисати дужи
ном добровољног (или обавезног) служења
војног рока и активнијим укључивањем жена у
одбрамбене припреме земље, што је у нашим
условима занемарена могућност. Ова послед
ња могућност односи се на евентуално ангажо
вањежена у интендантскоји санитетскојслужби,
на неким дужностима у роду везе, а и у осталим
родовима и службама Војске Србије где се уз
претходно преиспитивање утврди да је то могу
ће.

Када је реч о запошљавању цивилних ли
ца мушког пола за потребе команди, установа
и јединица Војске Србије, треба водити рачуна
да то будулица која су претходно(добровољно)
одслужила војни рок (по могућностиу оквиру ро
да, односно која су обучена за одређену војно
евиденцијску специјалност).Тоомогућава не са
мо њихово успешно ангажовање у мирнодоп
ским условима на пословима везаним за њихо
во занимање, већ и њихово укључивање у рат
не јединице Војске Србије. Проблем већег ан
гажовањацивилнихлица на служби у ВојсциСр
бије утиче и на величинустарешинскогкадра ко
ји, према Т. Мирковићу29, у армијама других зе
маља обавља многе административне, тех
ничке и војнотехничке дужности.

Ратни састав Војске Србије

Под расположивим ресурсима људског по
тенцијала за попуну Војске Србије у рату под
разумевају се обучени војни обвезници по
одређеним (војноевиденцијским) специјално
стима, као и целокупан персонални састав
мирнодопске војске. Мобилизација резервног
састава је основни начин попуне Војске Срби
је људством за потребе рата. По савременим
војним стандардима однос величине оружаних
снага неке земље у условима мира и ратаје је
дан према четири у корист оружаних снага у
рату.30 Уважавајући овај критеријум, који је на-
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челног и усмеравајућег карактера, потенцијал
не могућности ангажовања становништва за
потребе попуне Војске Србије крећу се од око
0,3 до 0,6 одсто за мирнодопски састав и око
1,2 до 2,5 одсто за ратни састав, у зависности
од оперативних потреба одбране Републике
Србије.

Међутим, како је за сваки ратни случај по
требна посебна стратегија, обим ангажовања
становништва је релативног карактера. Наи
ме, свака варијанта ратне стратегије захтева
посебан обим ангажовања људи и материјал
них добара. При томе, број војних обвезника
који се може ангажовати у Војсци Србије не
сме довести у питање успешно функциониса
ње државних органа, привредних предузећа -
друштава и друштвених делатности посебно
значајних за вођење рата. У вези с тим, почет
ком деведесетих С. Танасковић је заступао
становиште да свака земља има своје специ
фичности које опредељују степен почетног на
презања, а да је оно најчешће обима око 1О
годишта или 25% од укупног расположивог
броја војних обвезника.31

Из садашње перспективе, са демограф
ског аспекта, а у контексту смањења - редуко
вања мирнодопског и ратног састава Војске, у
начелује прихватљивода степен почетног на
презања буде око пет и мање годишта, одно
сно 12,5% од укупно расположивих војних
обвезника, у зависности од војно-политичких
процена.Тиме се даје простор већег ангажова
ња становништва за потребе осталих структу
ра у систему одбране, што се могло уочити у
време НАТОбомбардовања наше земље.

Уз поштовање демографског критеријума
(односно броја становника неке земље), укуп
на расположивоствојнихобвезника (припадни
ка активне и пасивне резерве) зависи од: про
сечне годишње величине регрутне популације,
односно регрутног контингента; величине про
сечног годишњеграстура војнихобвезника,од
носно коефицијента тог растура (65 -75) и ду
жине служења у резервномсаставу.За израчу-

31 Према С. Танасковићу, свака земља има своје специ
фичности које опредељују степен почетног напрезања, а нај
чешће се сматра да је то око 10 годишта или 25% (Стево
Танасковић, исто, 1992).

Снимио: 3. Миловановић



навање укупног броја обучених војних обвезни
ка (Б0), којима се могу попуњавати ратне једи
нице и установе за почетну попуну Војске Срби
је у ратним условима, може се користити сле
дећи образац 32:

пр .рр
Б = ·Т0 100 ср

гдеје:
Б0 - укупанбројобученихвојнихобвезника;
Пг - просечна величина годишњег регрут-

ног контингента;
Рг - величина просечног годишњег осипа

ња војних обвезника;
Тер- дужинаслужењау резервномсаставу.
У наведенојрелацијинајспорнијаје величи

на просечногосипања војнихобвезника (Рг ), по
себно у непосредној ратној кризи, као што је то
било карактеристичнои за грађанскират на про
стору бивше Југославије у периоду од 1991. до
1993. године и укупну ситуацију у којој се нашла
наша земља. Наиме, није тако тешко утврдити
број здравствено неспособних за војну службу
у годишњој регрутној популацији и доћи до по
датка о реалној величини годишње регрутне по
пулације(Пг). Међутим,тешкоје предвидетиток
догађаја који произилази, рецимо, из проблема
великихспољних миграција33и неодазиванело
јалних грађана и то што реалније изразити кое
фицијентом растура (осипања) војних обвезни
ка, који према неким нашим изворима(искустви
ма) има вредност од 65 до 75.

Према попису становништва извршеном у
1991. години, у иностранству је на раду било

32 Стево Танасковић, 1992.
33 Знатан број становника Србије налази се привремено

у иностранству по различитим основама (економске мигра
ције - ради запошљавања, образовања, усавршавања, ми
грација у професионалне или пословне сврхе, миграције
ради усељења у другу земљу, миграције предузетника, не
регуларне миграције). (Студија Савезног министарства за
рад здравство и социјалну политику, "Аналитичке основе
за утврђивање политике СР Југославије у области спољ
них миграција", мај 1995, стр. 4. и 6).

34 СГЈ,-1994.
35 Студија Савезног министарства за рад здравство и соци

јалну политику, "Аналитичке основе за утврђивање политике
СР Југославије у области спољних миграција", мај 1995, стр.
4. и 6.

36 Милан Војновић: "Кобно осипање српског народа", Вој
ска, 26.05.1995.

37 За разлику од овог негативног искуства, анализа ми
билизације у Војсци Југославије, после агресије НАТО на
СРЈ (у периоду од 24. 3. до 26. 6.1999. године), показала
је да је она успешно обављена. Проценат одзива војних
обвезника био је на нивоу Војске Југославије 97 одсто, и то
100 одсто у Републици Србији и 67 одсто у Црној Гори (Вој
ска, 22. 7.1999).

(3)

215.838 југословенских грађана и 86.652 члана
њихових породица34.Највише их је било у раз
вијеним земљама Европе. Почеткомдеведесе
тих година дошло је и до значајног одлива ви
сокообразованих и стручних људи, који су оти
шли у прекоокеанске земље (Аустралија, Кана
да, Нови Зеланд и САД, у које се сваке године
усељава више од милион људи)35.Наравно, је
дан од узрокаодласка нашихљуди из земље би
ли су сукобии грађанскират којије отпочео1991.
године на простору тадашње Југославије.

Због великих спољних миграција смањује
се не само расположивостљудских ресурса већ
и њихов квалитет (мисли се на образовну
структуру професионалног и резервног саста
ва). Тиме се ограничавају могућности квалитет
није попуне мирнодопских и ратних јединица, а
осим тога повратак војних обвезника у случају
ратног стања могао би бити веома отежан или
онемогућен од влада земаља које су примиле
део нашег становништва (ради запошљавања,
образовања, усељења у другу земљу и по
другим основама).

С тим у вези, проф. др Милан Војновић
сматра да је пренагљено расељавање нашег
села, у претходном периоду, главни узрок за
наведене српске сеобе, а не санкције које се
уз овај проблем најчешће спомињу. Речје о то
ме да су сви високостручни кадрови своје ре
шење за егзистенцију тражили у градовима
широм наше земље, а затим одлазили у ино
странство. Томе се може додати и то да су се
љаци, којих је данас све мање, у претходним
ратовима поднели главни терет.

За разликуод тога,савремениратовисе во
де уз велико учешће војне технике, чија разор
на моћ посебно угрожава урбане средине за ко
је је у ратнимусловима све теже обезбедитидо
вољне количине хране, воде и енергије. Сма
њење расположивогљудског потенцијалаза по
требе одбране може бити узроковано и одла
ском војних обвезника из земље, посебно мла
ђих годишта, и то у периоду наступања ратне
кризе. То се, према проф. др Милану Војнови
ћу,36управодесило почеткомратне кризена про
сторубивше Југославије(по његовојпроценита
да је преко границе отишло око 200.000 младих
људи)".

Наравно, наведени израз слабости осе
ћаја за колективну одбрану произашао је де
лом и из "система једног детета по брачном
пару", што је проблем наталитета српског на
рода. То се посебно манифестовало у току и
након мобилизације 1991. кроз протесте мај
ки и њиховог захтева да им се синови врате
из јединица бивше ЈНА. Осим тога, у питању
су и политички разлози (који могу бити оправ
дани и неоправдани), али демографски гле
дано они су поразни и могу се у свакој сличној
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ситуацији поновити.38 Све то умањује способ
ност за одбрану земље као највиталнијег ин
тереса народа.

Уважавајући ове ограничавајуће факторе
и опредељење да почетна величина ратног са
става Војске Србије не би требало да ангажује
већи обим од пет годишта радно способних вој
них обвезника, њена величина (В0) може се из
рачунати по следећем обрасцу:

В = П, ·Р, ·Т
о 100 м

гдеје:
В0 - величина почетне попуне ратног са

става Војске Србије;
Пг - просечна величина годишњег регрут

ног контингента;
Рг - величина годишњег осипања (70);
Тм- обим војних обвезника од пет годишта

(5).
Потребноје објаснити зашто од укупног бро

ја расположивих војних обвезника (из резервног
састава) треба узети обим до пет годишта,
имајући у виду да су до краја 2010. године из
вршене све неопходне припреме за прелазак на
професионалну Војску.То значи да у одређеном
обиму треба ангажовати сва расположива годи-

(4)

шта, а не само млађа, која и у овом случају пре
овлађују. Разлог за то јесте што су млађа годи
шта потребна и за друге структуре одбране (по
лицијске и друге структуре), а и због равномер
није заступљености стручног кадра у свим тим
структурама.

Ангажовање наведеног обима војних обве
зника за попуну ратног састава Војске је рела
тивно и треба га прихватити у начелу,јер сваки
ратни случај (било да је лакши или тежи) сам је
по себи специфичан и условљава веће или ма
ње демографско напрезање, што значи да мо
же бити обухваћено мање или више од пет
годишта војних обвезника. Речје о ангажовању
припадника - лица из активне и пасивне резер
ве. Свако веће ангажовање људи (и материјал
них добара) у оружаној борби од потребног, у
неким конкретним ратним условима, може ре
зултирати већим и бржим исцрпљивањем свих
потенцијала, а посебно економских.

38 До озбиљних тешкоћа у попуни оружаних снага по осно
ву војне службе могу се јавити зависно од ситуације у свакој
земљи. На пример, у време рата у Вијетнаму многи америч
ки регрути обвезници настојали су да избегну војну обавезу,
а тиме и рат. Њих око 60.000, укључујући војнике дезерте
ре, нашло је уточиште у Канади и неким европским земља
ма (Шведска, Немачка и др.), што је био довољан разлог да
се САД врате традиционалном начину попуне својих оружа
них снага путем плаћених добровољаца (Т. Мирковић, 1992).



Дакле, треба избећи свако непотребно
одвајање људи из процеса производње, која је
у тим условима основ за преживљавање и вој
ске и народа. У смислу решавања овог пробле
ма, наведени образац може у доброј мери
послужити за израчунавање почетне величине
Војске Србије за сваку варијанту ратне страте
гије ради смањења могућности непотребног
ангажовања људства у оружаној борби.

В = 47 .021 ·70 . 5 = 164.573 (2,19%популације) (5)
о 100

За вредност величине регрутног контин
гента (Пг),у овом случају,узима се просечна го
дишња величина старосне групе од 20 до 24
године (лица мушког пола) у 2002. години, која
умањена за 10% броји око 47.021 лица мушког
пола. Применом обрасца бр. 4 добија се следе
ћи обим почетне попуне ратног састава Војске
Србије:

Ако би се уместо пет ангажовало седам го
дишта војних обвезника за обим почетне попу
не Војске Србије, њихов би број износио
230.402 лица (3,07% популације), као допуна
постојећег мирнодопског контингента. Све то
указује на значај потребе за моделирањем -

39 сге -зооа.
40 Исто.
41 Овај податакје израчунаттако што је укупан број људи

за наставак рата и ратну производњуподељенса укупним
бројнимстањем ВС у рату.

42 Осим тога, с обзиром на то да су радно способни му
шкарциод 15 до 64 годинестаростии да се ангажује40 го
дишта војнихобвезника(одзавршеткаслужењавојногрока
па до 60годинастарости),можесе уочитида су војниобве
зници најстручнијии најпродуктивнијидео радноспособног
и радноактивногстановништва.

пројектовањем ангажовања лица мушког пола
за потребе свих елемената у систему одбране
у условима рата, као најважнијег индикатора о
расположивости људских ресурса за потребе
одбране (табела 5).

Из табеле 5 се јасно види да је потенцијал
на величина војних обвезника (лица мушког по
ла) већа у оквиру радног контингента, него у
оквиру укупног активног становништва. Реч је
о томе да радно способно становништво има
веома значајну улогу која би била доведена у
питање ако би се ангажовао укупан број обуче
них обвезника (или обучаваних обвезника) за
почетну попуну ратнихјединица и установа Вој
ске Србије. То би довело до парализе скоро
свих привредних активности, као и до немогућ
ности боље попуне губитака у рату42. С обзи
ром на то да су војни обвезници најстручнији и
најпродуктивнији део радноспособног, односно
активног становништва, неопходно је њихово
рационално ангажовање за потребе (почетне
попуне) ратног састава Војске Србије и свих
осталих елемената система одбране, од чега
може да зависи и крајњи исход рата. У вези с
тим, веома је важно држати се одреднице да
величина почетне попуне ратног састава Вој-

Табела 5. Однос ангажовања лица мушког
пола за потребе војних снага

и ратне производње у милионима

НАПОМЕНА: у Другом светском рату на једног
војника у борби било је осам људи у позадини.

У сваком будућем рату тај однос ће бити много већи
у корист људи који ће се ангажовати у производњи,

односно за потребе других елемената система одбране.
* Податак у загради односи се на укупан број лица

мушког и женског пола за наставак рата
и ратну производњу на једног војника у борби.

Ангажовање 39 годишта

Укупан број активног мушкараца (односно војних
обвез.) у оквиру радногАНГАЖОВАЊЕ становништва мушког пола контингента, старости 20-59РАСПОЛОЖИВОГ БРОЈА

ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА година
1,92 милиона лица мушког пола 2,8 милиона лица мушког пола

(2002. године)39 (2002. године)40
Прва вар. Поvга вар. Прва вар. Поvга вар.

ПРОЈЕКUИЈААНГАЖОВАЊАЛИUАМУШКОГПОЛАПОЕЛЕМЕНТИМАСИСТЕМАОДБРАНЕ
За потребе Војске Србије, 0,23 (7 годишта) О, 16 (5годишта) 0,23 (7 годишта) О,16 (5годишта)у милионима
За потребе ЦО и других

субјеката од значаја 0,12 0,08 0,12 0,08за одбрану, у мил.
(112ратног састава ВС)

ПРОЈЕКЦИЈААНГАЖОВАЊАЛИЦАМУШКОГПОЛАЗА ПОТРЕБЕРАТНЕПРОИЗВОДЊЕ
Резерва за наставак рата 1,57 1,68 1,68 1,79и ратнv ПРОИЗВОДЊV, v мил.

Број мушкараца за наставак
10,541(19,68)*рата и ратну производњу на 6,8 7,3 11,8

једног у оружаној борби (Р)
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ске Србије не буде већа од обима до пет годи
шта војних обвезника (од укупно 40 годишта
расположивих војних обвезника).

Мобилизацијска напрезања Војске Србије,
већа од обима од пет годишта војних обвезни
ка (рецимо због већих губитака у људству), мо
же угрозити потребе полиције за људством, ко
је у рату могуда достигнудо трећине њеног рат
ног састава. Проблем ангажовања војних обве
зника и за потребе војске и полицијејесте да се
ова обавеза односи превасходно на мушкарце,
односно на најспособније обвезнике млађих го
дишта. Тоје кључни проблем у изналажењу од
носа обима ангажовања становништва за ове
потребе и потребе ратне производње.

У оквиру анализе људских ресурса утврђе
но је да је у 2002. години било на располагању
око 1,92 милиона мушкараца од укупног броја
активног становништва, за потребе попуне рат
ног састава Војске Србије и осталих структура
система одбране. Под претпоставком да се од
тога за почетну попуну ратног састава Војске
ангажоваообим од око О, 16 милиона способних
мушкараца (пет годишта војних обвезника),
обим од 0,08 милиона би у том случају био на
мењен за потребе цивилне одбране и других
субјеката од значаја за одбрану (табела 5). Ре
зерва за наставак рата и ратну производњу по
овој варијанти износила би око 1,68 милиона
радно способних мушкараца43.

Речје о томе да би на сваког способног му
шкарца, који би се у тој години налазио у саста
ву ратне Војске Србије,дошло око 10,5 мушкар
ца за потребе ратне производње, што би било
прихватљиво за наше услове, ако би изостала
већа мобилизацијска напрезањаВојске. При то
ме не треба занемарити ни могућност ангажо
вања жена за потребе ратне производње, као
значајне унутрашње резерве Републике Срби
је, јер чине око 50 одсто укупне популације. Под
претпоставком да се укључе и жене као део
укупног броја активног становништва (1,47 ми
лиона, податак од 2002. године)44, односно као
део радног контингента, ситуација би се знатно
побољшала у корист повећања резерве за на
ставак рата и ратну производњу на једно лице
у оружаној борби (Р):

43 Практично, део од укупно 1,68 милиона радно способ
них мушкараца који је предвиђен за наставак рата и ратну
производњу чини "контингент радне обавезе". У вези с тим,
може се констатовати да је контингент радне обавезе про
менљива величина и зависи од обима производних капаци
тета, који би се у датој ситуацији ангажовао за потребе рата.
Истовремено се може констатовати да поменутих 1,68 мили
она радно способних мушкараца представља само део укуп
ног расположивог људског потенцијала који се може
ангажовати за наставак рата и ратну производњу.

44 Наравно, овде треба имати у виду да би део жена био
ослобођен радне обавезе због чувања деце. Због тога се
оне у овом случају третирају као део расположивог људског
потенцијала.

р =Рн +Рж = 1,68+1,47=19 68 (6)
В0 0,16 '

гдеје:
Р - укупан број лица мушког и женског по

ла за наставак рата и ратну производњу на јед
ног војника у борби (19,68);

Рн- резерва за наставак рата и ратну про
изводњу (1,68 милиона мушкараца у активном
становништву, у 2002. години);

Рж- укупан број жена у активном станов
ништву (1,47 милиона у 2002. години);

В0 - величина почетне попуне ратног са
става Војске Србије (О, 16 милиона мушкараца
односно пет годишта у активном становништву,
у 2002. години).

Генерално гледајући, циљ пројектовања
ангажовања лица мушког пола за потребе ра
та јесте да се обезбеди функционисање и свих
других структура у систему одбране, а не само
Војске Србије. Да ли ће се применити прва,
друга или нека трећа варијанта ангажовања
лица мушког пола (табела 5) зависи од кон
кретне безбедносне ситуације у одређеном
времену.

Осим утврђивања адекватног односа анга
жовања људи за потребе оружане борбе и рат
не производње, неопходно је сагледати и дру
ге факторе који утичу на стварну реализацију
попуне мирнодопских и ратнихјединица. Речје
о хетерогености становништва по верском и на
ционалном саставу и умањена чврстина духа
народа за одбрану по разним основама (поли
тичким, националним, културним и другим), што
делом условљава неодазив нелојалних грађа-

Снимио:З.Миловановић



на. Према томе, једно је потенцијална могућност
за попуну, а друго реализација попуне мирно
допских и ратних јединица Војске Србије.

Међутим, као и код мирнодопске попуне, на
ведене слабости могу се делом ипак надомести
ти модернизацијом Војске Србије и новом ве
штином ратовања, бољом стручношћу попула
ције, чвршћим морално-психолошким односом
према одбрани и активнијом дипломатијом.
Тиме би се максимизирао и део грађана који уче
ствује у одбрамбеним припремама и самој од
брани земље, а минимизирао део оних грађа
на који нису спремни да бране земљу из неких
својих личних разлога.

Закључак

Један од основних захтева у оквиру на
ставка реформе система одбране јесте и ди
мензионисање величинемирнодопског и ратног
састава Војске Србије, уз уважавање демо
графских могућности земље. На основу разма
трања ових могућности, ослањајући се на
резултате претходних сличних истраживања,
могли би се донети одговарајући закључци.

Расположивост људских ресурса је један
од основних критеријума који детерминише ве
личину мирнодопског и ратног састава Војске
Србије, која треба да буде усклађена са потре
бама осталих структура у систему одбране.
Проблемдимензионисања Војске Србије са де
мографског аспекта треба посматрати као део
процеса њеног преобликовања и модернизаци
је, у оквиру наставка доградње њене организа
ције која ће се у 2010. години изводити кроз три
кључне области: професионализацију Војске
Србије, формирање активне резерве и доград
њу команди, јединица и установа.

У оквиру анализе демографских чинилаца
дошло се до закључка да величина мирнодоп
ског - професионалног састава, у зависности
од безбедносних, економских, демографских и
других чинилаца одбране, треба да се креће од
0,3 до 0,6% популације, узимајући у обзир иску
ства европских земаља. Истовремено се до
шло до становишта да се за потребе почетне
попуне ратног састава Војске Србије не анга
жује већи обим од пет годишта резервног са
става, како би се обезбедила већа резерва за
наставак рата и ратну производњу.

Разматрани моделидимензионисања мир
нодопског и ратног састава Војске Србије су на
челног, усмеравајућег карактера и осим демо
графског не узимају у обзир утицај других фак
тора на потребеза људством у току изградње и
ангажовањаснагаза одбрануземље (безбедно
сне, технолошке, економске и друге факторе).У
чланку се истиче да је укупан број лица мушког

пола за потребе одбране најзначајнији индика
тор расположивости људских ресурса.

У раду се заступа становиштеда систем по
пуне ВојскеСрбијетребазасниватина складном
односу професионалних војника, војника на
добровољном или према потребама на
обавезном служењу војног рока, војника по
уговору и резервног састава, у складу са захте
вима израженим у стратегијско-доктринарним
документима и прописима у области одбране.

Мада се у чланку разматрањем проблема
димензионисања мирнодопског и ратног саста
ва Војске Србије са демографског аспекта про
блематизира питање њеног квантитета, тиме
се не умањује значај квалитетаљудских ресур
са (образовна и старосна структура, оспосо
бљеност, итд.), смањења издатака за потребе
одбране, повећања удела и оспособљености
професионалног састава, као и значај других
питања која директно или индиректно усло
вљавају одбрамбене способности земље.
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ПРОТИВОКЛОПНЕ МОГУЋНОСТИ
МЕХАНИЗОВАНОГ БАТАЉОНА У ОДБРАНИ

Потпуковник мр Аца Ранћеповић
Потпуковник мр ТугомирКокегь

проблем израчунавања борбених могућности основних моду
ларних јединица бригаде КоВ, иако одавно присутан, ни до да
нас није експлицитно дефинисан. У раду је приказан модел

израчунавања противоклопних могућности механизованог батаљона у од
брани и њихова зависност од: карактеристика противоклопних средстава
којима је механизовани батаљон наоружан, даљина вођења противоклоп
них дејстава и карактеристика савремених оклопних средстава. У складу
са правилским одредбама, датим ограничењима и формацијом механизо
ваног батаљона, а на основу теорије непосредног гађања и приказаног мо
дела, израчунате су противоклопне могућности механизованог батаљона
у одбрани на даљинама до три хиљаде метара без утицаја противдејства
противника.

*Аутори раде у Војној академији

Dклопно-механизоване снаге подржане
ватром хеликоптера, авијације и арти

љерије биће основна ударна и маневарска
снага противника у извођењу нападних борбе
нихдејстава.Оне су основна средстваза оства
ривањевисокогтемпа напада.Затоборбенадеј
ства оклопно-механизованих снага противника

и противоклопна дејства наших снага предста
вљају главно обележје одбрамбене операције.

Израчунавање противоклопних могућно
сти механизованог батаљона је комплексан и
сложен проблем који се појављује истовреме
но са појавом и употребом првих оклопних
борбених возила. Технолошки развој оклопних

Снимио: Д. Атлагић



средстава и њихова тактичка употреба у вође
њу борбених дејстава утицали су на побољша
ње тактичких и техничких карактеристика про
тивоклопних средстава, што непосредно утиче
на ниво противоклопних могућности јединице.
Дакле, повећање нивоа противоклопних могућ
ности јединице јесте сталан и увек актуелан про
блем чијим се решавањем обезбеђује равнопра
ван однос у противоклопним дејствима против
оклопних и механизованих снага противника.

О наведеном проблему израђен је велики
број стручних и научних радова, али ни у једном
од њих није реализован целовит приступ у из
налажењу противоклопних могућности основ
них модуларних јединица бригаде КоВ. Упут
ством за одређивање борбених могућности
јединица КоВ дефинисан је основни математич
ки модел за одређивање борбених могућности1•

Детаљном анализом наведеног упутства уоча
ва се да је сваки род засебно дефинисао посту
пак израчунавања борбених могућности у про
тивоклопним дејствима. Такође, "нестанком"
противоклопних артиљеријскихјединица и пре
ласком противоклопних лансирних оруђа М83
у састав чета за подршку механизованих бата
љона, као и преласком механизованих водова
из саставаоклопнихјединица у састав истих,на
ведени проблем се значајно усложава.

Да би се сагледале противоклопне могућ
ности у савременим условима вођења проти
воклопних дејстава и применили реални пара
метри у поступку израчунавања противоклоп
них могућности механизованог батаљона у од
брани, неопходно је сагледати: место и улогу
механизованог батаљона у борбеном распоре
ду бригаде КоВ, квалитет и квантитет располо
живих противоклопних средстава, даљине на
којима се воде противоклопна дејства и карак
теристике савремених оклопних и механизова
них средстава противника.

САВРЕМЕНИ УСЛОВИ
ПРОТИВОКЛОПНИХ ДЕЈСТАВА

Противоклопна дејства (ПОД) предста
вљају садржај борбених дејстава и дефиниса
на су као "скуп борбених дејстава, поступака и
мера које се предузимају ради уништавања
оклопних и механизованих снага и средстава
противника, успоравања њихових дејстава и
слабљења његове ударне и ватрене моћи"2•

Противоклопна дејства у одбрани обухва
тају радње и поступке којима се онеспособља-

1 "Упутство за одређивање борбених могућности јединица
КоВ", ГШ ВСЦГ, Београд, 2004.

2 Војни лексикон, ВИЗ, Београд, 1981, стр. 464.
3 Војни лексикон, ВИЗ, Београд, 1981, стр. 344.

вају и уништавају оклопна и механизована
средства противника у зони успешног дејства
противоклопног наоружања. Организују се пра
вовремено и воде непрекидно са циљем да се
оклопним и механизованимјединицама против
ника нанесу што већи губици, ослаби њихова
ударна моћ, спречи брз продор, заустави напад
и обезбеде услови за њихово уништење. Има
ју велики утицај на ток и исход одбране и воде
је све јединице КоВ у свим борбеним условима
са тежиштем на правцима проходним за тенко
ве и оклопна борбена возила.

Механизованибатаљон (мб) основнаје мо
дуларна јединица бригаде КоВ. Сталне је фор
мације,са тачноутврђеномструктуром(шема 1)
чији су елементи прецизноодређени и међусоб
но повезани. Противоклопна дејства механизо
ваног батаљона су интегралнидео противокло
нихдејставабригадеКоВ,базиранана усвојеним
начелима и принципима њеног организовања и
вођења,а организујусе на основуодлуке коман
данта механизованогбатаљоназа одбрану и за
датка добијеног од команде бригаде КоВ.

КОМАНДАНТ ЗАМЕНИК
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Шема 1 - Структура механизованог батаљона

Одбрана3 је вид борбених дејстава у којем
јединице једновремено и одлучно, по једин
ственој замисли, користећи повољне услове
земљишта, његово инжињеријско уређење и
запречавање, снагу и ефикасност система ва
тре и тактичку покретљивост претежно од
брамбеним дејствима са фронта и активним
дејствима са бокова и из позадине противника
дејствују по свим елементима борбеног распо
реда противника, наносе му што веће губитке,
спречавају брзе продоре, задржавају поседну
те положаје, чувају сопствене снаге и ствара
ју повољне услове за измену односа снага и
прелазак у напад.



BUДDBU, PDДDBU

Маневарска земљиште4 је низија са висин
ским разликамадо 500 метара надморске виси
не. Омогућава кретањеи употребујединица ван
комуникација и у различитим временским усло
вима. Пружа повољне услове за вођење проти
воклопних дејстава, организовање система ва
тре, ефикасну употребу расположивих противо
клопних средстава, дејство по свим елементи
ма борбеног распореда противника, а посебно
по оклопним циљевима и ватреним тачкама.

Под савременим оклопним и механизова
ним средствима подразумевају се тенкови че
тврте генерације и борбена возила друге гене
рације. Основни представници тенкова че
тврте генерације су: Leclerc, Т-80 U, Т-90 и
M1A2Abrams. Представници борбених возила
другегенерацијесу: Warrior,Marder2, М2АЗ Bra
dley, ВМР-3, VCC-80, CV-90 и Trojan.

Противоклопнадејстава у одбрани механи
зовани батаљон води противоклопним сред
ствима, запречавањем5 и утврђивањем6. Пости
зање успеха у противоклопнимдејствима меха
низованог батаљона, пре свега, зависи од:
услова и даљина на којима се воде, карактери
стика сопствених противоклопних средстава,
оклопних и механизованих средстава против
ника и земљишта и противоклопних могућности
механизованог батаљона.

Ватрена могућност (Vm) јесте пројектова
на, идеална, технолошко-техничка могућност
једног оружја и/или оруђа које ватрено дејство

изводи у табличним условима гађања. Изража
ва се различитим учинцима (бројем неутрали
саних и/или уништених циљева типа: војник,
тенк, транспортер, авион и сл.), у складу са
основном наменом конкретног борбеног сред
ства - система (оружја и/или оруђа). Пошто је
у основи ватрених могућности било ког оружја
и/илиоруђа учинак остваренватренимдејством,
оне се у теорији често, суштински и појмовно,
изражавају синтагмом ватрена ефикасност.

При квантификовању било које наменске
функцијеборбеногсредства,радидобијања што

4 Војни лексикон, ВИЗ, Београд, 1981., стр. 272.
5 Противоклопна запречавање, скуп мера, радова и дејства

против оклопних и других врста борбених и техничких вози
ла предузима се у оквиру противоклопних дејстава испред и
у оквиру одбрамбених положаја јединица, у међупростори
ма, у оквиру противоклопних рејона и положаја, на крилима
и боковима јединица. Обухвата постављање и израду мин
ско-експлозивних и фортификацијских препрека; стварање
препрека рушењем комуникација и објеката на њима; пла
вљењем земљишта; стварање препрека од запаљивих, хе
мијских и радиоактивних средстава и материја и ојачавање
природних препрека а ради ограничавања и каналисања
дејства, оклопних и механизованих снага противника. Војни
лексикон, ВИЗ, Београд, 1981, стр. 467 и 704.

6 Утврђивање, уређење земљишта ради стварања повољ
них услова за противоклопна дејства и заштиту јединице и
њених противоклопних средстава. Остварује се изградњом
објеката утврђивања за ватрено дејство.осматрање, коман
довање и везу, за заштиту живе силе и теничких материјал
них средстава и за маневар и саобраћај. Војни лексикон, ВИЗ,
Београд, 1981, стр. 653.

Снимио: Д. Атлагић



поузданијих показатеља ватрених могућности,
Vm се могу приказати и као ефикасност основ
не функције (Eof). У процесу извођења борбе
них дејстава војник стрелац који је наоружан
аутоматском пушком испољава ефикасност
основне функције дејством из пушке, а ефика
сност се приказује кроз број погођених против
никових војника који могу бити неутралисани
или уништени. Међутим, исти тај стрелац упо
требом тромблонских мина, потцевног бацача
граната и/или допунског формацијског оружја
(нпр. РРБ 64 mm) може испољити ефикасност
и на другу врсту циљева (неутралисањем или
уништењем, нпр. ватрене тачке - бункера,
оклопног транспортера или тенка). Због наве
деног, као и због чињенице да војник стрелац
једновремено може да извршава само један ва
трени задатак (користи само једно средство),
неопходно је прецизно дефинисати која и коли
ка је ефикасност његове основне функције.

Историја ратне вештине и пракса извође
ња борбених дејстава показују да ни једно
оружје и/или оруђе, у реалним борбеним усло
вима, није у потпуности остварило своје ватре
не могућности. Наведена чињеница указује на
неопходност дефинисања ефикасности еле
ментарног борбеног система (нпр. стрелац, арт.
оруђе, транспортер, тенк итд.) у реалним бор
беним условима. На основу историјски потвр
ђене закономерности закључује се да је ефи
касност било ког борбеног система директно
пропорционална ефикасности реализовања
основне функције (ватре), ефикасности упра
вљања и ефикасности заштите (отпорности) у
оружаној борби.

На основу теорије ефикасности борбеног
система у оружаној борби, а ради израчунава
ња квантитативних показатеља, дефинисани
су одређени појмови:

1. Ефикасност борбеног система (Ebs)
једнака је производу ватрених могућности и ге
ометријске средине ефикасности управљања
и ефикасности заштите борбеног система. Из
рачунава се по математичком изразу':

Ebs = Vm ·Vви ·Ez (1)

где су:
Ebs - ефикасност борбеног система;
Vm - ватрене могућности или ефикасност

основне функције (Eof);
Eu - ефикасност управљања;
Ez - ефикасност заштите.
Кадаје различитазначајност утицаја ватре,

управљања и заштите на ефикасност борбеног
система дефинишу се различити коефицијенти
значајности, тако да математички израз (1) има
следећи облик8:

Ebs = Vm ·Vви ·Ez (2)

где је:
w1".3 - коефицијент значајности.
2. Ефикасност управљања (Eu) у ди

ректнојје зависности од опремљености елемен
тарног борбеног система (оруђа) или јединице
системомза управљање ватром (СУВ)и команд
но-информационим системом (КИС), а кванти
тативно се изражава бројним вредностима9

ефикасности управљања.

7 "Упутство за одређивање борбених могућности јединица
КоВ", ГШ ВСЦГ, Београд, 2004.

8 "Упутство за одређивање борбених могућности јединица
КоВ", ГШ ВСЦГ, Београд, 2004.

9 Бројне вредности ефикасности управљања дате су у
"Упутству за одређивање борбених могућности јединица
КоВ" - табела бр. 5.
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3. Ефикасност заштите (Ez) одређенаје от
порношћу механизованог батаљона (елемена
та и подсистема) на извиђање, ватрена и елек
тронска дејства противника. Посебно значајан
чинилац ефикасности заштите је отпорност на
ватрена дејства противника и у директној је за
висности од статичке (утврђеност борбеног
распореда а пре свега ватрених положаја) и ди
намичке отпорности (брзина реаговања у бор
би - способност маневра, тј. премештања у на
редне рејоне - положаје) механизованог бата
љона и квантитативно се изражава бројним
вредностима" ефикасности заштите.

Борбени услови испољавају различит ути
цај на дејство механизованог батаљона и зато
је неопходно по обиму изједначити (квантифи
ковати) утицај елементарних чинилаца борбе
них услова на борбене услове у целини. То се
постиже увођењем коефицијената борбених
услова, а њихов укупан утицај на борбене мо
гућности механизованог батаљона израчунава
се као геометријска средина утицаја свих кое
фицијената, по математичком изразу11:

Kbu =VKvlj·Кla·K.fi·Kbp·Kvd·Kpd ·Киd (3)

где су:
Kbu- коефицијент борбених услова;
Kvlj - коефицијент вредности људства;
Kla - коефицијент логистичке аутономије;
Kfi - коефицијент функционалне испр-

авности борбених система - средстава;
КЬр - коефицијент борбене подршке;
Kvd - коефицијент вида дејства;
Kpd - коефицијент противдејства прот

ивника и
Kud - коефицијент услова извођења бо

рбених дејстава.
Људство представља најзначајнији фактор

у току извођењаборбенихдејстава, а самим тим
најзначајније утиче и на ефикасност употребе
борбеног система и степен искоришћености ње
гових потенцијалних могућности. Основни не
зависни параметри који изражавају вредност
људства су: оспособљеност људства, морал
људства, попуњеност борбеног система - једи
нице људством и борбено искуство људства у
њему. Аналогно изнетом, коефицијент вредно
сти људства израчунава се као аритметичка
средина скупа међусобно независних параме
тара, по математичком изразу12:

Kvlj = Kosp+Kmor+Kpop+Kbls (4)

где су:
Kvlj - коефицијент вредности људства;
Kosp - коефицијент оспособљености

људства;

Kmor - коефицијент морала људства;
Крор- коефицијент попуњености борбеног

система - јединице људством; и
KЬis- коефицијент борбеног искуства људ

ства у саставу борбеног система - јединице.
Бројне вредности појединачних коефици

јената борбених услова дате су у Упутству за
одређивање борбених могућности јединица
КоВ ( прилог бр.1 и 2).

Борбена могућност (Bm) механизованогба
таљона је потенцијал борбених система анга
жованих у борбеном дејству, исказан квантите
том и квалитетом ватре у одређеном простору
и одређеном времену. Укупне борбене могућ
ности механизованог батаљона рачунају се по
следећем математичком изразу13:

Ebs =Vm · '?Јви · Ez (5)

где су:
Вт - борбене могућности механизованог

батаљона;
Ebs - ефикасност борбеног система и
КЬи - коефицијент борбених услова.

МОДЕЛ ИЗРАЧУНАВАЊА

Противоклопне могућности механизованог
батаљонау одбранидео су укупнихборбенихмо
гућностимеханизованогбатаљонаи његовсу по
тенцијал за извршење ватрених задатака у про
тивоклопним дејствима, са расположивим про
тивоклопнимсредствимаи одобреномколичином
муниције.Првенственозависе од: вида борбеног
дејства, почетногборбеног распоредамеханизо
ваногбатаљона,местаи улогемеханизованогба
таљона у борбеном распоредујединице - саста
ва вишег ранга,ватренихмогућностии броја про
тивоклопних средстава у наоружању механизо
ваног батаљона и даљина вођења противо
клопнихдејстава тим средствима, карактеристи
ка земљишта и карактеристика оклопних и ме
ханизованих средстава противника.

Битне карактеристике противоклопних
средстава механизованог батаљона приказане
су у табелама 1 и 2, а основне карактеристике
савремених оклопних и механизованих средс
тава противника у табелама 3 и 4.

10 Бројне вредности ефикасности заштите дате су у Упут
ству за одређивање борбених могућности јединица КоВ - та
бела бр. 6.

11 "Упуство за одређивање борбених могућности јединица
КоВ", ГШ ВСЦГ, Београд, 2004.

12 "Упуство за одређивање борбених могућности јединица
КоВ", ГШ ВСЦГ, Београд, 2004.

13 "Упуство за одређивање борбених могућности јединица
КоВ", ГШ ВСЦГ, Београд, 2004.



Ред. бр. КАРАКТЕРИСТИКА КВАНТНИ ПОКАЗАТЕЉ
1. .Пvжина РРБ 64 mm М80 у маршевском положају 800mm
2. Дужина РРБ 64 mm М80 у борбеном положају 1200 mm
3. Дужина ракете са склопљеним крилцима 664mm
4. Распон крилаца ракете 198,5 mm
5. Маса лансера без ракете 1,612ka
6. Маса ракете 1,570 ka
7. Маса погонског пуњења 128 g
8. Маса ракете у лету 1,420 kg
9. Маса експлозивног пуњења 310 g

10. Брзина ракете на устима цеви лансера при температури 187 m/s+15°С
Резантни домет при У1=1,8 m 205m

11. почетној брзини од 187 Y1=2m 217 m
m/s и висини темена

У1=2,5 m 241 mпутање
12. Пробојност 300mm

Табела 1 - Основне тактичко-техничке карактеристике РБР 64 тт МВО

Ред.б КАРАКТЕРИСТИКА КВАНТНИ ПОКАЗАТЕЉр.
1. Максимална даљина до које се ракета може водити 3000 m
2. Дvжина 860mm
3. Распон крила 393mm
4. Маса 10,9 kQ
5. Калибар 125 mm
6. Брзина лета ракете 120 m/s

7. Минимална 1 при ручном режиму вођења 500m
даљина гађања: 1 при полуаутоматском режиму вођења 400m

8. Пообо'ност преко400 mm

Табела 2 - Основне тактичко-техничке карактеристике ПОВР "маљутка"

Јединице механизованог батаљона у ПОД
своје наменске задатке остварују непосредним
гађањем. Полазна основа за одређивање њи
хових противоклопних могућности предста
вљају ватрене могућности противоклопних
оруђа и оружја која су заступљена у њиховој
организацијско-формацијској структури. Посе
бан утицај испољавају и:

- генерацијска разноликост, застарелост и
сложеност противоклопних оруђа и оруж
ја према намени, конструктивним реше
њима и ватреним могућностима;

- релативно мала или никаква пробојност
окопа савремених тенкова треће и новије
генерације са чеоне стране;

- могућност дејства у границама до 3000 m
ПО пројектилимаразличитепробојне моћи;

- слаба ефикасност управљања због заста
релости постојећих СУВ-а и релативно ма
ли ефикасни домет у току извођења ПОД
у ноћним условима;

- осетљивост на дејство авијације, артиље
ријских, ракетних, пешадијских и дивер
зантских снага противника, нарочито за

време кретања и премештања и
- зависност од путева и неопходног време

на за припрему дејства.
Радипотпунеуградњенаведенихспецифич

ностиу математичкимоделза израчунавањепро
тивоклопнихмогућностимеханизованогбатаљо
надефинисанесу полазнеоснове и ограничења:

а) борбени комплет (б/к) ПО муниције - из
структуре б/к за прорачун коришћене су бројне,
количинске вредности оне врсте муниције која
може остварити ефекат по оклопном циљу;

б) оклопни циљ - због разноликостипојмов
ног и категоријалногодређења наведеногпојма,
ради поједностављењапрорачуна,у даљем ра
ду је, као типичан представник оклопног циља,
коришћен тенк четврте и оклопни транспортер
друге генерације;

в) брисани домет- дефинисан је одредба
ма таблица гађањаза свако оруђе и оружје пре
ма врсти ПО пројектила и висини оклопног
циља и подразумеванајвећудаљину гађања на
којој се путања пројектила ни у једној својој тач
ки не издиже изнад највише, нити се спушта ис
под најниже тачке циља;
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ТЕНКОВИ ЧЕТВРТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
ОСНОВНЕ М1А2 LEOPARDКАРАКТЕРИСТИКЕ Т-90 Abrams 2А5 MAGACH 7

Земља пооиэвоћач Pvcиia САД Немачка Израел
Борбена маса (kQ) 46500 ±2% 6ЗО86 59700 62000
Специфична снага 1З,29 17,4 18,4 14,4(kW/t)

Број стални з 4 4 4
чланова 4-6укрцни - - -посаде

Максимална брзина 60 70 72 65кретања (km/h)
600-900
mmca

дебљина додатном 600mm 700mm 600mmдинамичком
заштитом

i:::о
~о вишеслојни Вишеслојни двослојнивишеслојни осиромашениврста

уранијум модуларни модуларни

материјал панцирни панцирни панцирни панцирни челикчелик челик челик
125 mm 120mm 120 mm 120 mmтоп б/к = 4З б/к = 40 б/к = б/к = 50 ком.ком. ком. 42ком.
7,62 mm 7,62 mm 7,62 mmмитраљез б/к = 2.000 б/к = 2.800 7,62 mm б/к = 6.000 ком.ком. + 1.400 ком.

1-
О) 12,7 mm 12,7 mmi:::; 7,62 mmi::: ПАМ б/к =ЗОО б/к = 1.000 7,62 mm:Е б/к = 4.000 ком.
~ ком. ком.
:s: 9М119 или:i::
О) 9М119М\Оа. тандемо

\О бојна глава:s:
О) домет до
::е

~
5000 m

ракете - - -
а. пробојност
о до 700 mmm::I: вероватноћа

поготка
0,8

б/к = 4 ком.

минобацач 60mm- - - б/к =ЗО ком.

Табела 3 - Основне карактеристике неких тен
кова четврте генерације

г) ограничења - због поједностављења
модела, у прорачунима није приказан утицај
дејства минобацачке ватре, као ни утицај за
пречавања и утврђивања.

Математичкимоделза израчунавањепро
тивоклопних могућности механизованог бата
љона заснован је на научним сазнањима и
искуственим показатељима14. Заснован је на

приказаном моделу за израчунавање борбе
них могућности, знањима из области теорије
непосредног гађања15 и дефинисан на основу:
вероватноћепогађања,ефикасности противо
клопног средства, математичког очекивања

14 Детаљније у ,,Противоклопне могућности механизованог
батаљона и у одбрани на маневарском земљишту - маги
старски рад" ппук Аца Ранђеловић, ВА ПДС Смер Тактика,
2010.

15 Кокељ, Т., "Збирка решених задатака из теорије артиље
ријског гађања", ВИЗ, Београд, 1999.



БОРБЕНА ВОЗИЛА ДРУГЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ВМРЗ
М2АЗ

MARDER2 DARDO
BREDLEY

Земља произвођач Русија сдд Немачка Италија
Борбена маса (ka) 19.700 22.500 З4.500 2З.ООО
Специфична снага (kW/t) 24,26 16,58 12,78 14,4

стални з з з з
Број чланова посаде десантни 7 6-7 5--6 6

додатни 2 - -
Максимална брзина кретања (km/h) 70 6З 65 65

дебљина од 12до44 mm
t: врста ламинантни модуларнио
!;2

алуминијум, алуминијум, алуминијум,о панцирниматеријал панцирни панцирни челик панцирни
челик челик, челик

100 mm и
ЗOmm ЗOmm 25mm,

топ домет до 25mm,
4000m б/к =ЗОО ком.

домет до б/к = 20 ком.
t- б/к=40и50 З.ОООm
Q) ком.t:;
t: 7,62 mm 7,62 mm 7,62 mm::i: -е б/к = 800 и
:s: домет до З740ком. у домет до
:i:: митраљез 2.000m 400mQ) DеЗеDВИ\Оа.

б/к = 2.000 б/к = 700о
\О

ДО 4000 КОМ.:s: ком.
Q) 9М117М или TOW2:f! 9М117М1 BGM-71 TOW2
[ тандем тандем бојна тандема.о бојна глава глава - бојна главасо
I домет до домет до домет доракете 5.500m З.750m З.750m

пробојност б/к = 12 ком. б/к = 4 ком.до750 mm (две на (две наб/к = 6--8 куполи) куполи)
ком.

Табела 4 - Основне карактеристике
неких борбених возила
друге генерације

броја погодака, коефицијента борбених услова
и одобрене количине муниције за извршење
ватреног задатка у противоклопним дејствима,
а према броју, карактеру и врсти циља и ефек
ту који се жели постићи (неутралисање или
уништење).

Ради израчунавања квантитативних пока
затеља дефинисани су следећи појмови:

1. Математичко очекивање броја пого
дака (МОр) при истој вероватноћи погађања
израчунава се по обрасцу:

MOp=n·p

где је:
n -број испаљених пројектила, р- вероват

ноћа погађања.

2. Ефикасност поротивоклопног средс
тва механизованог батаљона (Epos) једнака
је производу ватрених могућности и геом
етријске средине ефикасности управљања и е
фикасности заштите противоклопног средства,
а израчунава се по математичком изразу:

Epos = Vmef · .Ј Еи· Ez (7)

(6)

где је:
Vmef - ватрена могућност ефективна16

(изражена у броју уништених циљева),
Еи - ефикасност управљања,
Ez - ефикасност заштите.
Ефикасност механизованог батаљона

(Emb) у противоклопним дејствима једнака
је производу математичког очекивања броја
погодака и ефикасности противоклопних сред-

16 Бројне вредности Vmef дате су у Упутству за одређивање
борбених могућности јединица КоВ - прилог бр. 3, стр. 89.
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става механизованог батаљона, а израчунава
се по математичком изразу:

Emb = МОр ·EPos

где је:
МОр - математичко очекивање броја

погодака;
Ер08 - ефикасностпротивоклопногсредства.
Противоклопне могућности механизо

ваног батаљона (POmb) израчунавају се по
математичком изразу:

РОтЬ = ЕтЬ ·КЬи

где је:
Emb- ефикасностмеханизованогбатаљона

у противоклопнимдејствима;
Kbu - коефицијент борбених услова.
Противоклопне могућности механизова

ног батаљона разматране су у следећим са
знајним границама:

а) сопствене снаге:
- организација и формација механизованог

батаљона је стварна;
- начелни борбени распоред механизованог

батаљонау одбрани приказанје на шеми2;
- обученост и увежбаност јединица механи

зованог батаљона за вођење противо
клопних дејстава је врло добра;

- јединице механизованог батаљона немају
борбено искуство и попуњене су 100%;

- сва противоклопна средства механизова-

(8)

ног батаљона по формацији су комплетна,
исправна и у функцији;

- механизовани батаљон води одбрану у са
ставу бригаде КоВ у првом борбеном еше
лону, на тежишту одбране;

- одбрана је правовремено организована;
- земљиште је маневарска, делимично по-

шумљено, просечне насељености и кому
никативности, нема већих водених токова;

- противоклопна дејства воде се дању.
б) противникове снаге:

- оклопна средства су четврте генерације;
- механизованасредствасу друге генерације;
- снаге противника су јачине оклопног бата-

љона ојачаног механизованом четом;
- противник води напад из покрета.

Противоклопне могућности механизова
ног батаљона израчунате су од момента гото
вости за одбрану до увођења другог борбеног
ешелона механизованог батаљона.

Дефинисан математички модел даје до
вољно поуздане податкеза израчунавање про
тивоклопнихмогућностимеханизованогбатаљо
на за табличне услове гађања и нормалне зе
мљишне и временске услове. С обзиром на то
да се борбена дејства изводе у условима који
се знатно разликују од табличних услова гађа
ња и нормалних земљишних и временских
услова, дату методологију неопходно је догра
дити тако што је у коефицијенте борбених
услова (Kbu) неопходно урачунати утицај кое
фицијенатауслова земљишта (Kuz) и коефици
јената услова времена (Kuv).

(9)
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ПОВР

1
1ИНЕВОЂЕЊА ПРОТИВОКПОПНИХ ДЕЈСТАВА mb У ОДБРАНИ НА МАНЕВАРСКОМ ЗЕМЊИШТУ

ВЕЛИКЕдАЊИНЕ(m) СРЕдЊЕдАЉИНЕ(m) МАЛЕдАЊИНЕ(m)
3000 2750 2350 1 2100 СВЕГА 2900 1700 1 1300 1100 СВЕГА 900 1 600 ЗОО СВЕГА

УКУПНО
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3 3 3 9

ТЕНК 1 0.71

ПDОС6ЧНО С 1 0.875
УКУПНО ОКПОПНИХ UИЉЕВА:

Табела 5 - Борбене могућности механизованог батаљона у противоклопним дејствима

Даљине Број мо Број Вероватноћа Ниво
вођења испаљених ПО броја уништених уништења POmb

под пројектила погодака оклопних (%)
(м) (ком.) возила

(ком.)
МАЛЕ 90 34,2 3 3,33 мале

до 1000 m (3,198)

СРЕДЊЕ 42 29,4 3 7,14% мале
од 1000 до (3,06)

2000 m

ВЕЛИКЕ 44 29,6 3 6,82% мале
ОД 2000 ДО (3,197)

3000 m

УКУПНО 176 93,2 9 5,11% МАЛЕ
(9,455)

Табела 6 - Укупне противоклопне могућности
механизованог батаљона у одбрани
на даљинама до 3000 т и без утицаја противдеј
ства противника, изражене бројем и вероватно
ћом уништених оклопних возила

Пример и поступак израчунавања стварних
противоклопних могућности механизованог ба
таљона применом приказаног математичког мо
дела и наведенихуслова и ограничења илустро
ван је шемом 2 и подацима у табелама 5 и 6.

ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА

Анализом начелног приказа вођења проти
воклопних дејстава механизованог батаљона у
одбрани (шема 2) уочава се да тактичко-технич
ке карактеристике противоклопних средстава
механизованог батаљона омогућавају дејство
само на даљинама до 3.000 m испред предњег
краја одбране.



Дејство противоклопних средстава зависи
од њиховог почетног места у борбеном распо
реду механизованог батаљона и нижих једини
ца, а првенствено:

- на З.000 m - могућност испаљивања 12
ПОВР .магьутка":

- на 2.750 m - могућност испаљивања 6
ПОВР .магьутка":

- на 2.З50 m - могућност испаљивања 4
ПОВР .магьутка":

- на 2.1 ООm - могућност испаљивања 4
(2+2) ПОВР .магьутка":

- на 1.900 m - могућност испаљивања 2
ПОВР .магьутка":

- на 1.700 m - могућност испаљивања 2
ПОВР .магьутка":

- на ЗОО m - могућност испаљивања 48
ручних ракетних бацача 64 mm М80.
Изнете чињенице јасно показују да увође

ње противоклопних средстава у решавању ва
трених задатака умногоме зависи од њиховог
почетног места у борбеном распореду и уда
љености од предњег краја одбране механизо
ваног батаљона, а да се на даљинама од ЗОО
до ЗОООm у решавању ватрених задатака мо
гу уводити искључиво противоклопна средства
која се налазе у саставу прве линије одбране
механизованог батаљона и у батаљонској про
тивоклопној групи.

На основу резултата приказаних у табели
5 може се закључити да:

- ватрене могућности противоклопних сред
става механизованог батаљона непосред
но утичу на њихову ефикасност при гађању
тенкова и борбених возила, а посредно на

ефикасност механизованог батаљона и
његове укупне противоклопне могућности
у ПОД;

- број противоклопних средстава механизо
ваног батаљона непосредно утиче на оче
кивани број погодака при гађању тенкова
и борбених возила, а посредно на ефика
сност механизованог батаљона и његове
укупне противоклопне могућности у ПОД;

- ватрене могућности противоклопних сред
става умањују ефикасност и противоклоп
не могућности механизованог батаљона у
одбрани и

- противоклопнасредставамеханизованогба
таљона не могу дејствовати преко З.000 m.
Ове чињенице показују да су ватрене мо

гућности и број противоклопних средстава про
порционални ефикасности и противоклопним
могућностима механизованог батаљона. Што су
ватрене могућности и број противоклопних
средстава већи, ефикасност и противоклопне
могућности механизованог батаљона су веће,
и обратно.

Добијени резултатио укупним противоклоп
ним могућностима механизованогбатаљона (та
бела 6) показују да:

- математичко очекивање броја погодака
на даљинама до 1.000 m, при испаљивању
90 противоклопних пројектила, износи З4,2
погодака и да су противоклопне могућно
сти механизованогбатаљона у одбрани на

't •
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маневарском земљишту, на даљинама до
1.000 m, при испаљивању 90 противоклоп
них пројектила: 2,415 уништена тенка че
тврте генерације и 4,025 уништена борбена
возила друге генерације, што просечно из
носи 3, 198[3] уништена околопна циља;

- математичко очекивање броја погодака
на даљинама од 1.000 до 2.000 m, при ис
паљивању 42 противоклопна пројектила,
износи 29,4 погодака и да су противоклоп-

не могућности механизованогбатаљона у
одбрани на маневарском земљишту, при
испаљивању42 противоклопнапројектила,
на даљинама од 1.000 до 2.000 m: 2,361
уништена тенка четврте генерације и 3,532
уништена борбена возила друге генераци
је, што просечно износи 3,06 [ЗЈ уништена
околопна циља;

- математичко очекивањебројапогодака на
даљинама од 2000 до 3000 m, при испаљи-



вању 44 противоклопна пројектила, износи
29,6 погодака и да су противоклопнемогућ
ностимеханизованогбатаљонау одбранина
маневарскомземљишту,прииспаљивању42
противоклопнапројектила,надаљинама од
2000до ЗОООm:2,514уништенатенкачетвр
те генерацијеи З,9З5уништенаборбена во
зила друге генерације,што просечноизноси
З,197 [ЗЈуништенаоклопна циља;

- математичко очекивање броја погодака
на даљинама од ЗООдо З.000 m, при испа
љивању 176 противоклопних пројектила,
износи 9З,2 погодка и да су противоклоп
не могућности механизованогбатаљона у
одбрани на маневарском земљишту, при
испаљивању 176 противоклопна пројекти
ла, на даљинама од ЗООдо З.000 m: 7,29
уништенатенка четвртегенерацијеи 11,492
уништена борбена возила друге генераци
је, што просечно износи 9,455 [9] униште
них околопних циљева.
Анализирањем и израчунавањем могућно

сти вођења противоклопних дејстава механи
зованог батаљона у одбрани на даљинама до
З.000 m, без утицаја противдејства противника
и њиховог утицаја на укупне борбене могућно
сти механизованогбатаљонау противоклопним
дејствима против тенкова четврте и борбених
возила друге генарације, добијени су резулта
ти који показују да:

- механизовани батаљон на различитим да
љинама остварује различиту ефикасност,
али је та разлика мала и креће се од 0,8
до З,2 уништена оклопна циља;

- механизовани батаљон на малим, сред
њим и великим даљинама остварује јед
наку ефикасност и износи 5,6 уништених
оклопних циљева;

- механизовани батаљона на различитим
даљинама има различите противоклопне
могућности, али је та разлика мала и кре
ће се од О,4З7до 1,749 уништених оклоп
них циљева;

- механизовани батаљон на малим, сред
њим и великим даљинама има једнаке
противоклопне могућности и износи три
уништена оклопна циља и

-укупне противоклопне могућности механи
зованог батаљона на даљинама до ЗООО
m су мале.

Закључак

Приказани резултати показују да су, сход
но датим ограничењима, противоклопне могућ
ности механизованог батаљона у одбрани при
ближно истог нивоа на малим, средњим и ве-

ликим даљинама, те да су последица: ватрених
могућности противоклопних средстава, даљи
не вођења противоклопних дејстава и каракте
ристика оклопних и механизованих средстава
противника. Добијени резултати указују и на то
да је највећа ефикасност механизованог бата
љона у противоклопним дејствима на даљина
ма од 900 до 2ЗООm.

Анализом и прорачунима дошло се до по
узданих показатеља којима се одређује успе
шност дејства противоклопних средстава меха
низованог батаљона против тенкова четврте и
борбених возила друге генерације. Практично,
добијени резултати доприносе пројектовању
противоклопних могућности, сходно тактичкој
употреби противоклопних средстава механизо
ваног батаљона, савременим начинима вође
ња противоклопних дејстава и ефикасној упо
треби механизованог батаљона у противоклоп
ним дејствима.

Такође, приказана је и матрица за израчу
навање противоклопних могућности механизо
ваног батаљона у одбрани без утицаја против
дејства противника.

Добијени резултатиу раду треба да допри
несу допуни постојећег "Упутства за одређива
ње борбених могућности јединица КоВ", изме
ни и допуни математичког метода за израчуна
вање и изналажењеоптималних показатељаза
повећање противоклопних могућности механи
зованог батаљона у одбрани. Такође, на осно
ву квантитативних показатеља, надлежним
старешинама треба да укажу на неопходност и
правце опремања механизованог батаљона
савременим противоклопним средствима, на
неопходност доградње структуре механизова
ног батаљона и на нужност измена и допуна на
чина и метода припремања и организовања од
бране механизованог батаљона.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ
СНАГА У ОПЕРАЦИЈАМА

Пуковник др Самед Каровић
Пуковник Милутин Пушара

Dперације снага представљају сложену и динамичну активност
која се изводи у условима кризе. Имајући у виду да њихову ком
плексност и динамичност прати велики ризик и неизвесност у

остваривању циља, важан аспект представља одређивање критеријума
на основу којих командант доноси одлуку. Релевантни критеријуми за из
бор курса акције су један од корака који опредељујуће утиче на квалитет
одлуке, па тиме и на успешност ангажовања снага у операцијама различи
тих врста. Одређивање и вредновање критеријума у конкретној операци
ји, применом аналитичког хијерархијског процеса, засновано је на
коришћењу резултата експертског оцењивања стручњака (експерата) из
наведене области.

*Аутори раде у Војној академији

процес доношења одлука за анг~жо
вање ВОЈНИХ снага у операцијама

представља сложен процес на који утиче низ
различитих фактора. Он се одвија у више рав
ни и глобалноима променљивудинамику,у за
висности од сценарија, односно амбијента
одлучивања. То је недвосмислено важно са
аспекта ефикасности и ефективности ангажо
вања Војске, без обзира на то о којим врстама
операција се ради. Ту се, пре свега, има у ви-

Снимио: Д. Атлагић

ду степен одговорности доносиоца одлуке, јер
је доношење одлука одговоран чин, а истовре
мено су у процесу одлучивања, и одлукама ко
је из њега произилазе, садржани моралност и
схватање последица примене одлука. Тоје по
себан аспект, ако се има у виду да се ради о
људским животима.

Одлучивањеје психолошкисложен и напо
ран процес. Најчешће садржи мноштво међу
собно повезанихи узајамно зависних фактора,



чије утицаје није једноставно прецизно препо
знати и повезати у целину исхода. У вези тог, у
суштини мисаоног процеса, бројни аутори у на
учним радовима, а све више и практичари -
стварни доносиоци одлука, указују да је доно
шење одлука само на основу личног проми
шљања или интуиције човека готово немогуће.
У новије време, кад за то постоје могућности,
иде се на доношење одлука у оквиру група, пу
тем тзв. групних сеанси у току којих се разме
њују мишљења и унапређују знања појединих
учесника, експлоатише различито искуство
учесника, трасира пут ка консензусу и постиже
важан психолошки ефекат заједничке заинте
ресованости за успех одлуке. Морална раван
на одређени начин детерминише одговорност
у току процеса одлучивања и свест о последи
цама примене донесених одлука.

Одређивање критеријума за ангажовање
снага у операцијама и вредновање њиховог
значаја реализовано је практичним истражи
вањем применом експертског приступа. Доби
јени резултатиуказују на важност дефинисања
критеријума и одређивање њиховог значаја у
конкретној врсти операције, чиме недвосми
слено указују на општу комплексност процеса
доношења војних одлука. То посебно долази
до изражаја у свакој врсти операције, где де
финисани критеријуми имају различите вред
ности и приоритете, које је неопходно имати у
виду при одређивању курса акције за ангажо-

вање снага. Критеријумеје разрадила експерт
ска група и одредила њихов однос у одређеној
врсти операције.

Рад је заснован на коришћењу алата за
подршку одлучивању Expert Choise 2000, уз
примену аналитичког хијерархијског процеса,
који се, у конкретном случају, показао потпуно
успешним, а његови резултатису проверени на
моделу извођења нападне операције са слу
шаоцима командно-штабног и генералштаб
ног усавршавања у Војној академији.

ПРОЦЕС
ОДЛУЧИВАЊА У ВОЈНОМ
МЕНАЏМЕНТУ

Одлучивање представља процес избора
једног од могућих начинадостизања пожељних
будућих стања. Правовременом припремом и
јасним дефинисањем адекватних, тј. сврсис
ходних и релевантнихфактора, на основу којих
доносилац одлуке доноси коначан суд о свом
избору,у великој мери се олакшава рад и омо
гућава доношење одлуке у реалном времену.

Сложеност процеса одлучивања у војном
менаџментуи динамичниуслови окружења, као
основне карактеристикеамбијентаодлучивања,
нужно намећу потребу обезбеђења одређених
предусловада би процесодлучивања био у до-



ницама дефинисаних критерију
новна предуслова за процес од

исrичу се адекватност доносиоца од
и јасно дефинисање процеса одлучивања.

Доносилац одлуке испољава битан утицај на
процес одлучивања, који проистиче из стручних
знања, искуства у доношењу одлуке, система
вредности, психолошких и других карактеристи
ка, као објективних и реалних фактора. Стал
на потреба за ефикасним одлучивањем у реал
ном времену истовремено условљава и посто
јање одређених нормативних процедура које би
требало да обезбеде правовременост и квали
тет, као и подразумевану реалност одлуке. У
конкретном случају, када се говори о војном ме
наџменту и процесу доношења војних одлука
(ПДВО), он је дефинисан Упутством за опера
тивно планирање и рад команди у Војсци Ср
бије (Упутство). Применом процедура дефини
саних Упутством требало би да се задовоље ци
љеви доносиоца одлуке, односно команди је
диница различитог нивоа. Тај процес формал
но се одвија кроз седам фаза процеса одлучи
вања: иницирање, оријентација, развој курсе
ва акције, анализа курсева акције, упоређива
ње курсева акције, одобравање курса акције и
израда докумената. Једна од карактеристика
ПДВО је та да се свака од наведених фаза за
снива на подацима и закључцима из претход
не и да свака фаза може почети тек након за
вршетка претходне.

Прва фаза (иницирање) обухвата рад ко
манданта и команде на пријему и упознавању
са задатком претпостављеног. Следи почетна
процена, након које се предузимају хитне ме
ре и упућују припремна наређења јединицама
ради правовременог отпочињања процеса
оперативног планирања и непосредне припре
ме јединица за извршење добијеног задатка.

Другу фазу (оријентација) карактеришу
елементи врло специфичне природе који од
ређују целокупан ток процеса одлучивања. У
њој се обавља детаљна анализа задатка по
свим елементима и на свим нивоима команде
и она је кључна за процес доношења одлуке.

Кроз ову фазу дефинише се тактички проблем
и почиње процес одређивања решења.

Трећа фаза (развој курсева акције) пред
ставља фазу процеса одлучивања у којој се
развијају прихватљиве алтернативе, тј. курсе
ви акције (КА), односно варијанте, решења до
бијеног задатка. Варијанте се дефинишу на
основу резултата претходне фазе, те смерни
ца и замисли команданта којима он усмерава
рад команде.

Четврта фаза (анализа могућих курсева
акције - ратне игре) представља фазу проце
са одлучивања којом се идентификују карак
теристике (предности и слабости) курсева
акције на основу којих се врши њихова евен
туална корекција - побољшање и детаљан
опис карактеристика начина извршење задат
ка сваког специфичног курса. Она се реализу
је разигравањем борбених дејстава кроз ратне
игре помоћу којих се обезбеђује потпуна и де
таљна визуелизација тока операције.

Пета фаза (упоређивање курсева акција)
јесте место у којем се врши анализа предности
и недостатака разиграваних курсева акције и у
којој сваки члан команде приказује своје резул
тате упоређивања појединих курсева и њихове
карактеристике. Процењивање се врши према
критеријумима за оцењивање који се дефини
шу у претходној фази. Овде је важно нагласи
ти правилан избор и јасно дефинисање крите
ријума оцењивања, јер се на основу њих бира
курс акције. Поменутим Упутством дефинисан
је ПДВО и као пример наведени су одређени
критеријуми и њихова вредност ради обја
шњења процеса одлучивања, али је истовре
мено наглашено и у тумачењу процеса обја
шњено да се за сваки конкретан задатак дефи
нишу специфични критеријуми и њихов значај.

Један од главних проблема одлучивања
јесте циљ који се жели постићи спровођењем
одлуке. Циљ је, у ствари, крајње жељено ста
ње система, до кога се долази активирањем и
реализацијом одлуке, тј. изабране варијанте
ангажовања снага. За коју варијанту од пону
ђених ће се доносилац одлуке определити,



проблем је који се решава помоћу критерију
ма1 за оцену и избор варијанти.

Основни фактор који утиче на одређивање
значаја појединих критеријума је врста опера
ције која се изводи. Коначан суд о важности по
јединих критеријума на крају ће ипак дати до
носилац одлуке на основу својих процена, где
долазе до изражаја његове специфичне карак
теристике. За сваки појединачни проблем одлу
чивања (задатак) дефинишу се, дакле, специ
фични критеријуми, а њихов број, као и њихо
ва важност у сваком појединачном задатку су
различити. Критеријуми за избор варијанте
ангажовања снага представљају кључне фак
торе којима се доприноси оптималности доне
те одлуке. Минимум резултата који би се тре
бао постићи правилним избором и коректним
вредновањем критеријума јесте елиминација по
грешних акција, избегавање непотребних и не
допустивих губитака људских и материјалних
ресурса, обезбеђење сврсисходног и ефикасног
деловања сопствених снага и омогућавање
доношења једне од оптималних одлука. Након

1 Критеријум је елемент одлучивања којим се вреднује,
описује и јасно указује на то у којој мери и са каквим резул
татима се остварује постављени циљ, за сваку специфичну
варијанту. Основна сврха критеријума је да доносиоцу одлу
ке обезбеди информацију о томе са каквим карактеристика
ма се поједином алтернативом остварује жељени циљ и да
му омогући упоређивање појединих варијанти по мери датог
критеријума. У сваком специфичном задатку- проблему од
лучивања, сви критеријуми немају исти значај, те је поред де
финисања критеријума веома важно коректно одредити и ре
лативну важност сваког од њих. Примера ради, најчешћи
критеријуми, између осталих, којима се вреднују варијанте
ангажовања снага су маневар, ватра и логистика.

одређивања курса акције,
који се према изабраним
критеријумима покаже као
најбољи, то решење се на
брифингу команданту изно
си као предлог одлуке.

Шеста фаза (одобра
вање курса акције) проце
са одлучивања предста
вља моменат у коме коман
дант одлучује о коначном
решењу. Командантова од
лука може да буде прихва
тање решења предложе
ног од команде у целости,
прихватање тог решења са
одређеним корекцијама
или одбацивање предло
жен их решења, чиме се
процес одлучивања враћа
на почетак.

Седма фаза (израда
докумената - наређења)
представља детаљну раз
раду командантове одлуке

и израду свих прописаних докумената којима
се јединице дефинитивно ангажују на изврше
њу добијеног задатка.

Значајноје правилно разуметиПДВО и по
себно поступак избора и вредновања критери
јума за оцену и избор варијанти ангажовања
снага, јер је само на тај начин могуће доћи до
оптималне одлуке, односно у формалном кон
тексту војног менаџмента, довођење Упутства
на ниво потпуне функционалности и примене.

РАЧУНАРСКИ АЛАТИ
ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ

Да би се појединцу или групи доносилаца
одлука олакшао рад на сложеним скуповима
разнородних информација које се укрштају на
психолошком, техничком и другим нивоима у
току процеса одлучивања, било је сасвим нор
мално да су истраживања у свету усмерена у
правцу коришћења моћних рачунара као подр
шке ових процеса.

Суштински, системи за подршку одлучива
њу (енгл. Decision Support Systems) јесу интер
активни, флексибилни и адаптивни рачунарски
информационисистемиза подршкуу решавању
неструктуриранихпословних проблема,у циљу
побољшања процеса одлучивања. Системи за
подршку одлучивању су информациони систе
ми који подржавају процесе доношења одлука
и представљају спој информационих система,
примене низа функционалнихзнања и доноше
ња одлука. Ови системи треба да обезбеде ме-
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наџеру тачну, правовремену и релевантну ин
формацију.Системиза подршкуодлучивањупо
државају све фазе процеса одлучивања, од
фазе формулацијепроблема,преко пројектова
ња, избора,до имплементације.Ови системипо
државају, а не замењују доносиоца одлуке.

Системи за подршку одлучивању су у из
весној мери смањили коришћење стандардних
симулационих и оптимизационих метода и тех
ника као алата у процесу одлучивања. Ради се
о томе да се комплексни проблеми у процесу
припрема за извођење савремених операција
и увођења савремених технологија у артиље
ријске јединице ватрене подршке морају тре
тирати као вишекритеријумски и са мноштвом
променљивих, а то значи да је обухват таквих
проблема симулационим и нарочито оптими
зационим моделима већ сам по себи веома
сложен проблем. Наиме, на нивоу комуника
ције аналитичара који креира или рукује та
квим моделом и доносиоца одлуке који треба
да разуме модел и прихвати његов резултат,
отвара се много проблема. Највећи је психо
лошки, да се модел доносиоцу одлука учини
толико компликованим да почне да сумња у
модел. Други типичан проблем је лимитира
ност могућности упрошћења математичког
апарата у моделу, апарата којим се најчешће
једино могу описати сложене појаве и процеси
у вези којих се доносе одлуке.

Уместо тога, уочено је да је за елиминиса
ње одбојности доносилаца одлука према (ма
тематичким) моделима и рачунарима најбоље
изградити специјалне софтверске алате за ви
зуелно угодну комуникацију човека и рачунара
у фази доношења одлука. Такви алати треба
да садрже упрошћен али исправан математич
ки или неки други погодан модел решавања
проблема, а да комуникација са њим обезбеди
човеку да може да мења мишљење и да ис
пробава варијанте, да се не умара превише и
да цео процес не траје предуго. Резултати ис
траживања у области показују да се у томе ус
пело и да данас на тржишту софтвера постоји
права шума алата за подршку одлучивању ко
ји се данас у свету највише користе за страте
шко доношење одлука.

СИСТЕМ ЗА ПОДРШКУ
У ВРЕДНОВАЊУ

Корпорације,државне службе и агенције у
развијенимземљамасве више користеалатеза
подршку одлучивању како би се анализирали
сценарији одлучивања, идентификовали трен
дови и генерисане пројекције,односно да би се
оптимизовале пословне и друге, на профит
усмерене акције. Основна функција алата за
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подршку одлучивању у том контексту јесте да
помаже доносиоцу одлука да рекомпонује, од
носно да на погодан начин структуира проблем,
затим да примени неки од модела одлучивања,
као што су гранасте структуре одлучивања, ви
шеатрибутни модели корисности, Бајесови мо
дели, аналитички хијерархијски процес и др., и
најзад, да одреди квантификатор последица,
односно исхода процеса доношења одлука, као
што су, на пример, тежински коефицијенти, ве
роватноће или очекивани трошкови.

Две су типичне врсте софтвера за подр
шку одлучивању. Прву представљају скупи си
мулациони пакети у чије се моделе уграђују
колективно искуство, знање и интуиција. Ова
класа алата за подршку одлучивању није пред
мет разматрања. Другу групу софтвера чине
алати за подршку одлучивању или тзв. алати
за анализу одлука који су прилагођени за пи-си
платформе и у највећем броју случајева има
ју прихватљиве цене на тржишту софтвера. На
основу свега изнетог, а за потребе овог рада, у
процесу одлучивања примењен је алат Expert
Choice 2000.

У истраживањима која су овде приказана
коришћен је методолошки и математички пре
цизан метод, познат у теорији вишекритери
јумске оптимизације као аналитички хијерар
хијски процес (АХП).

Аналитички хијерархијски процес
као систем (алат) за доношење
одлука
Аналитички хијерархијски процес (АХП)

представља један од најпознатијих метода на
учне анализе сценарија и доношења одлука
конзистентним вредновањем хијерархија чије
елементе чине циљеви, критеријуми, поткри
теријуми и алтернативе.

По многим мишљењима АХП је систем за
подршку одлучивању, јер садржи коректан ма
тематички модел и реализованје као уобличен
софтвер за пи-си платформе са потпуном тех
ничком подршком и, генерално има довољно
разлога да се, у рачунарској верзији Expert
Choice, сматра и комерцијалним алатом за по
дршку одлучивања опште намене у области
вишекритеријумског одлучивања.

Методолошки основи
аналитичког хијерархијског
процеса
Аналитички хијерархијски процес спада у

класу методаза меку оптимизацију.У основи се
ради о специфичном алату за формирање и
анализу хијерархија одлучивања. Аналитички
хијерархијски процес најпре омогућава интер
активно креирање хијерархије проблема, као
припремусценаријаодлучивања,а затим вред
новање у паровима елемената хијерархије
(циљева, критеријума и алтернатива) у Јо;»
down" смеру. На крају се врши синтеза свих
вредновања и по строго утврђеном математич
ком моделу одређују тежински коефицијенти
свих елеменатахијерархије.Збир тежинских ко
ефицијената елемената на сваком нивоу хије
рархије једнак је 1, што омогућава доносиоцу
одлуке да рангира све елементе у хоризонтал
ном и вертикалном смислу.

Аналитички хијерархијски процес омогућа
ва интерактивну анализу осетљивости поступ
ка вредновања на коначне рангове елемената
хијерархије.Поредтога,током вредновањаеле
мената хијерархије, све до краја процедуре и
синтезерезултата,проверавасе конзистентност
резоновања доносиоца одлука и утврђује ис
правностдобијених ранговаалтернативаи кри
теријума, као и њихових тежинских вредности.

Методолошкигледано,аналитичкихијерар
хијски процес заснива се на концепту баланса
који се користи за одређивање свеукупне рела
тивне значајности скупа атрибута, активности
или критеријума, а односе се на анализирани
проблем одлучивања. То се може постићи
структурирањем било ког комплексног про
блема одлучивања, који укључује више особа,
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више критеријума и више периода у већи број
хијерархијских нивоа, додељујући тежине у
облику серије матрица поређења парова, а по
том и коришћењем система за подршку одлу
чивању ExpertChoice радиодређивањанормал
них тежина. Те тежине користе се за евалуаци
ју атрибута на најнижем нивоу целокупне хије
рархије. На тај начин схваћен, процес модели
рања захтева четири фазе:

- структурирање проблема,
- прикупљање података,
- оцењивање релативних тежина и
- одређивање решења проблема.
Фаза структурирања састоји се од деком

поновања било ког комплексног проблема од
лучивања у серију хијерархија, где сваки ниво
представља мањи број управљивих атрибута.
Они се затим декомпонују у други скуп елеме
ната, који одговара следећем нивоу, итд.

Друга фаза почиње прикупљањем и мере
њем података. Онај ко оцењује (доносилац од
луке) доделиће релативне оцене у паровима
атрибута једног хијерархијског нивоа, за дате
атрибуте следећег, вишег хијерархијског ни
воа. Исти процес понавља се за све нивое це
локупне хијерархије. При томе се користи
Сатијева скала девет тачака за додељивање

тежина, јер се њена примена у оваквим истра
живањима показала изузетно поузданом.

Трећа фаза методе АХП је процена рела
тивних тежина. Матрице поређења по парови
ма ће се "превести" у проблеме одређивања
сопствених вредности, ради добијања норма
лизованих и јединствених сопствених вектора
тежина за све атрибуте на сваком нивоу хије
рархије.

Последња фаза методеАХП подразумева
налажење тзв. композитног нормализованог
вектора. Тај композитни вектор ће се потом ко
ристити за налажење релативних приоритета
свих ентитета на најнижем (хијерархијском)
нивоу,што омогућава достизање постављених
циљева целокупног проблема.

Аналитички хијерархијски процес је флек
сибилан, јер омогућава да се код сложених
проблема са много критеријума и алтернатива
релативно лако нађу релације између утицај
них фактора, препозна њихов експлицитни или
релативни утицај и значај у реалним условима
и одреди доминантност једног фактора у одно
су на други. Метод, наиме, антиципира чиње
ницу да се и најсложенији проблем може раз
ложити на хијерархију и то тако да су у даљу
анализу укључени и квалитативни и квантита-



тивни аспекти проблема. Аналитички хијерар
хијски процес држи све делове хијерархије у
вези, тако да је једноставно видети како проме
на једног фактора утиче на остале факторе.

КРИТЕРИЈУМИ

На основу спроведеног истраживања којеје
реализовано са познаваоцима процеса одлучи
вања у војном менаџменту,уз дефинисање кри
теријумаза извођењесавременихоперација,до
шло се до података о критеријумима који су ре
левантни са аспекта ефикасности и ефективно
сти ангажовања снага у таквим операцијама.

Кренулосе одједне опште претпоставкеуте
мељене на основним врстамаоперација које из
водејединице Војске, а базиране су у односу на
критеријуме начинадејства. Ради се о нападној,
одбрамбеној и противтерористичкој операцији,
као најчешћој врсти борбених операција које би

Снимио: Д. Атлагић

изводиле снаге, односно јединице Војске. Исто
тако, разматранаје и једна неборбена операци
ја, која најчешће одражава и дефинисану трећу
мисију Војске, а односи се на операцију подршке
цивилним властимау супротстављањунеоружа
ним претњама безбедности.

Током истраживања, на експертском ни
воу дефинисани су критеријуми за ангажова
ње снага у операцијама, односно одређени су
критеријуми за избор курса акције и дефини
сани њихови приоритети за наведене опера
ције, као најчешћи могући основ употребе
јединица Војске.

Главни проблем представља рангирање
дефинисаних критеријума за ангажовање снага
у операцијама,посебноимајућиу видуда они не
мају истизначају одређенојврстиоперације,што
је условило посебно рангирање за сваку врсту
операције. Конкретно, неопходно је било одре
дити критеријуме, а затим њихов значај у одно
су на нападну,одбрамбену,противтерористичку



BUДDBU, PDДDBU

операцију и операцију помоћи цивилним органи
ма власти услед природних и других несрећа.

Дефинисање проблема
При избору конкретног курса акције, при

казаних у табели 1, решава се проблем одре
ђивања значаја критеријума за ангажовање
снага у одређеним врстама операција.

Ради потпуног разумевања и схватања
значаја критеријума, посебно са аспекта усво
јених доктринарних решења, критеријуми су
детаљно објашњени и њихове импликације
стављене у контекст конкретне операције.

Дефинисање критеријума
Значење критеријума за избор курса акци

је теоријски је потпуно разрађено, а у конкрет
ном истраживању дошло се и до њиховог
значаја за избор курса акције, где се истовре-

Редни Назив критеријума Операцијеброј
1. Маневар ~2. Ватра s"'!!: "":;

"' в вз. Командовање '.;. ~-~ ь"' ~ ~ s4. Обавештаiно обеэбећење ш~ :; ::r ~-~ ~ g- в
5. Покретљивост " а. "' [ а. [ ·s:::i: m

Лоmстичко обеэбећење "'ф а." i!!" ::rs <::
6. :i:: :s "'" 111" ":i: 111,go в е а.<:;
7. Једноставност в ф"'"111а. о в
8. Противваэдухопловна дејстава [;:; ::r

Табела 1: Критеријуми
за ангажовање снага у операцијама

мено показало и њихово узајамно деловање.
Ови резултатиипак треба да се прихватеуслов
но, јер су узроковани и низом других чинилаца.
Изналажење конкретног решења, у крајњем,
ипак прелази у домен команданта, његове спо
собности и одговорности коју преузима за до
нету одлуку, а која директно зависи од његових
својстава и особина као лидера.

Маневар
Маневар, према Клаузевицу, представља

обележено дејство, које ће, такорећи ни из чега,
тј. из равнотеже, бити проузроковано тек погре
шком, коју ћемо измамити код непријатеља. То
су прави потезиу шаху.Тоје, дакле, играса урав
нотеженимснагама,да би се постиглазгоднапри
лика за остваривање успеха и искористила као
надмоћностнад непријатељем.2Из наведеногсе
може закључити да је суштина маневра у ства
рању надмоћности над противником и, како да
ље истичеКлаузевиц,"нема никаквихправилаза
маневар,да никакав маневар,никаквоопште на
чело не може одредити вредност поступака, већ
да разуман рад, тачност, ред, послушност и не
устрашивост могу наћи у најиндивидуалнијим и
најситнијимоколностима средствада себи ство
ре знатне користии да ће, углавном,од ових осо
бина зависити победа у овој утакмици."3

Према Упутству за оперативно планирање
и рад командиу ВојсциСрбије (привремено),"ма
невар представља довођење сопствених снага
у повољнији положај у односу на противника.
Усмеравасе премаодлучујућимтачкама, илиди
ректнока центругравитацијепротивника.Непред
видивиманевримогуда представљајукључуспе
ха".4 Наведениставје у потпуностисагласанКла
узевицевом ставу и потпуноодражава схватање
и значај маневра који се у суштини није проме
нио, већје напротив,оживотворен у савремени
јим околностимаи захтеваод командантаспособ
ност деловања и иницијативу у врло сложеним
условима. Дакле, околности су се знатно проме
ниле, а значај маневра је остао исти.

2 Клаузевиц: О рату, Графичко предузеће "Вук Караџић",
погон здружена штампарија, Београд, 1951.

3 Исто.
4 Упутство за оперативно планирање и рад команди у

Војсци Србије - привремено, ГШ ВС, Београд, 2008.



Избор конкретног маневра произилази из
правилне процене и успешног рада команде,
посебно способности команданта да у датом
моменту донесе адекватну одлуку. Овом еле
менту су и испитаници придали важност, по
себно са аспекта остваривања предности до
које се долази иницијативом у односу на не
пријатеља, што представља кључ решења.
Значај који је дат маневру јасно говори, у одре
ђеним врстама операција, где му је место, ко
лики му је значај, како се третира и какав има
утицај на избор варијанте ангажовања снага.

Ватра
Критеријум ватра треба схватити као ак

тивност којом се непосредно долази до оства
ривања дефинисаног циља, односно средства
које је у конкретној врсти операције доминант
но. То значи да се ватром троше и умањују не
пријатељеве снаге и да тај сегмент треба да
буде присутан ако се имају у видудаље после
дице таквог деловања, тј. далекосежне после
дице по дефинисане циљеве.

Према Војном лексикону ватра предста
вља основно средство за неутралисање не-

5 Војни лексикон, ВИЗ, Београд, 1981.

Снимио: Д. Атлагић

пријатељевеживе силе и технике на копну,мо
ру и у ваздушном простору. Заједно са покре
том и ударом чини основне елементе боја и
борбе. Редовно се планира организовано и
плански реализује. Остварује се гађањем свих
врста оружја и оруђа видова и родова ОС,
минско-експлозивним средствима". Њоме се
најефикасније руше утврђени објекти, разби
јају и уништавају утврђена упоришта, ослонци,
отпорне тачке, чворови одбране и др. Значај
ватре проистиче из њене основне функције -
материјалног и морално-психолошког дејства.
Битну особину ватре представља њена ефи
касност, која се оцењује њеним материјалним
учинком, што је првенствено условљено мо
гућношћу средстава, обуком људства и пра
вилним руковањем ватром. У остваривању
ватре постоје и одређена начела, као што су:
економичност,масивност,правовременост,из
ненађење, надмоћност и еластичност.5Ако се
прихвати да наведена начела представљају
сазнања за деловање, односно однос између
ствари и њихових дејстава, у суштини се може
прихватити и да одражава и ослонац за њену
примену.

Ватра је основно средство за остварење
циља. Ипак, постоји много релевантних фак-
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тора који објективно постоје у датим околно
стима и који су секундарне природе у моменту
одвијања операције. Међутим, након завршет
ка операције они испливају на површину и до
бијају сасвим нову димензију и значење,
понекад приоритет, што има кључни утицај на
коначан исход операције.

Ватра је, дакле, битан сегмент са аспекта
разматрања критеријума за избор курса акци
је ангажовања снага у одређеним врстама опе
рација, а пре свега борбених. Ако су снаге
(јединице) већ ангажоване, "под претпостав
ком да се тражи решење оружјем, како истиче
Клаузевиц, ватраје основа за сваку акцију, ако
она заиста наступи, а решење оружјем је за
све велике и мале операције у рату исто што и
плаћање у готовом у меничном промету". Ако
је решење оружјем основа свих комбинација,
то излази да противник помоћу срећног реше
ња оружјем може поништити сваку од њих - не
само у случају да је то баш оно решење на ко
јем се непосредно оснива наша комбинација,
већ и помоћу сваког другог решења, само ако
је оно у знатној мери јако"6• У наведеном ставу
јасно се исказује значај ватре, али и преплита
ње командовања и процеса одлучивања са
свим осталим критеријумима који су недвосми
слено интегративни и који чине јединствену
целину.

Командовање
Критеријум командовање показао се вео

ма комплексним са аспекта његовог схватања
и дефинисања. Многи теоретичари различито

га дефинишу. Неки поистовећују командовање
и руковођење, други указују да је командова
ње функција руковођења, трећи сматрају да је
командовање основна делатност којом се ре
гулишу све активности у војној организацији.
Заједничко, тј. оно у чему су сви аутори једин
ствени јесте да је командовање процес којим
претпостављени, на основу законских пропи
са и овлашћења, одговарајућим актима, усме
равају јединице и појединце у извршавању
задатака.

Ради потпунијег разумевања и схватања
проблематике командовања, наведени су не
ки карактеристични примери дефинисања ко
мандовања, посебно у контексту планирања и
извођења операција и његов могући утицај на
избор варијанте ангажовања снага у поједи
ним врстама операција.

Према Војном лексикону' командовање је
функцијајединственог руковођења ОС или њи
ховим деловима у миру и рату.Заснованоје на
принципуједностарешинства, а спроводи се на
основу законских прописа, овлашћења и наре
ђења претпостављених. Састоји се у искључи
вом правустарешинејединице (установе)да са
мосталноодлучује о употреби и дејствуједини
ца, издаје наређења и организује контролу.

Снимио: Д. Атлагић

6 Клаузевиц.: О рату, Графичко [!~редузеће"Вук Караџић"',
Београд, 1951.

7 Војни лексикон, ВИЗ, Београд, 1'1981.



Основни носиоци командовања у
ОС су команда, односно коман
дант са својим штабом, заме
ницима и помоћницима.
Процес командовања је
непрекидан, јединствен и
узајамно повезан. Обу
хвата непрекидно стица
ње података, праћење
ситуације, доношење од-
луке и издавање директи-
ва, заповести и наређења. Остварује се плани
рањем, организовањем, наређивањем, коор
динацијом и контролом. Начела командовања су
јединственост, непрекидност, ефикасност, тајност,
еластичност, оперативност и сигурност. Зависно
од степена на којем се остварује може бити так
тичко, оперативно, стратегијско, врховно, центра
лизовано и децентрализовано командовање.

Упутство за оперативно планирање и рад
команди у Војсци Србије - привремено из
2008, каже да командовање и руковођење
(КиР) јесте процес усмеравања јединица и по
јединаца у извршавању задатака и остварењу
постављених циљева. Командант је централ
на личност тог процеса, јер он доноси одлуку,
издаје наређења за употребу снага и контро
лише спровођење одлуке.8 Дакле, командова
ње се огледа у праву појединца (команданта и
командира) да доноси одлуку, издаје наређе
ња и контролише спровођење одлуке. Руково
ђење подразумева овлашћења и активности
команданта и органа команде у припреми за
доношење одлуке и у току операција.

Командант користи командовање и руково
ђење, заједно са штабом као својим извршним
елементом, ради правовременог доношења
одлука, управљања неизвесним ситуацијама у
току борбенихдејстава,ефикасне употребесна
га и успешног усмеравања курса акција. У су
штини, циљ КиР је извршавање задатака, а
објекат КиР су додељене снаге.9

Ресурси команданта и потчињених једини
ца потребни за реализацију кључних функција
КиР обухватају:(1)људство (штаб и официре за
везу) које је командант овластио за спровође
ње контроле,(2) систем веза и комуникација,ко
мандно-информационе системе и друга сред
ства и опрему за подршку систему КиР, (3) ре
јоне размештаја командних места, укључујући
снаге и средства за њихово административно и
физичко обезбеђење и (4) процедуре штабног
рада за доношење одлуке, уз коришћење свих

расположивих извора, као што су
доктрине,тактике,технике,прави

ла и стандардне оперативне
процедуре (СОП), ради усме

равања активности коман
данта и штаба."

Систем командовања
и руковођењатребада буде
еластичан, отпоран и тако
организованда правовреме
нообезбеђујеинформације

неопходне команданту за
обављањењеговихфункција.

Доктрина Војске Србије11

недефинише командовање,али истичеда је ко
мандовањеи руковођењеВојскомСрбијезасно
вано на начелима јединства, непрекидности,
еластичности, ефикасности, оперативности и
сигурности. Такође, командовање и руковође
ње (КиР) у операцијама сврстава се у садржа
је борбених дејстава и објашњава, а у опера
цијама Војске Србије заснива се на плановима,
слободи акције и дисциплини потчињених ко
манданата. За остварење КиР-а потребноје да
команданти свих нивоа разумеју замисао за из
вођењеоперацијеи своју мисијуу стратегијском,

8 Упутство за оперативно планирање и рад команди у
Војсци Србије - привремено, ГШ ВС, Београд, 2008.

g Исто.
10 Исто.
11 Доктрина Војске Србије, ГШ ВС, Београд, 2010.
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оперативном и тактичком контексту, које ефек
те и зашто треба да постигну и да имају слобо
ду акције ограничену нужним степеном коорди
нације од вишег нивоа командовања.12

Обавештајна делатност (обезбеђење)
Када је у питању обавештајна делатност

(обезбеђење), Клаузевицје запазио да означа
ва целокупно сазнање које имамо о непријате
љу и његовој земљи, дакле основу за све наше
сопствене идеје и поступке." Ако се томе до
да да се обавештајна припрема бојишта састо
ји од великог броја извештаја који се добијају,
да су и противуречни, да је већи део нетачан,
а највећи део неизвестан, онда се јасно закљу
чује која је важност команде и команданта у ра
суђивању. У вези с тим, Клаузевиц даље исти
че: "Он се мора руководитизаконом вероватно
ће. Ова тешкоћа није незнатна при првим про
јектима који се врше у кабинету ијош праве рат
не сфере, али је бескрајно већа тамо где у ху
ци самога рата, где један извештај пристиже
други; још је срећа ако сви, један другоме про
тивречни створе извесну равнотежу и тако са
ми изазову критичку процену". Укратко речено:
већина извештајасу нетачни,а плашљивосткод

људи придаје нове снаге лажи и неистини. Увек
је сваки наклоњен да пре верујеу зло него у до
бро; сваки је наклоњен да зло понешто увели
ча, а и опасности, о којима се на овај начин из
вештава". Ова тешкоћа по питању правилног
сагледавања, која је једна од највећих незгода
у рату, чини да се ствари јављају сасвим дру
гачије но што су замишљене. Утицај чула јачи
је од представехладнога разума и то идедотле,
да се можда још никад није извршило иоле ва
жно предузеће, а да старешина у првим трену
цима извршења није морао у себи да савлада
нове сумње". Чврсто поверење у самога себе
мора га наоружати против привидног притиска
датог тренутка. Његово раније убеђење потвр
диће се са развијањем ствари, чим се предње
кулисе, које судбина истиче на ратну сцену, са
својим крупним привиђењима опасности, укло
не и видокруг прошири. Ово је једна од великих
провалија између планирања и извођења."14

Према садржају обавештајнеприпремебојишта

12 Исто.
13 Клаузевиц.: О рату, Графичко предузеће "Вук Караџић",

погон здружена штампарија, Београд, 1951.
14 Исто.



наглашава се да се пред савремене оружане
снаге поставља основни задатак - владати ин
формацијама о окружењу и претњи, а истовре
мено извршити анализе и процене пре против
ника, у циљу оптималног ангажовања сопстве
них снага или онемогућавању намера супрот
не стране. Даље се истиче да се у оквиру оба
вештајног обезбеђења Војске Србије, а ради по
дршке командантима у планирању, организова
њу и извођењу операција, на свим нивоима од
лучивања реализују кључне обавештајне функ
ције, међу којима је кључна функција "обаве
штајна припрема бојишта".15

Наведени ставови потпуно доказују Клау
зевицеву тврдњу о значају обавештајне делат
ности, посебно са аспекта располагања инфор
мацијама, и потпуно је имплементирају у кон
текст обавештајне припреме бојишта. Ако се
има у виду значај информација у процесу до
ношења одлука, без обзира на то о којим фа
зама се ради,јер се обавештајнаделатност или
припрема бојишта одвија непрекидно, онда је
потпунојасна наведенаконстатацијаи значај ко
ји јој испитаниципридајуу операцијама било ко
је врсте.

Покретљивост
Критеријумпокретљивостје све вишедоби

јао на значају од појаве рата, како са развојем
војне мисли, тако и са технолошким развојем и
све више добија на значају у остварењу жеље
ног крајњег стања у току извођења операција.

Доктрина Војске Србије16 не дефинише
покретљивост као посебан елемент способно
сти, али кроз способност размештаја и мобил
ности у зони операција наглашава значај "мо-

15 Упутство за обавештајну припрему бојишта (привре
мено), Ј-2/ГШ ВС, 2008.

16 Доктрина Војске Србије, ГШ ВС, Београд, 2010.
17 Војни лексикон, ВИЗ, Београд, 1981.

гућности Војске Србије или њених делова да у
предвиђеном времену разместе снаге у зону
операција и изврше маневар снага у складу са
циљевима операције" и да је та "способност од
ређена капацитетима транспортних средстава
или могућности превожења војних снага и
средстава на простор употребе, као и маневар
ским могућностима у зони извршавања задата
ка", што у суштини изражава покретљивост.

Према Војном лексикону, покретљивост
представља способност оружаних снага у це
лини или појединих видова, родова и једини
ца да у различитим земљишним, климатским
и борбеним условима условима савлађују про
стор (копно, море, ваздушни простор), на бо
јишту или ван њега. Може бити тактичка,
оперативна и стратегијска покретљивост.
Зависи од организације и формације, техничке
опремљености усвојеног система командова
ња, карактеристика земљишта, путне мреже,
климатских и метеоролошких услова и др."

По Клаузевицу покретљивост на маршу је
условљена и организацијом (величином) сна
га, о чему каже: "Уколико је трупа мања, утоли
ко ју је лакше покренути и утолико је мање по
требно оно дељење које не следи због подеље
ног распореда, већ због незграпности масе. Ма
ла трупа маршује, дакле, једним друмом, а ако
треба да наступа у више праваца, лако је на
ћи путеве који су близу један другом и довољ
но добри за њене потребе.Уколико масе поста
ју веће, утолико су већи: потреба за поделом,
број колона, потреба за изграђеним путевима
или чак и великим друмовима, па и удаљеност
једне колоне од друге. Уколико су, наиме, дело
ви мањи, утолико пре морају један другом

Снимио: Ј. Мамула
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притећиу помоћ;уколико су већи,утолико се ду
же могу оставити сами себи. Међутим, покре
тљивост, и, ако тако смемода се изразимо,по
добност за руковање већим и мањим делови
ма војске на ратишту, ипак си се знатно попра
виле смањивањем коморе".18Дакле, јасно се ви
ди да је структуираност снага била значајна за
покретљивосту време Клаузевица,што и данас
важи и све више добија на значају.

Тактичка покретљивост је елеменат боја и
борбе који непосредно утиче на борбену, мане
варску и ударну способност јединица.19 По Кла
узевицу, покретљивост у одбрани се огледа на
следећи иачин,... уколико се одбрамбени си
стем удаљује од непосредне заштите, утолико
се више морају узети у помоћ покрети , актив
на одбрана, па чак и офанзивне радње. Изве
сни одреди сматрају се као резерва, а осим то
га један одвојени одред помаже хитно други
својим сувишним трупама. Ово потпомагање
врши се или право из позадине, притицањем у
помоћ ради ојачања и обнављања пасивног
отпора или ударом у бок непријатељу, или чак
угрожавањем његове одступнице. "20

Оперативна покретљивост је способност
оперативних снага да у одређеним борбеним,
земљишним и временским условима савлађу
ју простор и извршавају задатке. Значајан еле
мент је постизање изненађења, остваривање
надмоћности и експлоатације ефеката ватре и
удара, повећање темпа напада, брзог мењања
тежишта и начина дејства,21 што се потврђује
кроз следеће: "".француске армије образова
ле су велике фронтове, вероватно због лакшег

Снимио: Ј. Мамула

снабдевања, због одлука команданата да им
се дивизије нађу у првој линији, остављајући у
резерви само слабе одреде и препуштање
бриге о њима потчињенима. Тако је трајало до
појаве Наполеона у Италији. Живошћу њего
вих покрета непријатељ је поражен већ у пр
вим операцијама. Он је ослободио војску од
све непотребне материјалне спреме. Тако
олакшан, он је својом покретљивошћу прева
зишао све модерне војске. Покорио је полуо
стрво једном серијом маршева и стратегијских
битака".22

Када је у питању покретљивост,Жомини је
запазио и значајлогистичкогобезбеђења,па на
води: "Комбинације са магацинима стоје у нај
тешњој вези са системом маршева,јер да би се
маршевалодуго и брзо, мора се осигуратиснаб
девање; где говори и о изворима снабдевања,
"". рат треба да се издржава ратом.., да се увек
издржавао на рачун освојених эемагъа..; мора
се имати једна сигурна база за снабдевање у
близини фронта. ". Не може се ратовати без
уређених магацина".Такође, говори и о правци
ма снабдевања и превозним средствима: "Ни
је довољно само прикупити намирнице, већ су

18 О томе више: Клаузевиц, О рату, Графичко предузеће
"Вук Караџић", погон Задружна штампарија, Београд, 1951"

19 Војни лексикон, ВИЗ, Београд, 1981.
20 О томе више: Клаузевиц, О рату, Графичко предузеће

"Вук Караџић", погон Задружна штампарија, Београд, 1951.
21 Војни лексикон, ВИЗ, Београд, 1981.
22 О томе више: Жомини, Преглед ратне вештине, Графич

ко предузеће "Вук Караџић", погон ,,Просвета" Београд, 1951.



потребна и средства којима ће се оне дотура
ти трупама ". када се жели живо и брзо напре
довање ". потребни су војни возови. Близина
мора знатно олакшава принос већих количина
намирница ". Веће и мање пловне реке и кана
ли, чији је ток паралелан комуникацијама опе
рацијског правца, знатно олакшавају транспор
товање животних намирница".23

Нема очекиване покретљивости, како на
маршу,тако и у борбеним дејствима без добре
борбенеорганизацијеснага,техничкеопремље
ности усвојеног система командовања, путне и
железничке мреже, савремених транспортних
капацитета, савремених борбених система,
добре оспособљености снага и правилних од
лука, а она ће у доброј мери зависити и од ка
рактеристика земљишта, климатских и метео-

23 О томе више: Жомини, Преглед ратне вештине, Графич
ко предузеће "Вук Караџић", погон ,,Просвета" Београд, 1951.

24 Група аутора: Војни лексикон, Војноиздавачки завод, Бе
оград, 1981.

25 Исто.
26 Исто.

Снимио: Д. Атлагић

ролошких услова и др., што је потврђено ста
вовима Клаузевица и Жоминија, као и значајем
који јој испитаници придају у операцијама би
ло које врсте.

Покретљивији је онај који је способнији да
у одређеним условима дејствује брже и ела
стичније. Треба имати у виду да се покретљи
вост у борбеним дејствима битно разликује од
покретљивости на маршу.

Логистика
Термин логистика је грчког порекла (logi

stike). Његово номинално значење је:" ...орга
низација материјалног обезбеђења и збриња
вања оружаних снага у миру и рату"24

Први пут га је употребио Лав VI Мудри,
"".обухватајући њиме све делатности око при
према ратних похода",25 да би касније био раз
рађиван и прецизније дефинисан. У делу лите
ратуре спомиње се и као позадинскообезбеђе
ње, односно "".мере и радње којима се оружа
ним снагама обезбеђују услови за извођење
борбенихдејстава,обуку,живот и рад".,26 приче-



BUДDBU, PDДDBU

му се наглашава да "" између логистике и по
задине не постоје битне разлике".27

,,Логистичкаобезбеђење представља опе
рационализацију општих поставки теорије и
праксе логистике у организацији Војске. Као по
себан систем има задатак да обезбеди матери
јалне, здравствене и инфраструктурне преду
слове за ефикасно функционисањеВојскеу ми
ру,ванредномстању,припреме и ефикасан пре
лазак на ратну организацију и успешно функци
онисање у рату".28

Јединице без муниције, људство без хра
не или санитетског обезбеђења, возила без го
рива или резервнихделова не могу стићидо ци
ља. Било који њихов квалитет,поступак или ак
тивност ове недостатке не може надоместити.
Снабдевањејединица муницијом,храном, гори
вом, резервним деловима и другим потребама
управо врши логистика. То, наизглед, није то
лико значајан задатак, али је задатак чијим се
неизвршењем иде у пораз.

За достизање потпуног успеха неопходна
је оптимална, по месту и времену прецизно ис-

планирана употреба расположивих ресурса у
реализацији наменских задатака. Логистичка
обезбеђењечини више сложених,зависних, ме
ђусобно усклађених подсистема са специфич
ним својствима, кроз које се остварујулогистич
ке функције: снабдевање, одржавање, опште
логистичке делатности, транспорт, здравство и
инфраструктура.

Једноставност
Једноставност, према Данигену, предста

вља квалитативнуспособност руководилацада
задатке добијене од претпостављеногстареши
не реализују успешно, у оптималном времену.29

Тоје, у ствари, уметност и највеће савршенство
командовања, врлина великог војсковође. Она
представљакључ успеха, којег се увек требадр
жати, јер до циља доводи најкраћим путем. Све
велике и мале битке кроз историју добијене су,
у суштини, једноставно.

Једноставно, ипак, не значи и просто, по
вршно или непотпуно, као што би се на први
поглед могло закључити. Не значи да треба
искључити било који садржај или активност,
већ их на најцелисходнији начин укомпоновати
у једну јединствену, оригиналну целину,која ће
изнедрити успех.

Једноставност уопште није једноставна.
До ње је чак компликовано доћи. Суштина јед
ноставности јесте победити непријатеља на
нов, неочекиван начин, максимално користећи
расположиве ресурсе, уз потпуну ефикасност
и минималне сопствене губитке у најоптимал
нијем времену.

Ако жели успех, једноставност мора бити
основ размишљања и делања официра у сва
ком тренутку. Једноставне одлуке и поступци
ће му донети предност и надмоћ над неприја
тељем, а његови потчињени ће их брже и лак
ше разумети и спровести у дело.

Противваздухопловна дејства
Имајући у виду значај противваздухоплов

них дејстава, тај критеријум је било потребно
посебно размотрити и довести га у релацију са
осталим критеријумима. Несумњиво је у ди
ректној вези са савременим ваздухопловним
дејствима и немогуће га је издвајати од вазду
хопловних дејстава. То је и условило његово
посебно разматрање са аспекта савремених
војних операција, посебно ако се имају у виду
најновија искуства употребе ваздухопловних
снага. Противваздухопловна дејства све више
добијају на значају са технолошким развојем
ваздухопловних средстава и развојем доктри-

27 Исто.
28 Доктрина Копнене војске, ГШ ВС, Београд, 2010.
29 Џејмс Ф. Даниген: Како водити рат, ВИНЦ, Београд, 1993.



на савремених оружаних снага за извођење
дејстава са дистанце.

Противваздухопловна дејства, према Док
трини Војске Србије,30 садржај су борбених
дејстава којим се наносе губици ваздухоплов
ним снагама непријатељана копну,у ваздушом
простору и њиховој инфраструктури. Носиоци
противваздухопловних дејстава су артиљериј
ско-ракетне јединице за противваздухопловна
дејства (АРЈ ПВД) и јединице авијације. Успе
шно дејство тих снага условљено је одговара
јућим спровођењем ваздушног осматрања и
јављања.31

зо Доктрина Војске Србије, ГШ ВС, Београд, 2010.
31 Исто.

Са аспекта суштинских оперативних спо
собности, од јединица два претходно наведе
на рода (АРЈ ПВД и авијација), и службе ВОЈ,
формирају се снаге за ПВД, компатибилне ка
рактеру задатка, који је превасходно из доме
на употребе снага у првој мисији, и које здруже
ним способностима извођења дејстава и про
тивдејстава обезбеђују ефикасност употребе.
То су снаге расположивеу реалном времену,за
чију употребу је од суштинске важности посто
јање способности централизованогкомандова
ња заснованог на коришћењу информационог
простора.

Основни објекти противваздухопловних
дејстава су ваздухоплови, аеродроми, склади
шта погонскихи убојних средставаи системиза
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осматрање и навигацију.Учинци ваздухоплов
них дејстава непријатељаумањују се одговара
јућим спровођењем мера противваздухоплов
не заштите.

Ефикасност употребе АРЈ ПВД, односно
успешност у остваривању планираних ефека
та, сагледава се кроз борбене могућности ко
је се састојеод просторних,ватрених,маневар
ских и могућности обезбеђења ракетама.

Просторне могућности одређене су ва
здушним просторомограниченимпо фронту,ду
бини и висини, у којем ватренејединице, нала
зећи се у оперативном распореду, могу да от
кривају, прате и уништавају нападна средства
из ВаП-а.

Ватрене могућности представљају укупну
могућностда се расположивим ватреним сред
ствима и одобреним количинама ракета и му
ниције изврше одређени задаци у борби. Зави
се од броја ватренихјединица, тактичко-технич
ких особина система, исправности ракетно-тех
ничких средстава, степена обучености послуга
и карактеристика циља.

Маневарске могућности представљају мо
гућност ватренихјединица АЈР ПВД да изврше
маневар. Маневар представљаорганизовани и
усклађени покрет и дејство снага у току припре
ме и извођења борбенихдејстава са циљем да
се променом груписања и начина ватреједини
це доведу у повољнији положај за борбена деј
ства, избегне удар непријатеља и успешно из
врши задатак.

Могућност обезбеђења ракетама један је
од предуслова за извршење задатка и суштин
ски представља способност одрживости снага
током извршавања ПВД-а.

Груписањеснага за извођење ПВД-а пред
ставља планско и организовано распоређива
ње и усмеравање јединица у зони операције.
Циљ груписањаје правовремено довођење је
диница у одређенерејоне и положајеради фор
мирањаоперативнограспореда,изражавањате
жишта, као и максималногискоришћењаборбе
них могућности ватренихјединица. У односу на
постављени задатак, претпостављени правац
налета и процене непријатељских ваздухо
пловних снага, а с обзиром на ограничене ма
неварске могућности покретом и расположиве
просторне могућности, почетно груписање има
одлучујућиутицај на искоришћењеборбенихмо
гућности и ефикасност одбране. Почетним гру
писањем заузима се оперативни распоред за
операцију ПВО, којим се обезбеђују услови за
рационалнуи ефикаснуупотребу,маневари ме
ђусобно садејство свих његових елемената.

Борба у ВаП-у представља целокупност
међусобно повезаних дејстава посада, нижих
и основних тактичких јединица, која су усагла
шена по циљевима и задацима и извршавана

по јединственој замисли, при (де)централизо
ваном командовању ради:

- уништења непријатеља,
- одбијања напада непријатеља,
- принуђавања непријатеља на одустаја-

ње од извршења борбеног задатка.
Снаге авијације су основна маневарска и

ударна снага за противваздухопловна дејства.
Са аспекта основних објеката ПВД снаге ави
јације се ангажују на дефанзивним ПВД и
офанзивним ПВД. Основна снага за извођење
дефанзивних ПВД јесте ЛА, при чему су јој
основни објекти дејства ваздухопловне плат
форме непријатеља. Основна снага за извође
ње офанзивних ПВД је ЛБА, а њени основни
објекти дејства су аеродроми, складишта по
гонских и убојних средстава и системи за
осматрање и навигацију непријатеља.

Решење проблема
У конкретном случају одређено је осам вр

ста критеријума релевантних за ангажовање
снага у операцијама, с тим да критеријуми под
редним бројем 2 и 8, у табели 1, нису релевант
ни за операције помоћи цивилним органима
власти. Сви наведени критеријуми се могу де
компоновати на одређене поткритеријуме, с
тим да у овом раду то није разматрано због
ограниченог обима садржаја проблематике.

Подаци из табеле 1 били су полазна осно
ва у одређивању значаја одређеног критерију
ма за конкретну врсту операције и групно одлу
чивање, а применом софтвера Expert Choise
2000 одређене су тежине и значај критеријума
за ангажовањеснага у операцијама који су бит
ни за избор курса акције у процесу доношења
војних одлука.

На основу улазних података, а сходно вр
сти конкретне операције, у односу на дефини
сани циљ - конкретну врсту операције, ранги
рани су критеријуми уз примену методе АХП и
Сатијеве скале (табела 2).

С обзиром на то да програм Expert Choise
подржава све кораке карактеристичне за при-

Табела 2 - Сатијева скала релативног значаја

Интензитет Дефиниција Објашњењезначаја

1 Исти значај Оба атрибута имају једнак допринос у односу
на постављени циљ.
Искуство и расуђивање упућују на давање јасно

3 Мала предност уочљиве мале предности једног атрибута над
ДРУГИМ.
Искуство и расуђивање упућују на давање

5 Велика предност знатне предности једног атрибута у односу на
nnvrи.

7 Врло велика предност Један атрибут јако доминира над другим
атDибvтом за што постоiе и пстводе из поакое.

Екстремно велика Евидентна, неоспорна и доказана изразита
9 доминација једног атрибута над другимпредност атрибvтом.

Међувредности које припадају континууму
2,4,6,8 Међувредности предложене скале и које се користе када је

стриктан избор вредности отежан.



мену АХП методе, те и у конкретном случају
обезбеђује структуирање хијерархије модела,
поређење у паровима и одлучивање на више
начина, обезбедило се да добијени резултати
потпуно одражавају реалност ситуације и
обезбеђују анализу осетљивости добијених
резултата. На основу прикупљених података и
групним одлучивањем добијена су релевант
на и применљива решења за сваку конкретну
операцију, а резултат су истраживања поста
вљена у реалним оквирима и на конкретним
моделима.

Нападна операција
Резултати добијени критеријумима за ан

гажовање снага у нападној операцији (графи
кон 1) показују, истраживањем у одређивању
значаја, да су приоритет- ватра, маневар и ко
мандовање, док противваздухопловна дејства
и једноставност заузимају најмањи удео. Та
кав ранг критеријума у нападној операцији по
следица је карактеристика и начина извођења
нападне операције у којој се остварење циља
постиже управо комбинацијом ватре и мане
вра. Треба истаћи да је командовање елемент
који обједињава наведена два сегмента, обез
беђујући непрекидност иницијативе, те на тај
начин усмерава и контролише ток извршења
операције.

Model Name: Наnадна оnерација

Priorites with respect to:
Избор варијанте ангажовања снага".

Маневар ,188
Ватра ,224
Командовање ,180
Обавештајно обезбеђење ,117
Покретљивост (мобилност) ,095
Логистичко обезбеђење ,080
Једноставност ,061
Противваэдухоnловна дејства ,056

lnconsistency=0,08
with О missing judgments

Графикон 1 - Значај критеријума
и њихов ранг у нападној операцији

Ранглогистичког обезбеђења вероватноје
последица опремљености и могућности једи
ница, док је вредновање потивваздухопловних
дејстава последица тренутног стања развије
ности противваздухопловних система, што је
и имало утицаја на став испитаника током
спровођења истраживања.

Одбрамбена операција
У одбрамбеној операцији значај критерију

ма је промењен и изразито доминира критери-

јум ватра, а затим и командовање, што се види
на графикону 2, а последица је начина извође
ња одбрамбене операције и њених карактери
стика. Ватра је основно средство којим брани
лац заустављанападачаи достиже своје циље
ве, уз командовање које адекватним одлукама,
такође, пресудноутиче на ток извршењаопера
ције и успешност извршења задатка. Маневар
је на трећем месту,али је његовзначај изражен
у мањој мери, вероватнозбог тога што ће напа
дач у току операције ипак имати општу иници
јативу, а маневар браниоца често ће бити изну
ђен или последица ситуационог реаговања.

Model Name: Наnадна оnерација

Priorites with respect to:
Избор варијанте ангажовања снага".

Маневар ,188
Ватра ,294
Командовање ,217
Обавештајно обезбеђење ,11О
Покретљивост (мобилност) ,067
Логистичко обезбеђење ,074
Једноставност ,044
Противваэдухоnловна дејства ,076

lnconsistency=0,05
with О missing judgments

Графикон 2 - Значај критеријума
и њихов ранг у одбрамбеној операцији

Као карактеристичноуочавасе да се и у на
падној и у одбрамбеној операцији критеријум
обавештајно обезбеђење налази на четвртом
месту, са значајним уделом и са малом разли
ком вредности, на основу чега се може закљу
чити да се овом елементу поклања пажња у по
требној мери за сваку врстуоперације и да оба
вештајно обезбеђење има свој битан сегмент
деловања.

Противтерористичка операција
Посматрајући противтерористичку опера

цију (графикон3), ранг критеријумауказује на то
да су најбитнији елементи- обавештајнообез
беђење и маневар,дакле битно различитиу од
носу на нападну и одбрамбену операцију.

Такав ранг критеријума јасно указује да се
обавештајна делатност у противтерористич
ким операцијама мора развити до перфекције
и створити услове за такав курс акције, дефи
нисан у процесу одлучивања, у чијој реализа
цији не сме бити изненађења и поремећаја
тока извршења.

Приближно значајан сегмент је и маневар
који у овој ситуацији наглашавазначај обучено
сти јединица, као и непрекидност иницијативе
и доминацију над терористичким снагама у
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ModelName:Нападнаоперација

Prioriteswith respectto:
Изборваријантеангажовањаснага...

Маневар ,255
Ватра ,144
Командовање ,148
Обавештајнообезбеђење ,269
Покретљивост(мобилност) ,098
Логистичкаобезбеђење ,044
Једноставност ,046
Противваздухопловнадејства ,025
lnconsistency=0,06
with О missing judgments

Графикон 3 - Значај критеријума и њихов ранг
у противтерористичкој операцији

сваком елементуи за све време извођењаопе
рације. Такође, треба напоменутида командо
вање и ватра добијају пуну афирмацију у овој
врсти операције и да при избору курса акције
наведени критеријуми и њихов значај долазе
до изражаја у избору начина остварења циља
противтерористичке операције.

Операције подршке цивилним
властима у супротстављању
неоружаним претњама
безбедности
У операцијамаподршкецивилнимвластима

у супротстављањунеоружаним претњама без
бедности, критеријуми ватра и противваздухо
пловнадејстванемајуутицајаи нисуразматрани.

ModelName:Нападнаоперација

Prioriteswith respectto:
Изборваријантеангажовањаснага...

Маневар ,113
Командовање ,275
Обавештајнообезбеђење ,104
Покретљивост(мобилност) ,116
Логистичкаобезбеђење ,299
Једноставност ,092
lnconsistency=0,06
with О missing judgments

Графикон 4 - Значај критеријума и њихов ранг
у операцијама помоћи цивилним органима власти

Након обрађених резултата (графикон 4)
уочљиво је да доминирају критеријуми логи
стичка обезбеђење и командовање, док оста
ли критеријуми имају мањи значај и подједнак
утицај на избор курса акције, тј. начин ангажо
вања снага у овој врсти операције. Логично је
да наведени критеријумидоминирају због при
оритета и врсте задатака који се решавају у
оваквим операцијама.

У свим разматраним врстама операција
потпуноје обезбеђенаконзистентносту проце-

су вредновања критеријума, што јасно указује
да су испитаници у процесу вредновања били
сагласни, штоје истовремено и потврда њихо
ве компетентностиу истраживаној области.

Однос критеријума у одређеној врсти опе
рације приказан је у табели 3, у којој се јасно
уочава да у борбеним операцијама доминира
ју критеријуми ватра, маневар и командовање,
а одмах уз њих је обавештајно обезбеђење.
Тим елементима у одређивању њиховог зна
чаја треба свеобухватно приступати, посебно
са аспекта функционалности. За разлику од
борбених, у операцијама подршке цивилним
властима у супротстављању неоружаним
претњама безбедности доминирају критерију
ми логистичка обезбеђење и командовање.

Критеријуми

" ~" t; t; ~m:1! о " о :;f.~Врсте операција " ·w~ " !3 :1! :i:

" " " ""а.
~ ~ 7 " " "Е:[

" 3 '5i " '5i в " "" " ~'i " t;"' о ":i:" а. " а. ""' :i: ,_ ":i: ,_ ::; "" "" ~ " ~ о о" " ~ "'"' о OIO а. i::;:; й] Оо с <::;о ...., с i:::

Нападна 2 1 3 4 5 6 7 8

Одбрамбена 3 1 2 4 7 6 8 5

Противтерористичка 2 4 3 1 5 7 6 8
Помоћ цивилним 4 - 2 5 3 1 6 -властима

Табела 3 - Табеларанга критеријума
у појединим врстама операције

У моделима који су решавани са слушао
цима на школовању у Школи националне од
бране ВА на највишем нивоу, ови резултати
одсликавају њихова знања и процене који су
последица реалног приступа у решавању кон
кретних проблема при избору курса акције за
ангажовање снага у операцији.

Посебан значај и аспект у раду придаје се
дефинисању и вредновању критеријума за из
бор курса акције који у постојећојлитератури о
процесу доношења војних одлука нису на ова
кав начин разматрани. Начелно су давана са
мо одређенаупутства без конкретневалидаци
је, штоје имало за последицу различита тума
чења и приступе при одређивању курса акци
је за ангажовање снага.

Истраживање које је спроведено дефини
сало је коефицијенте у појединим врстама
операција, а њихове вредности приказане су у
табели 4.

Коефицијенти добијени истраживањем
могу послужити као мера вредности критерију
ма за ангажовање снага у одређеној врсти
операције и они су оријентационог карактера.
Њихову стварну вредност дефинисаће доно
силац одлуке - командант у сваком конкрет
ном задатку. Важно је напоменути да, поред



Конкретну важност
сваког критеријума за из
бор курса акције дефини
саће доносилац одлуке у
свакој појединачној опера
цији, на шта ће утицати,
поред врсте операције и
специфичности сваке од
њих, и већ поменуте ка
рактеристике доносиоца
одлуке.

Резултати испитива-
ња су такви да се поне

кад, у одређеном моменту, не чине логичним,
јер зависе од низа околности, те зато и не по
стоји законитост која се може прихватити и ја
сно формулисати када је у питању било који
критеријум за избор курса акције. Зато се и
препушта команданту да донесе одлуку и да у
одређеном моменту "преломи" решење, чиме
прихвата, а наравно и сноси, пуну одговорност
за последице. То уистину задире и у друга свој
ства, која су специфичне карактеристике ко
манданта одређене јединице, што није пред
мет овог рада, али се не може ни разумети
природа ових критеријума без познавања бит
них својстава која красе команданта и друге
официре, учеснике у процесу одлучивања.

Коефицијент
Редни Критеријум ПомоћБрој Нападна Одбрамбена Противтер.

операција операција операција цивилним
ОРГ. ВЛ.

1. Маневар 4 2,5 4,5 2
2. Ватра 4,5 6 3 -
3. Командовање 3,5 4,5 3 5,5
4. Обавештајно обезбеђење 2,5 2 5,5 2
5. Покретљивост / жилавост 2 1,5 2 2,5
6 Логистичка подршка 1,5 1,5 1 6
7. Једноставност 1 1 1 2
8. Противваздухопловна дејства 1 1,5 0.5 -

Табела 4 - Вредностикоефицијената
у одређеној врсти операције

наведених и истражених критеријума и њихо
вих коефицијената, могу бити дефинисани и
други критеријуми релевантни за сваки специ
фичан задатак.

Закључак

Познатоје да процесдоношења војниход
лука има дефинисане фазе и кораке одлучи
вања и да је квалитетдонесене одлуке, поред
осталог, у директној вези са јасним одређива
њем критеријума који различито утичу на поје
дине врсте операција.

Спроведенимистраживањемса слушаоци
ма ШНО одређени су критеријумиза ангажова
ње снага, релевантниза сваку врсту операције
и применомметодеАХП, уз коришћењеалатаза
подршкуодлучивању Expert Choise 2000, изра
чунат је њихов ранг у конкретнојоперацији.

У чланку је посебно наглашенодефиниса
ње критеријума и њихово свеобухватнозначе
ње, јер се током истраживања показало да се
значење одређених критеријума различито
схвата. Управо због одређених потешкоћа при
адекватном одређивању међусобног односа и
рангирања, било је неопходно наведене кри
теријуме објаснити и усагласити.

На основу добијених резултата истражи
вања, при дефинисању и вредновању крите
ријума за ангажовање снага у операцијама,
може се констатовати да критеријуми које су
дефинисали слушаоци командно-штабног и
генералштабног усавршавања директно одра
жавају начин ангажовања снага у различитим
врстама операције и да се узимају у обзир у
процесу доношења одлуке при вредновању и
избору курса акције, што није разрађено Упут
ством за оперативно планирање и рад коман
ди у Војсци Србије.
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ИЗБОР ОБЈЕКАТА ДЕЈСТВА У ОПЕРАЦИЈАМА

Пуковник Миле Јелић
ПуковникАлександар Бјелић
Пуковник Никола Гузина

3бог промена у физиономији савремених оружаних сукоба, као и
због потреба праксе у планирању операција и неразрађених са
држаја о избору објеката дејства, појављују се проблеми у про-

цесу планирања операција. Операције снага представљају сложену и
динамичну активност која се изводи у условима кризе и њихов важан
аспект представља сталан процес избора објеката дејства. У раду се го
вори о значају, карактеристикама, принципима, начинима и процедурама
реализације процеса избора објеката дејства у операцијама, што је кључ
ни услов за потпуну и успешну реализацију процеса избора објеката деј
ства, а тиме и процеса планирања операција.

*Аутори раде у Војној академији

Т Т збор објеката дејства је цикличан
V1. процесселекцијеи одређивањакључ

них објеката дејства по којима треба дејствова
ти/деловати ради достизања жељених ефека
та, који битно утичу на смањење оперативних
способности непријатеља.У суштини, предста
вља стални процес који се реализује кроз ви
ше фаза и неодвојивије део процеса планира
ња операција. Носиоци процеса избора објека
та, у сарадњи са органима за планирање опе
рација, посебносу формирани тимови за избор
објеката дејства из састава команди којим ру
ководи надлежни командант. Избором објека
та повезују се жељени ефекти са плановима и
задацима.

Процес планирања операција био би не
потпун уколико би изостао процес избора обје-

Снимио: Д. Атлагић

ката дејства, који обухвата низ распоређених
активности кроз фазе (кораке) током анализе
мисије, развоја, анализе и поређења курсева
акције, које се интензивирају након одобрава
ња курса акције и доношења одлуке.

У току избораобјекатадејства неопходноје
реалносагледатисопственекапацитетеи могућ
ности дејства на одређене објекте. Правилним
избором објеката на свим нивоима командова
ња и њиховимнеутралисањем,уништењем или
онеспособљавањем у току извођења операци
је постижесе главниефекат,спречавањенепри
јатељевих снагада започну или да у одређеном
моменту наставе извођење операције.

Сам процес избора објеката дејства обез
беђује сталну, логичку методологију развоја,
планирања, извршења и процене ефикасно-



сти, као и употребу система ради достизања
циљева операције.

Тежиште приликом избора објеката је на
идентификацији ресурса непријатеља, чијим
се неутралисањем, уништењем или онеспосо
бљавањем може остварити предност за соп
ствене снаге и идентификација евентуалних
објеката дејства у сопственом оперативном
распореду, које би непријатељ могао евенту
ално напасти.

Процес избора објеката у операцијама мо
же се применити и у мултинационалним опе
рацијама, а може обухватити учешће и других
државних сектора и организација.

Одређење појма и класификација објека
та дејства су услов да се схвати значај, место
и улога процеса избора објеката дејства у
планирању операције. Процес избора објека
та дејства био би доведен у питање, а често и
неуспешан без познавања њихових каракте
ристика.

Појам

Дефиниција појма објекат дејства из доба
када су се током рата сукобљавале само сна-

1 Види: Жомини, Преглед ратне вештине, Графичко пред
узеће "Вук Караџић", погон ,,Просвета" Београд, 1952.

ге војске, без учешћа других снага којима није
основна намена вођење оружане борбе, гласи
ла би: објекат дејстваје елеменат оператив
ног распореда непријатеља, који је могуће на
пасти са циљем физичког уништења, онеспо
собљавања или неутралисања. Према Жоми
нију има маневарских и географских објеката
.лпадали би ту, рецимо: важне тврђаве, речне
препоне, операцијски фронтови који нуде јаке
одбрамбене линије или добре ослоне тачке ".1

Развојем технологије, а нарочито појавом
авијације, рат је зашао дубоко иза линије
фронта, која данас, од појаве крстарећих раке
та, савремених сензора и њихове спреге путем
моћних командно-информационих система са
оружним системима, готовода и не постоји,или
није јасно изражена. Ратје постао комплексан,
вишедимензионалан оружани сукоб, у којем се
дејства не своде само на пуко физичко униште
ње, већ су она, пре свега, усмерена на облико
вање воље и понашања непријатеља.

У савременој страној литератури објекти
дејства (target) одређују се на више начина: (1)
Рејон, комплекс, инсталација, снаге, опрема,
способност, функција или начин понашања,
идентификованиза могућуакцију ради подршке
командантовим циљевима, смерницама и на
мери. Деле се на две основне категорије: пла
ниране и тренутне. Ентитет или објекат који је
разматран за евентуално дејство или неку
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другу акцију.2 (2) Са становишта прикупљања
обавештајних података-држава, рејон, инста
лација, агенција или личност према којој су
усмерене обавештајнеактивности. (3) Рејонде
финисан и нумерисан за будуће ватрено деј
ство. (4) Са становишта артиљеријске подршке
- објекат који требада буде покривенплотуном3

и објекат посебне акције, нпр. географско под
ручје, комплекс, инсталација,снаге,опрема, ин
дивидуа, група или систем планираниза заузи
мање, експлоатацију, неутрализацију или уни
штење војним снагама.4 Посматрано са тог
аспекта, објекат дејства може се дефинисати
као материјални или нематеријални еле
мвнп» држава, рејон, комплекс, инсталација,
снаге, опрема, агенција или личност, способ
ност, функција или начин понашања, по којем
је могуће дејствовати (напасти га) или дело
вати, ради остварења подршке команданто
вим циљевима,смерницамаи намерама (прим.
аутора).

У том смислу, он може бити: одређена зо
на операције, комплекс физичких објеката, по
јединачни објекат, снаге, опрема, капацитет,
функција, информација, појединац, групалица,
систем или облик понашања, а не само елеме
нат оперативног распореда непријатеља.

Суштинска разлика између дефиниција
објеката дејства када су се током рата суко-

бљавале само снаге војске и у савременим
операцијама је у ефектима који се постижу.У
литератури, пре свега западној, могу се наћи и
појмови којима се дефинише објекат дејства.

Target - представља циљ, односно мету.
Основна западна доктринарна документа га и
разматрају као циљ, али тек након утврђива
ња локације, одређивања средства којим ће се
дејствовати по њему, анализе ефеката који ће
се постићи и коначно самог одобрења надле
жног команданта да се дејствује по њему. Све
до испуњења претходно наведених чињеница
он би се, према нашим схватањима, разма
трао као потенцијални објекат дејства.

Targetiпg - у дословном преводу значи
програмирање путање балистичког пројекти
ла, а по суштини, у литератури, представља
целокупни процес избора објекта дејства.

2 ЈР2-01.З, Joint lntelligence Preparation of the Operational
Environтent, Joint Chiefs of Staff, June 2009, page 282 и ЈРЗ-
60(02), Joint Doctrine for Targeting, Joint Chiefs of Staff, Јапu
агу 2002, page 95.

3 ЈР2-01.З, Joint lntelligence Preparation of the Operational
Environтent, Joint Chiefs of Staff, June 2009, page 282.

4 NАТО G/ossary, ААР-6, 2009, page 220.
5 Елементи су реални или апстрактни системи нижег ни

воа које не рашчлањујемо, него их посматрамо као недељи
ве функционалне целине које, међусобно повезане, чине
систем. Види: Радошевић, Душан: Основе теорије систе
ма, Накладни завод Матице хрватске, Загреб, 2001, стр. 18.



Значај и карактеристике
Значај објеката дејства проистиче из њи

хове повезаности и утицаја на оперативне спо
собности непријатеља, преко којих, директно
или индиректно, утичемо на његов центар гра
витације?и достизање циљева и жељеног крај
њег стања7 сопствених снага. Значај објеката
дејства, мањи или већи, одређују и његове
основне карактеристике.

Објекат дејства одређују његове основне
карактеристике, које могу бити унутрашње или
стечене. Карактеристике су основ за његово от-

6 Центар гравитације - Ceпtear of Gravity (COG) - Оне
карактеристике, способности, или извори моћи из којих
потиче слобода деловања, физичка снага или воља за
борбом оружаних снага.

7 Жељено крајње стање - Скуп захтеваних услова који
дефинишу извршење командантових задатака. Види: Док
трина операција Војске Србије (нацрт), ГШ Војске Србије,
Здружена оперативна команда, 2010. стр. 53. и Упуство за
оперативно планирање и рад команди у Војсци Србије (при
времено), ГШ Војске Србије, Управа за планирање и развој
(Ј-5), Београд, 2008, стр. 58.

8 Лоцирање је одређивање позиције на основу топограф
ских и електронских података.

9 Борбени систем подразумева функционално заокружену
организациону целину, која реализује одређене задатке у
борби. Оружје само по себи нема борбене могућности, оне
се исказују тек када оно прерасте у борбени систем. Види
више: Ковач, М.: ,,Појам, елементи и чиниоци операцијских
(оперативних) и функционалних способности", Војно дело,
бр.4.2009, стр. 237.

кривање, лоцирање8, идентификацију и класи
фикацију, за потребе осматрања, анализе, про
цене и извршење дејства. Карактеристике
објекта дејства груписанесу у категорије:

- физичке карактеристике,
- функционалне карактеристике,
- сазнајне карактеристике,
- фактори окружења,
- промењивост значаја и
- временска осетљивост.
Наведена листа карактеристика није ко

начна, а неке од њих се налазе у више катего
рија. Објекат дејства идентификује се на
основу његових карактеристика.

Физичке карактеристике представљају
својства која описују шта објекат дејства јесте.
Уочавају се помоћу чула и сензора. Непосред
но утичу на избор типа и количине наоружања,
односно борбеног система9 и тактику напада
на објекат дејства.

Функционалне карактеристике предста
вљају својствакојаописују шта и како ради обје
кат дејства. Описују његову функцију у саставу
непријатељевогсистема, како он или системде
лују,његов ниво активности,статусфункционал
ности и његов значај за непријатеља у одређе
ним ситуацијама. Ове карактеристике се најче
шће не могу непосредно посматрати, тешко се
уочавају, што захтева пажљиву анализу позна
тих чињеница.

Сазнајне карактеристике представљају
својства која описују на који начин објекат деј-

Снимио: А. Петровић
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ства "размишља", односно функционише, оба
вља контролне функције или обрађује инфор
мације. Сваки систем поседује неку централну
контролну функцију, чије неутралисање може
имати кључни значај за изазивање одређених
променау понашању.Ове карактеристикесе те
шко уочавају и разликују, а могу имати кључни
значај у процесу избора објекта дејства.

Фактори окружења представљају свој
ства која описују утицај окружења на објекат
дејства, а могу да утичу и на поступак извиђа
ња, праћења или деловања на сам објекат.

Променљивост значаја представља свој
ства која описују мењање потенцијалних обје
ката дејства по значају, због динамичке приро
де борбеног окружења. Када значај објекта деј
ства порасте до нивоа који представља (или ће
ускоро представљати) опасност за сопствене
или пријатељске снаге или представља изузет
но повољну прилику за остваривање тактичке
или оперативне предности, надлежан коман
дант га може дефинисати као приоритетан.

Временскаосетљивостпредстављаогра
ничени периодза дејство, односноделовање на
објекат дејства.

Класификација
Са аспектапојмовногодређењаобјекатадеј

ства, када су се током рата сукобљавале само
снаге војске, њихова класификација може се из-

вршити према различитим
критеријумима:нивоу(стра
тегијски, оперативни и так
тички); структури Uедно
родни и разнородни); броју
елементарних делова (по
јединачни и групни);облику
(кружни, правоугаони и не
правилногоблика); величи-

ни (мали, средњи и велики); отпорности и за
штити (ван заклона, делимично заклоњени и
потпуно заклоњени, оклопљени или неокло
пљени); покретљивости (покретни, стацио
нарни и преносни) и месту у распореду непри
јатеља (на линији фронта, у позадини, итд.).

Када говоримо о класификацији дефини
саних објеката дејства у савременим операци
јама, може се рећи да и за њих важе неки од
претходно наведених критеријума, као што су
критеријум нивоа и покретљивости.

Међутим, ту су и други критеријуми, који
су повезани са различитим карактеристикама
објеката дејства: функционалним (оператив
ни, неоперативни); временском експозицијом
(временски осетљиви) и према критеријуму
сазнања о постојању у оперативном окружењу
(планирани и непланирани).

Објекти дејства по којима се може дејство
вати, односно деловати, у ограниченом перио
ду представљајувременскиосетљивеобјекте
дејства.

Треба имати у виду и критеријум ефика
сности, према којем објекти дејства могу бити
врло исплативи и врло вредни.

Врло исплатив објекат дејства и врло
вредан објекат дејства10 представљају објек
те који су неопходни непријатељу за извршење
задатка и чији губитак би угрозио његове зна
чајне функције у току извођења операције.

Врло исплатив објекат дејства11 је обје
кат чији би губитак знатно допринео успеху
сопственог курса акције12.

10 High-value taгgets (HVTs)
11 High-payoff taгget (НРТ). Њихов избор врши се на основу

Листе врло вредних објеката дејства, потом се уносе у Листу
врло исплативих објеката дејстава. По вредности је на ви
шем нивоу од врло вредног објекта дејства. Више о врло
исплативим и врло вредним објектима дејстава видети у по
глављу Фаза 2. - Израда листе и одређивање приоритетних
објеката дејства.

12 Курс акције- Coиrse of actioп (СОА), Варијанта ангажовања
снага у операцији. Види: Упуство за оперативно планирање и
рад команди у Војсци Србије (привремено), ГШ Војске Србије,
Управа за планирање и развој (Ј-5), Београд, 2008. стр. 58.



Могу бити различитог значаја (специјални
типови, снаге у довођењу, мобилни ватрени си
стем и др.), а за Здружену оперативну коман
ду и компоненте здружених снага предста
вљају кључне објекте дејства и имају велики
значај за реализацију задатака и циљева у опе
рацијама.

Процес избора

Избор објеката дејства обухвата низ актив
ности распоређених кроз фазе (кораке) током
анализе мисије, развоја, анализе и поређења
курсева акције, које се посебно интензивирају
након одобравања курса акције и доношења
одлуке, а не само њихово неутралисање, уни
штење или онеспособљавање. Однос између
њиховог избора и циљева операције има кључ
ни значај, јер омогућава употребу сопствених
снага на најефикаснији начин.

Нападом на правилно изабранеобјектедеј
ства стварају се услови за економичну употре
бу сопствених снага, чиме се слабе критичне

13 Критичне способности су примарне способности цента
ра гравитације и чине га тиме што јесте у контексту конкретне
мисије. Види: Доктрина операција Војске Србије (нацрт), ГШ
Војске Србије, Здружена оперативна команда, 2010. стр. 33.

способности13 непријатеља и стварају значајне
предности у извођењу операција и достизању
жељеног крајњег стања. Приликом њиховог из
бора мора се водитирачунао ефектимадејства.

Дефинисање и значај
Избор објеката дејства је цикличан про

цес селекције и одређивања кључних објеката
дејства по којима треба дејствовати/деловати
ради достизања жељених ефеката, који битно
утичу на смањењеоперативнихспособностине
пријатеља. У суштини представља стални про
цес који се реализује кроз шест фаза, штоје об
рађено кроз питање циклус у процесу избора
објеката дејства.

Избор објеката дејства у операцији је про
цес којим руководи надлежни командант. Но
сиоци процеса избора објеката, у сарадњи са
органима за планирање операција, су посеб
но формирани тимови за избор објеката деј
ства из састава команди. Избором објеката
повезују се жељени ефекти са плановима и за
дацима.

У току избораобјекатадејства неопходноје
реалносагледатисопственекапацитетеи могућ
ности дејства на одређене објекте. Правилним
избором објеката на свим нивоима командова-
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ња и њиховимнеутралисањем,
уништењемилионеспособља
вањем у току извођењаопера
ције,постижесе главниефекат,
спречавање непријатељевих
снагада започнуилида у одре
ђеном моменту наставе изво
ђење операције.

Идентификацијом кључ
них објеката дејства, које не
пријатељ не сме дозволити да
изгуби како би достигаожеље
но крајње стање сопствене
операције, потом проценом14

остварења жељених ефеката
на објектимадејства који су по
везани са кључним, могуће је
знатно усмерити и скратити
ток извођења операције соп
ственихснага.ПремаЖомини
ју, изборобјекатаобичноће за
висити од ратног циља, од ка
рактера који му будудале при
лике, односно воља владе и,
најзад, од стања ратних сред
става обеју страна.15

Правилним избором обје
ката дејства обезбеђује се ди
ректан утицај на центар грави
тације, његово уништење или
неутралисање, а самим тим и
достизање жељеног крајњег
стања сопствених снага.

Снимио: Г.Станковић

Критеријуми и начини
Изборобјекатадејстваје саставнидео про

цеса планирања16 операције и почиње анали
зом" задатака.

Основу (критеријуме) за избор објеката
дејства у операцији представљају: додељена
мисија, дефинисана жељена крајња стања
(политичко и војно), циљеви, смернице и зами
сао команданта, обавештајна припрема боји
шта и ограничења (закони, правила употребе,
могућност колатералне штете, сопствени губи
ци). Према Жоминију, најбољи начини или бар
основе за избор објеката су: одмерити једним
погледом вредност разних зона на ратишту;
концентрисати главне снаге ка оној тачки која
буде оцењена као најпогоднија; не пропустити
ништа у погледу испитивања непријатељског

. 18положаја".
Мисију у операцији додељује надлежни

командант својим актом (иницијалном дирек
тивом, оперативним наређењем, почетним
смерницама, припремним наређењем) у којем
се, поред осталог, дефинише и политичко же
љено крајње стање на политичко-стратегиј
ском и војностратегијском нивоу.

Командантснагаза извођењеоперације,на
основу предлога органа команде, одређује вој
но жељено крајње стање, које се дефинише на
кон анализедодељених, изведенихи тежишних
задатака, који се морају извршити ради оства
рења додељене мисије. Целокупну оператив
ну слику19 извођења предстојеће операције
здружених снага употпуњује обавештајно-изви
ђачки орган израдом својих документа у обли-

14 Процена треба да утврди промену неке ситуације до
вољно брзо да би се могло ефикасно реаговати.

15 Види: Жомини, Преглед ратне вештине, Графичко
предузеће "Вук Караџић", погон ,,Просвета" Београд, 1952.

16 Процес планирања у ЗОК одвија се у пет фаза, а на опе
ративно-тактичком нивоу у седам фаза:Види: Упуство за
оперативно планирање и рад команди у Војсци Србије (при
времено), ГШ Војске Србије, Управа за планирање и развој
(Ј-5), Београд, 2008.

17 Анализом треба да се утврди и време које је неопходно
за акцију којом ће се утицати на оперативно окружење.

18 Види: Жомини, Преглед ратне вештине, Графичко
предузеће "Вук Караџић", погон ,,Просвета" Београд, 1952.

19 Оперативна слика представља тренутни реални приказ
сопствених и непријатељевих снага и оперативног простора
(простора борбених дејстава, односно операције), а пре све
га подразумева јединствену идејну представу конкретног
стања у простору. Формира се на основу базе обавештајних
података и других информација, које су јединствене за све
нивое командовања.



ку обавештајне припреме бојишта и осталих из
лазних докумената обавештајног процеса. Ка
ко операција тече, планирање се обично одви
ја у два посебна, али преклапајућа временска
оквира, за будуће операције и актуелне опера
ције.Динамика дејставаангажованихснага и ци
клус одлучивања команданта ангажованих сна
га у операцијидва су фактора који утичу на пла
нирање у тим временским оквирима.

Начини одређивања објеката дејства у
операцији начелно су: правовремени и дина
мички (шема 1).

Правовремено одређивање објеката деј
ства бави се планираним објектима дејства,
односно оним за које се зна да постоје у опе
ративном окружењу= и против којих су плани
ране акције како би се створили жељени ефек
ти у подршци циљева надлежне команде.

Постоједва типа планираних објеката деј
става: према претходном плану и по позиву.

Објекти дејства према претходном пла
ну нападају се у планирано, одређено време.

Објекти дејства по позиву планирани су
да на њих буде изведеннапад,али не у унапред
одређено време, већ када буду лоцирани и у
времену које је довољно за извршење плани
ране акције. Јединственису по томе што су про
тив њих акције планиране помоћу правовреме
ног одређивања, док се извршење напада вр
ши кроз динамичко одређивање објеката деј
ства (блиска ваздухопловна ватрена подр
шка, временски осетљиви објекти дејства).

Начини одређивања објеката дејства

Правовремени ( Динамички )

с Типови објеката дејства )
( Ппанирани ) (Непланирани )

(Према плану) (Према позиву) ( Изненадни ) (непредвиђени)

Шема 1- Начини одређивања
и типови објеката дејства

Динамички избор објеката дејства под
разумева напад на непланиране објекте деј
ства и промену у реализацији плана дејстава.

Непланирани објекти дејства су они који
се прекасно идентификују (изненадни) или ни
су предвиђени (непредвиђени) у списку право
времено изабраних објеката дејства, али испу
њавају критеријуме за реализацију сопствених
циљева, тако да постоје два типа непланира
них објеката: изненадни и непредвиђени. За из-

ненадне знамо да постоје у оперативном окру
жењу, а непредвиђени објекти дејства су не
познати или се не очекује да постоје у опера
тивном окружењу (нова средства ратне техни
ке и др.).

Процес избора објеката дејства заснован
је на одређеним начелима: фокусираности,
заснованости на ефектима, интероперабил
ности и систематичности, ради повећања
вероватноће остварења жељених ефеката и
умањења вероватноће дејства по сопственим
снагама и изазивања колатералне штете.

Фокусираност омогућава да се на ефика
сан начин остваре циљеви на основу дефини
саног центра гравитације непријатеља, жеље
ног крајњег стања сопствених снага и осталих
параметара наведених у концепту операције21,

унутар непосредних ограничења, правила упо
требе, закона о оружаном конфликту и спора
зума о суверенитету националних територија.

Заснованост на ефектима. Ради реали
зације задатака надлежне команде, процесом
избора објеката дејства, разматра се и потре
бан ефекат који треба да се постигне нападом
на објекте. Анализом објеката дејства, од рас
положивих капацитета, одређују се борбени
системи који би се могли евентуално употре
бити за постизање жељеног ефекта.

Интероперабилностје једно од начелако
је је непосредно везано за учешће сопствених
команди (њиховихделова, појединаца)у оквиру
планирања мултинационалних операција.

Систематичност. Као подршка циљеви
ма операције процес избораобјекатадејства те
жи изазивањуефеката систематичним нападом
на њих. Процес избора објеката је рационалан
процес који се понавља и методолошки анали
зира, одређује приоритете и утврђује средства
за систематичан напад на објекте дејства како
би се створили ефекти који ће допринети реа
лизацији циљева операције.

Појам и класификација ефеката
насталих на објектима дејства
Термин ефекат је латинског порекла (effi-

cere, effectus). Његово номинално значење од
ређује се наводима: (1) "".дејство, учинак,

20 Оперативно окружење представња скуп услова у који
ма се употребљавају снаге у операцији на основу одлука ко
манданта, и од утицаја су на њен коначни исход. Види:
Доктрина операција Војске Србије (нацрт), ГШ Војске срби
је, Здружена оперативна команда, 2010. стр. од 7. до 9.

21 Концепт операције - Сопсерt of Operatioп (CONOPS) -
вербалнаили писанаизјава,или графичкаскица, командантових
претпоставки или намера у вези са операцијом или скупом
операција. Види: Упуствоза оперативно планирање и рад ко
манди у Војсци Србије (привремено), ГШ Војске Србије, Упра
ва за планирање и развој (Ј-5), Београд, 2008.
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успех"22 (2) "".физичко и/или стање понашања
система настало из неке акције, низа акција
или другог ефекта. Резултанта, исход или кон
секвенца неке акције. Промена услова, пона
шања или степена слободе= (3) "".физичко
стање и/или стање понашања система које је
настало као последица борбених и неборбе
них активности у операцијама и зависи од кон
кретне ситуације"24•

Ефекти се разматрају у две основне кате
горије - одлучујућој и помоћној.

Одлучујући ефекти остварују се дејством
(деловањем) на критичне способности снага
непријатеља у остваривању оперативних и
стратегијских циљева. Помоћним ефектима
остварују се услови за достизање одлучујућих
ефеката.

Остварени ефекти могу бити физичког
карактера (деградираност,разбијеност,експло
атисаност,спреченост,неутралисаност,униште
ност и онеспособљеност непријатељских сна
га) и психолошког карактера (промена воље
и понашања непријатеља и осталих учесника
у операцијама). Одлучујућии помоћни ефекти,
без обзира на карактер, проузрокују жељене
и нежељене резултате. Жељени ефекат мо
же бити неки услов, који подржава реализаци-

ју циља, док је нежељени ефекат неки услов
који може да спречи или успори напредовање
ка циљу.

Здружене снаге могу стварати ефекте на
свим нивоима: стратегијски и оперативни
ефекти фокусирани су на шире аспекте раз
личитих система непријатеља (економски, по
лигички...), док се ефекти тактичког нивоа
везују за резултате офанзивних и дефанзив
них дејстава на тактичком нивоу и обично об
ухватају употребу оружја.

Ефекти (шема 2) јесу збирни резултатиак
ција везаних за напад на географске зоне,
објекте,инсталације,снаге,опрему,функцијеили
информације, борбеним и неборбеним дејстви
ма. Када се акција предузме,командант морада
процени ефикасност операције. Уколико же
љени ефекти нису остварени, поново треба на
пасти објекте дејства или применити неки дру
ги методза остварењеефеката.Ефекти могу би
ти категоризовани на директне и индиректне.

22 Вујаклија М., Лексикон странихречи и израза, Просве
та, Београд, 1980.године.

23 ЈР 5-0, Joint Operation Planning, 2006.JCS
24 Види: Доктрина операција Војске Србије (нацрт), ГШ

Војске Србије, Здружена оперативна команда, 2010.

Снимио: Д. Атлагић



Директни ефекти су тренутна, прва, непо
средна последицавојнеакције (резултатупотре
бе оружја), који се не мењају неким другим ме
ханизмима или догађајима. Они су тренутни и
лако уочљиви (непријатељево командно место
уништила је наша артиљерија илије припадник
терористичке мреже заробљен у акцији).

Индиректниефектијесу одложене после
дице, створене будућим догађајима или меха
низмима. Они по карактеру могу бити матери
јални (физички) и нематеријални (од утицаја на
понашање). Индиректне ефекте је тешко пре
познатизбог суптилнихпроменау понашањуси
стема (индиректни ефекат уништења телекому
никацијског чворишта или заробљавања при
падника терористичке ћелије може да умањи
ефикасност непријатељеве командне структу-

25 Критичност - представља мерило релативног значаја
сваке компоненте унутар система, а процењује се на осно
ву доприноса који нека од компоненти објекта дејства има за
шире функционисање система објекта дејства. Критично
сти доприносе четири фактора: важност, временски ефе
кат, обнова система и капацитет.

26 Синхронизација је способност усмеравања додељених
ресурса на одлучујућем месту у право време ради изврша
вања борбених и неборбених активности у свим операција
ма. Види: Доктрина операција Војске Србије (нацрт), ГШ
Војске Србије, Здружена оперативна команда, 2010. стр.50.
и Упуство за оперативно планирање и рад команди у Вој
сци Србије (привремено), ГШ Војске Србије, Управа за пла
нирање и развој (Ј-5), Београд, 2008. стр. 139.

ре). Овакви ефекти имају стварне предности,
али их је тешко процењивати и мерити.

Директни и индиректни ефекти имају број
не карактеристике које квалитативно обликују
оперативно окружење кроз: кумулативне,сте
пенасте (каскадне, фазне) и непланиране
ефекте.

Кумулативни ефекти су они код којих је
коначни резултат броја директних ефеката ве
ћи од збира њихових тренутних последица.

Степенасти (каскадни, фазни) ефекти
су они који превазилазе нападнути систем (вој
ни, политички, економски.г.) и утичу на друге
системе. То се најчешће дешава преко чвори
шта (рачвања) и веза (тзв. нодални таргетинг)
које су заједничке и од критичног25 значаја за
више повезаних система. Често су резултат
директног напада и обично се крећу од вишег
ка нижим нивоима (уништење неког елемента
штаба или заробљавање вишег вође терори
ста резултираће прекидом ланца командова
ња и руковођења у операцијама, а тиме и
деградацијом ефикасности потчињених орга
низација).

с )Ефекти

Помоћни (стратеrијски)

(Оперативни)

( Тактички )

Кумулативни

Нежељени Степенасти

Непланирани

Шема 2 - Категорије ефеката

Непланирани ефекти су они који изазива
ју непланиране последице које могу бити кон
трапродуктивне или могу повећати ниво плани
раних ефеката (контрапродуктивна последица
може бити рањавање лица или колатерална
штета на неком објекту; исто тако, неки непред
виђени ефекти могу да створе повољне усло
ве које снаге у операцији могу искористити за
реализацију циљева).

Циклус
у процесу избора
Процес избора објеката дејства предста

вља процес који се понавља, временски је
ограничен (динамиком дејстава ангажованих
снага и циклусом одлучивања команданта ан
гажованих снага у операцији) и одвија се пара
лелно са процесом планирања операција.

Сам процес избора има значајну улогу у
интегрисању и синхронизацији26 ватрених деј-
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става јединица у операцијама. Обезбеђује
сталну, логичку методологију развоја, плани
рања, извршења и процене ефикасности, као
и употребу наоружања ради достизања циље
ва операције.

При избору објеката тежиште је на иденти
фикацији ресурсанепријатеља,чијим се неутра
лисањем, уништењем или онеспособљавањем
може остварити предност за сопствене снаге и
идентификација евентуалних објеката дејства
у сопственомоперативномраспореду,којеби не
пријатељ могао евентуално напасти.

Процес избора објеката у операцији здру
жених снага може се применити и у мултина
ционалним операцијама, а може обухватити
учешће и других државних сектора и организа
ција. Главни и највећи део процеса избора
објеката дејства реализује се паралелно са
прве две фазе процеса планирања операције
здружених снага, а провера и потврда изабра
них објеката реализује се у трећој фази, у ко
раку развоја курсева акције и ратним играма

Избор објеката дејства је процес који се
одвија кроз шест фаза=пџема 3):

фаза 1 - схватање жељеног крајњег ста
ња, намере и циљева команданта;

фаза 2 - израда листе и одређивање при
оритетних објеката дејства;

фаза 3 - анализа могућности;
фаза 4 - командантова одлука и одређи

вање снага;
фаза 5 - планирање задатка и извршење и
фаза 6 - процена ефеката.

1.
ЖКСи

командантови циљеви

6.
Процена

2.
Израда листе

и одређивање
приоритетних о/д

5. 3.Планирање мисије Анализаи извршење могућности

4.
Командантова одлука
и одређивање снага

Шема 3 - Процес избора
објеката дејства28

Фаза 1- Схватање
жељеног крајњег стања,
намере и циљева команданта
Разумевањежељеног крајњегстања,коман-

дантове намере, циљева, жељених ефеката и
задатака у току оперативног планирањаобезбе
ђује почетне смернице за процес избора обје
ката дејства. Командант Здружене оперативне
команде размишља о жељеном крајњем стању
и стратегијским војним циљевима, док су њему
потчињени командантифокусирани надодеље
не и планиране задатке и циљеве.

Циљеви команданта Здружене оперативне
команде развијају се у току фазе "анализа ми
сије" у процесу планирања, или произилазе из
стратегијскихнационалнихсмерница. Важни ре
зултати анализе мисије су замисао командан
та,> командантове смернице и циљеви, што је
основа за даљи рад на избору објеката.

Смернице за избор објеката дејства пред
стављајужељенеефектеубојнихи неубојнихдеј
става.Износесе са аспектациљева избораобје
ката (ограничити, разбити, одложити, преусме
рити,уништити,задржати)или ефеката(уништи
ти, деградирати, разбити, спречити, обманути,
експлоатисати, утицати). Фокусирају се на су
штинске непријатељеве способности= и функ
ције, као што су: способност командовањаједи
ницама у првом ешелону, масовна артиљериј
ска ватра или, у неборбенимоперацијама, фор
мирање непријатељски расположене масе.

Задатке и мисију командант уобличава у
току планирања, бави се првенствено војним
условима који воде ка извршењу задатка, тако
да може да нагласи објекте дејства, жељене
ефекте и захтеване задатке.

Циљ мисије ижељено крајње стање пред
стављају основ за развојжељених ефеката, та
ко да координацију врше сви штабни органи, а
одобрава их командант.

Утврђивање јасног, мерљивог и остварљи
вог жељеног ефекта након дејства на изабра
ни објекат има кључни значај за успешну
реализацију жељеног крајњег стања. Ефика
сно одређивање објеката дејства јесте способ
ност генерисања типова и количине ефеката

27 Постоје приступи у литератури по којима се процес избо
ра објеката дејстава реализује кроз мањи или већи број ко
рака (фаза). Суштина избора објеката дејства се неће
променити ако се процес избора објеката дејства реализује
по било ком другом приступу, зато што ће крајњи резултат
бити исти (прим. аутора).

28 Преузето из: Joint PuЫicaton (ЈР 3-60), Joint Doctгine fог
Taгgeting, Chapteг 11-2,Joint Chiefs of Staff, 17 Јапuагу 2002

29 Замисао команданта представља јасан и концизан из
раз сврхе операције и крајњег жељеног стања.

30 Види: Ковач, М.: ,,Појам, елементи и чиниоци операциј
ских (оперативних) и функционалних способности", Војно де
ло, бр. 4. 2009., стр од 219. до 236.



неопходних за реализацију циља операције.
Идентификација тежишта (сопственог и не
пријатељевог центра гравитације) има кључни
значај за развој објеката дејства.

Фаза 2 - Израда листе
и одређивање приоритетних
објеката дејства
Израда листа објеката дејства (шема 4)

обухвата систематично испитивање потенци
јалних система објеката дејства (појединач
них и њихових елемената) ради одређивања
неопходног типа наоружања и трајања акције
против објеката, како би се остварили жељени
ефекти у складу са циљевима операције.

Уколико потенцијални систем објекта деј
стваодговарациљевимаоперацијевршисе ана
лиза његовог система, којом се идентификују
критичне компоненте31 (подсистеми) и главне
тачке система, а које служе као основ за избор
објеката дејства. При испитивању компоненти
система објеката дејства треба размотритидве
шире категорије - критичност и слабе тачке.

Провером и проценом објекта дејстваод
ређује се да ли је независан или је део систе
ма објеката од већег значаја, и да ли је законит
према закону о оружаном сукобу и правилима
употребе. У овом процесу одређује се потен
цијална предност удара на објекат у односу на
потенцијалну цену тог удара.

Када се потенцијалниобјекатдејстваоткри
је, провери, процени и одреди, треба га лоци
рати,а затимутврдитињеговприоритетна осно
ву командантових смерница и намера. Резул
тат процесаизбораобјекатачини неколикопро
извода и листа, али крајњи производ подржа
ва наредне фазе и кораке у процесу избора у
надлежној команди.

Анализа система објеката дејства дово
ди до селекције (избора) између више потенци
јалних објеката који, када се нападну, могу да
изазову жељене ефекте који ће допринети ре
ализацијициљеваоперације.Тоје отворенана
литички процескоји ангажујесве капацитете,на
рочито обавештајне, на откривању физичких
средстава непријатеља, која функционишу као
компоненте неких система, који се узајамно по
државају.

Сврха аналитичког процеса јесте да про
цени исход дате акције, која може подржати
изабрани курс акције у току планирања, као и

31 Компонента објекта дејстава је скуп објеката дејства
унутар датог система објекта дејства, који обавља сличне
функције. Нпр. компоненте система објекта дејстава "бали
стичке ракете" на бојишту могу да обухватају: лансере, вози
ла за транспорт или снабдевање, чворишта за командовање
и руковођење, метеоролошке радаре, складишта ракетног
горива, зоне распореда и мрежу путева.

Радна листа објеката дејства

Листа објеката дејства

Листа кандидата за избор објеката дејства

Листа изабраних објеката дејства

Здружена листа објеката дејства

Листа номинованих објеката дејства

Здружена листа приоритетних објеката дејстваЛисте
објеката
дејства

Здружена интеrрисана листа приоритетних о/д

Листа приоритетних објеката дејства

Листа врло вредних објеката дејства

Листа врло исплативих објеката дејства

Листа временски осетљивих објеката дејства

Листа рестриктивних објеката дејства

Листа покретних објеката дејства

·листа објеката дејства који се не нападају

Шема 4 - Листе објеката дејства

избор индивидуалних акција у току извршења
задатка. Ова анализа није ограничена само на
неки посебан период планирања, већ траје ко
лико и сам процес избора објеката дејства.
Производ анализе повезан је са анализом ка
пацитета и фазама процене.

Жељени ефекти које треба остварити на
падом на објекте дејства, као и жељене тачке
удара, функционалне локације и ограничени
колатерални ефекти, произилазе из анализе
њиховог система.

Процена ефеката је веома сложена и за
виси од анализе објеката дејства, како би се
обезбедио логички оквир за посматрање и
процену облика њиховог понашања. Исто та
ко, анализа објеката дејства зависи од про
цене тренутног стања разматраног објекта, на
основу којег се ажурира статус система унутар
оперативног окружења.

Израда листи објеката дејства увек се
односи на непријатељеве капацитете унутар
тих система и на потребне информације да би
се на објекат могао извести напад. Док поједи
начни објекат дејства може бити значајан због
сопствених карактеристика, његовстварнизна
чај почива на повезаности са другим објектом
унутар целокупног система непријатеља.

Систем објеката дејства најчешће се
посматра као скуп средстава који обављају не
ку специфичну функцију или низ функција, док
он стварно подразумеваунутрашњу међузави
сност у циљу обављања неке посебне функци
је, и истовремено зависи и од подршке непри
јатељевих капацитета (систем електричног на
пајања обезбеђује енергију за непријатељеву
железницу, а то је кључна компонента његовог
војног система логистике).
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Развој Листе објеката дејства треба да
понуди логичан редослед дејстава на бројне
системе објеката и њихове компоненте, међу
собно повезане и међузависне, а који допри
носе повећању непријатељевих капацитета.

Достављање обавештајних захтева има
суштински значај за успех процеса избора
објекатадејства. Тимза избор објеката дејства
сарађује са органом за оперативне послове и
органом за обавештајно-извиђачкепослове, ка
ко би се задовољили сви обавештајни захтеви
у везиса планирањем,извршењеми проценом,
а било каква промена у процесу избора објека
та треба да буде унета у План синхронизације
прикупљања обавештајних података32.Оба
вештајнообезбеђењеима кључнизначајза ана
лизу дејстава и припрему будућих објеката деј
ства у току извршењаоперације (првотребаод
редитизадатакобавештајних,осматрачкихи из
виђачких система у реалном времену).

За успех дејстава и остваривање жеље
них ефеката кључно је схватање повезаности
између и унутар система објеката дејства, ка
ко би се открили критични капацитети33,кри
тични захтеви34и слабе тачке35непријатеља.

Идентификовани објекти дејства, који су
повезани са функцијама непријатеља које мо
гу утицати на сопствени курс акције или су
кључне за непријатељев успех, представљају
основу за развој Радне листе објеката деј
ства, коју начелно припрема Група ватрене
подршке.

Израда Листе објеката дејства обухва
та и процесе као што су анализа, рашчлањи
вање, објашњење, препоруке, израда процене
објеката, на основу којих се израђују: Листа
изабраних објеката дејства, процене објеката,
захтеви за прикупљање и коришћење инфор
мација и организују састанци по питањима из
бора објеката дејства.

Даљом анализом Листе објеката деј
ства36добија се: Здружена листа објеката деј-

32 План синхронизације прикупљања обавештајних пода
така је план који попуњавају официри штаба, а користе га
обавештајни официри, како би синхронизовали све активно
сти на прикупљању обавештајних података и укључили све
сопствене елементе, елементе садејствујућих и виших једи
ница и организација и обавештајне органе ради задовоље
ња захтева за командантовим критичним информацијама.
Види: FM 5-0, Агту Р/аппiпg апd Orders Prodиctioп, Appeпdix
Н-4, Headquarteгs Depaгtment of the Агmу, Јапuагу 2005.

33 Критични капацитети су они који се сматрају битним
покретачима како би центар гравитације функционисао и
имају кључни значај за реализацију процењених циљева не
пријатеља.

34 Критични захтеви су услови, ресурси и средства која
омогућавају да критични капацитети постану оперативни.

35 Слабе тачке су аспекти илу компоненте критичних зах
тева који су дефицитарни, или осетљиви на директан или
индиректан напад, тако да се могу постићи пресудни или
значајни резултати. Односе се на физичку изложеност оште
ћењима или прекид рада, што утиче на квантитет и тип сна
га које су неопходне за наношење штете или прекид рада
објекта дејстава.

36 Две последње листе служе за поређење са Здруженом
интегрисаном листом приоритетних објеката дејства, пре
одобрења дејства по објектима дејства (прим. аутора).

Снимио: Ј. Мамула



ства, нацрт Здружене интегрисане листе при
оритетних објеката дејства, Листа објеката деј
ства који се не нападају и Листа рестриктивних
објеката дејства.

Листу изабранихобјекатадејства подно
се компоненте здружених снага и друге влади
не агенције (и/или мултинационални партнери,
савезници), а затим се објекти са поднете ли
сте уносе у Листу кандидата за избор објека
та дејства.

На основу достављених листа Здружена
оперативна команда, провером, проценом и
уопштавањем Здружене листе објеката деј
ства,Листерестриктивнихобјекатадејства
и Листе објеката дејствакоји се не нападају,
даље развија Листу објекатадејства.

Израда Листе покретних објеката деј
ства обухвата мобилне37 ракетне системе или
значајније појединце и др., за које се претпоста
вља да ће бити у зони извођења операције, на
основу које се можеодредити зона посебног ин
тересовања за објекте од значаја и фокусира
ње обавештајне активности.

Провера објеката начелно се изводи у то
ку процеса израде Листе објеката дејства. За
вршава се обавештајном проценом о открива
њу,локацији, функцији, опису,значају, кључним
елементима,очекиваним ефектима, колатерал
ним објектима, предностима,недостацимаидо
бијањем обавештајних података о функционал
ним карактеристикама објеката дејства.

Процена објеката дејства је у одговорно
сти надлежних команди, којом се обезбеђује да
су сви објекти проверениида испуњавајукрите
ријуме, као и да ће дејство по њима допринети
остварењу наведеног циља у командантовим
смерницама.Проценомсе проверавада ли је деј
ство по одређеном објекту у складу са законом
о оружаном сукобу и правилима употребе.

Листа номинованих објеката дејстваје
сте ажурирана Листа изабраних објеката
дејства, која је поднета надлежном командан
ту на разматрање и има војни значај за одре
ђену зону операције. Националне обавештајне
и безбедносне службе, штаб команде, снаге

37 Мобилност је мерење времена неопходног за премешта
ње активности компоненте објекта дејства са једне локације
на другу. Мобилност утиче на прецизност и застарелост ин
формација о локацији непријатељевог система и капацитета
сопствених система за откривање, лоцирање, индентифика
цију и наношење удара по компоненти објекта дејства.

38 Здружена листа приоритетних објеката дејстава - Joint
integrated prioritized target list Ј/РТL.

39 Одређивање приоритетних објеката дејства. Објекти
дејства на Здруженој листи приоритетних објеката дејства
треба да буду разврстани по приоритетима, уз неопходну
међусобну подршку компоненти здружених снага на основу
циљева и смерница команданта. Када је Здружена листа
приоритетних објеката дејства одобрена од команданта, ко
манданти компоненти и других састава користе је у изради
својих планова и наређења.

потчињене команданту, борбене јединице у
функцији подршке и све остале компоненте
подносе свој предлог Листе изабраних обје
ката дејства команданту на процену и њено
евентуално укључивање у Листу номинова
них објеката дејства.

Здружена листа објеката дејства пред
ставља приоритет у извођењу ватрених
дејстава. Изабрани објекти су проверени и
процењени и изабрани са Листе кандидата
за избор објеката дејстава.

Објекти дејства, које изабере команда
компоненте здружених снага са Листе објека
та дејства, на њиховом нивоу, стављају се на
Листу номинованих објеката дејства и затим
прослеђују надлежном команданту.

Листа номинованих објеката дејства
процењује се и ставља у приоритет, након че
га постаје нацрт Здружене интегрисане ли
сте приоритетних објеката дејстава, који
се прослеђује тиму за избор објеката деј
ства на завршну обраду.

Објекти дејстава процењују се у односу на
Листу објеката дејства који се не нападају и
Листу рестриктивних објеката дејства, на
свим нивоима.

Нацрт Здружене интегрисанелисте при
оритетних објеката дејства израђује се на
основу Здруженелисте приоритетнихобјека
та дејства38, засноване на приоритетима ком
поненти здружених снага и Здружене оператив
не командеу изборуобјекатадејства, који се по
том уносе у циљеве и смернице команданта

Листа начелно садржи више објеката деј
ства него што је на располагању ресурса за
предузимање акције. Ограничења у постојећим
ресурсима намећу, пре свега, дејства и преду
зимање акција противприоритетнихобјеката"по
реду" и не гарантује да ће неки посебан објекат
заиста и бити нападнут.

Уколико не постоји одобрење засновано на
војним ризицима, закону о оружаном конфлик
ту и правилима употребе, надлежни командант
можеда забрани илиограничинападна некипо
себан објекат дејства. Развој и избор приори
тетних објеката дејстава39 који ће обезбедити
успешно извршење задатка врлоје значајан за
команданте компоненти здружених снага и ко
манданта Здружене оперативне команде.

Листа објеката дејства који се не на
падају је листа објеката (културни и верски
објекти, амбасаде, школе болнице и др.) који
су заштићени од ефеката војних операција на
основу међународних закона и/или правила
употребе.

Објекти са Листе објеката дејства који
се не нападају могу се преместити на Листу
номинованих објеката дејства и постати по
десни за напад, ако се њихов статус заштиће-
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ног објекта промени (црква која функционише
као складиште оружја и др.)

Листа рестриктивних објеката дејства
је листа објеката који су проверени и који има
ју специфична ограничења, односно по којима
је дејство одобрено под одређеним условима
или одређеном врстом наоружања.

Акције које превазилазе посебна ограни
чења су забрањене, осим уколико их не одо
бри претпостављена команда. Објекти могу
имати посебна ограничења, која треба јасно
навести у Листи рестриктивних објеката
дејства (не нападати у току дана, нападати их
посебним оружјем и др.)

Фаза 3 - Анализа могућности
Ова фаза у процесу избора објеката деј

ства на здруженом нивоу обухвата процену
расположивих капацитетаза остваривање же
љених ефеката, а ради одређивања располо
живих варијанти за команданта.

Сврха ове фазе је да процени релативну
ефикасности ефективнострасположивихснага
у остваривању циљева које је поставио коман
дант Здруженеоперативнекомандеи командан
ти компоненти здружених снага. Командант,
током процене расположивихкапацитета,цени
ризике и евентуалнуколатералнуштету.

Процена планираног наоружања и капа
цитета утиче на даље планирање у оквиру
здружених снага (потребе у вези наоружања
заузимају значајан део логистичких планова).
Када се утврде повољне варијанте,анализа се
усмерава на детаље о објектима дејства, на

процену специфичних капацитетаи идентифи
кованих слабих тачака, што утиче на анализу
информација које се односе на физичка, функ
ционална и својства понашања.

Унутар процеса избора здружених објека
та дејства постоје две међусобно повезане
фазе - анализа могућности и расподела сна
га. Основна сврха анализе капацитета је
максимално ефикасна употреба довољног ни
воа снага да би се изазвали жељени ефекти
уз минималну колатералну штету и трошење
сопствених ресурса. Тежиште је на анализи
физичких, сазнајних и других карактеристика
објеката дејства на основу којих се одређују
њихове слабе тачке, недостаци и начин деј
ства, ради процена начина напада, на основу
нових обавештајних података.

Избор система наоружања представља
процес одређивања квантитета посебног типа
убојитог или неубојитог средства, који је неоп
ходан да би се изазвали жељени ефекти на
објекту дејства. Процес избора система наору
жања је неодвојивод процеса избора објеката
и много је лакши у конвенционалним" у одно
су на неконвенционална окружења41. Одређи
вање приоритетау избору система наоружања
последица је временских ограничења и вели
ког броја потенцијалних објеката дејства.

40 Конвенционалне претње су карактеристичне за борбене
опреције.

41 Неконвенционалне претње су: тероризам, шпијунажа,
саботаже, субверзије, криминал и друге сличне активности.



Крајњи резултат је предвиђена ефика
сност и постизање жељених ефеката употребом
изабраног наоружања. Основ за утврђивање
здружених приоритетних објеката дејства су
Здружена листа објеката дејства, Листа прио
ритетних објеката дејства и командантови ци
љеви и смернице.

Процена колатералне штете подразуме
ва процену прецизне, невођене и касетне му
ниције. Почиње у фази израде Листе објеката
дејства и наставља се током извођења опера
ције. Објекат дејства и колатерална штета могу
да превазиђу праг очекивања на бојишту.

Фаза 4 - Командантова одлука и
одређивање снага
Након што командант Здружене опера

тивне команде, потпуно или делимично, одобри
Листу приоритетних објеката дејства, штаб
израђује наређење за задатак и потом га доста
вља компонентамаздруженихснага. Процес из
бора објеката дејства на здруженом нивоу
олакшава израду наређења за задатак јер
обезбеђује неопходне информације за детаљ
но планирање операције.

На крају, размена информација у овој фа
зи и креирање опште оперативне слике пред
стављају кључне елементе у последњој фази
процеса избора објеката дејства, док се исхо
ди анализирају и одређују даље акције.

Одређивање снага је процес у којем су ин
тегрисане претходне фазе избора објеката
дејства и у којем је обједињена анализа капа
цитета расположивих снага, односно сензора,
наоружања и борбених система. Овај процес,
који повезујетеоријско планирање са стварним
операцијама, захтева значајну обавештајну ак
тивност и интегрисање активности расположи
вих обавештајнихоргана у јединствен План при
купљања података.

Тим здружене ватрене подршке је одго
воран за избор наоружања, блиско сарађује са
органима за планирање операције, како би се
успоставио реалан однос између примене рас
положивих снага и капацитета у односу на нео
пходност остваривања жељених ефеката.

Процес расподеле снага одвија се кроз пет ко
рака:
корак 1 - припрема података о објекту дејства.
корак 2 - резултатианализе могућности.
корак 3 - прорачун губитака сопствених снага.
корак 4 - подаци о статусу сопствених снага,
ограничењима и расподели снага.
корак 5 - одређивање снага за посебан објекат
дејства и пратећи задаци.

У току расподелеснага кроз пет корака тре
ба да се обезбеде ажурирани подаци о стату
су објеката дејства, анализи ефикасности и
процени ризика од колатералне штете и гу
бици сопствених снага.

У току процеса израђујусе обједињени пре
гледи података о развоју, анализи капацитета
(бројутражених средстава),анализи колатерал
не штете и процени сопствених губитака за сва
ки потенцијални објекат дејства.

Фаза 5 - Планирање задатка
и извођење операције

По пријему наређења започиње процес ра
да Здружене оперативне команде на доноше
њу одлуке. Процес избора објеката дејства по
држава процес планирања, јер органима пла
нирања на тактичком нивоу обезбеђује дирек
тан приступ информацијама, а аналитичарима
да успоставе везу између објеката дејства и же
љених ефеката (фаза 11), што обезбеђује нео
пходне почетнеинформацијеза фокусирање на
постизање циљева стратегијског нивоа.

У току извођења операција оперативно
окружење се мења у складу са реакцијама не
пријатеља. Кроз процес избора објеката прате
се те промене како би командант могао да са
чува иницијативу и испољи флексибилност.

Искуства из савремених операција указу
ју на потребу за изражавањем тежишта на ди
намичком одређивању објеката дејства. Ко
мандант и штаб Здружене оперативне коман
де, у координацији са командантима компонен
ти здружених снага и другим снагама, развија
ју смернице за избор објеката дејства из дина
мичке категорије, што обухвата одређивање
приоритета у динамичком одређивању објека
та, идентификацију захтева компоненти здру
жених снага, одређивање приоритетних и вре
менски осетљивих објеката, на основу Ма
трице синхронизације објеката дејства42, као
и акцију против објеката дејства. Надлежна ко
манда прорачунава ризике и преноси своје на
мере командантима борбених јединица. Ова
фаза процеса избора објеката дејства одвија се
кроз шест корака: откриј, лоцирај, прати, нани
шани, нападни и процени (шема 5).

42 Матрица синхронизације објеката дејства је
основа за упоређивање податка из Листе врло испла
тивих објеката дејства, Плана синхронизације прику
пљања обавештајних података и Матрице напада на
објеката дејства. На основу ње се израђује редослед
напада на врло исплативе објекте дејства по катего
рији, након чега се доставља субјектима одговорним
за њихово откривање, напад на њих и процену ефе
ката напада.Види: FM 5-0, Аrту Planning and Orders
Prodиction, Appendix Н-6, Headquarters Department of
the Army, January 2005.
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Шема 5 - Кораци у динамичком
одређивању објеката дејства
у процесу избора објеката дејства

Процена

олпннп
•откриј
•лоцирај
•прати
• нациљај
•нападни
•процени

( Фазе у процесу избора о /д )

Применљива је на све објекте дејства од
ређене правовремено или динамички. Кораци
у динамичком одређивању објеката реализују
се паралелно један за другим, а по потреби се
поједини могу понављати. Кораци откриј, ло
цирај и прати захтевају ангажовање обаве
штајно-извиђачких капацитета, док кораци
нанишани и нападни подразумевају ангажова
ње снага и одлуку о дејству.

Фаза 6 - Процена
Ова фаза је заједничка и за правовреме

но и за динамичко одређивање објеката у
процесу избора објеката дејства и за испити
вање и анализу резултата напада на објек
те за све време трајања операције. Процена
напада на правовремени и динамички обје
кат дејства треба да буде интегрисана, како
би омогућила општу процену здруженог избо
ра објеката.

Објекти дејства се нападају све док се
ефекти наведени у Матрици напада на објек
те дејства не остваре или све док објекат са
држи карактеристике које су прописане крите
ријумима за избор објеката дејства43.

Улазне податке у фази "процене" чине по
стигнути ефекти остварени борбеним и небор
беним средствима, који се пореде са планира
ним ефектима, чиме се врши пресек стања. Из
лазни подаци ове фазе су: резултатипроцење
ног или потврђеног напада, правовремено до
стављенидоносиоцимаодлука, препорукео по-

и
ЖКСи

командантов и
циљеви

и
Развој листе и
одређивање

приоритетних о/д
и

Планирање мисије и
извршење

и
Анализа

могућности

динамичко
олпннп

и
Командантова одлука

и одређивање
снага

новном нападу и упозорење пријатељских сна
га о оружју за масовно уништење.

Закључак

Реалност је да ће у блиској будућности и
контингенти снага Војске Србије учествовати и
у мултинационалним операцијама, где се као
активни учесници појављују снаге више држа
ва, тако да се сама по себи намеће потреба за
интероперабилношћу наших штабних органа у
раду при планирању и организовању операци
ја ради извршењадодељених задатака мисије.

Да би се процес избора објеката дејства
могао успешно реализовати кроз планирање
операција неопходно је сагледати значај обје
ката, чија повезаност и утицај на оперативне
способности непријатеља, директно или инди
ректно, утичу на његов центар гравитације и
достизање циљева и жељеног крајњег стања
сопствених снага.

Нема успешног процеса избора објеката
дејства без доброг познавања њихових карак
теристика које их одређују и чине основ за њи
хово откривање, лоцирање, идентификацију и
класификацију.

Такође, процес избора објеката дејства за
снован је на начелима која обезбеђују повећа-

43 Види: FM 6-20-10,Tactics, Techniques and procedures fог
The Targeting Process, AppendixC, Report, Targeting Selection
Standards, HQ, Department of the Агmу, USMC, Washington,
ОС, 8 Мау 1996.



ње вероватноће достизања жељених ефеката
и умањење вероватноће дејства по сопстве
ним снагама и изазивања колатералне штете.

Избор објеката дејства је саставни део
процеса планирања операција и почиње ана
лизом задатака. Основу за избор објеката деј
ства у операцијама представљају: додељена
мисија, дефинисана жељена крајња стања, ци
љеви, смернице и замисао команданта, обаве
штајна припрема бојишта и ограничења.

Процес избора објеката дејства предста
вља низ активности на одређивању и избору
објеката и изради листа објеката дејства, узи
мајући у обзир оперативно окружење, сопстве
не могућности и планиране ефекте. Значај
самог процеса избора објеката дејства у про
цесу планирања операција проистиче из њи
хове повезаности и утицаја на оперативне
способности непријатеља. Суштина процеса
избора објеката дејства огледа се у достиза
њу жељених ефеката услед напада на непри
јатеља употребом расположивих система.
Процес омогућава брзо и ефикасно достиза
ње циљева операције и дефинисаног жељеног
крајњег стања и ствара услове да команда
сопствених снага испољи непосредан утицај у
току извођења дејстава на дефинисане центре
гравитације, ради подршке командантовим ци
љевима, смерницама и намери.

У самом процесу избора објеката дејства
веома је значајно привремено формирање ти
мова за избор објеката дејства и тимова ватре
не подршке, посебно у командама стратегијског
и оперативног нивоа. Такође, неопходна је са
радња и усаглашавање активности, пре свега
обавештајно-извиђачких и оперативних органа,
а према потреби укључивање у активности и
свих осталих органа команде. Истовремено се
успоставља веза између обавештајног проце
са и процеса планирања ватрене подршке ко
ја омогућава правовремену размену информа
ција и координацију планираних активности, та
ко да сам процес избора објеката дејства није
изолован, већ је саставни део процеса плани
рања операција, који захтева координацију ви
ше штабних органа.

Обавештајно-извиђачки орган је одговоран,
пре свега, за прикупљање података о неприја
тељу, формирање обавештајне архитектуре и
употребу свих расположивих обавештајно-изви
ђачких органа у подршци командантове зами
сли. У сарадњи са оперативним органом носи
лац је једне од кључних улога у процесу избо
ра објеката дејства. Правовременом израдом
обавештајне припреме бојишта и њеним непре
кидним ажурирањем директно утиче на процес
доношења одлуке команданта, а тиме и на про
цес избора објеката дејства.

До сада је уложен велики напор на усклађи
вању садржаја Упутства за оперативно планира
ње и рад команди у Војсци Србије (нацрт) и оспо
собљавању припадника Војске у његовој приме
ни. Међутим, нека питања нису уопште или су са
мо делимично разматрана, а једно од њих је и
избор објеката дејства. Та питања би у коначној
изради Упутства требало да буду обрађена.

Рад нема за циљ да понуди одговоре на
сва питања, већ да да основе на којима би се
у наредном периоду избор објеката дејства у
операцијама у потпуности разрадио по садр
жајима: избор објеката дејства у операцијама
здружених снага, у операцијама оперативног
нивоа и у операцијама тактичког нивоа, где би
се сагледала улога и задаци сталних и привре
мених (тимови за избор објеката дејства и ти
мови ватрене подршке) органа команди свих
нивоа у избору објеката дејства кроз планира
ње операција.
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СИМУЛАЦИЈЕ И ДИГИТАЛНИ МОДЕЛ ВИСИНА

Пуковник доц. др Мирко Борисов
Мајор асе. мр Радоје Банковић
Капетан Синиша Дробњак

представљење терена у дигиталном облику већ деценијама се
налази у жижи интересовања географских и геодетских наука.
Рад приказ~е како непоузданост симулираних дигиталних

модела висина (ДМВ) утиче на поједине анализе терена, као што су рачу
нање нагиба и експозиције терена. Симулиран је ДМВ одабраног тест под
ручја базиран на стохастичкој симулацији "Монте Карло". За сваку поједи
начну реализацију ДМВ на крају је показана корелација између добијених
резултата и различитих топографских параметара, као што су нагиб и екс
позиција терена и мрежа речних сливова.

*Аутори раде у Војногеографском институту

висинска представа земљишта у диги
талном облику најчешће се репрезен

тује у видудигиталнихмоделатерена (ДМТ),од
носно дигиталних модела рељефа или висина
(ДМР или ДМВ). Дигитални моделтерена може
се дефинисати као статичка представа конти
нуалне површи земљишта преко великог бро
ја изабраних тачака са познатим х, у, и z коор
динатама, у неком од координатних система.

Данас се у пракси најчешће користе два
модела:

1. ДМВ - који се односи на систем висина у
правилној мрежи тачака, што је обично
правоугаони растер, који покрива површ
терена;

2. ДМТ - који поред висина тачака узимају у
обзир рељефне одлике терена, бирањем
карактеристичних:

Снимио: Д. Атлагић



-тачака (врхови, превоји, седла, врпне..),
- структурних линија терена (вододел-

нице, водосливнаце...) и
- површи (стењаци, каменоломи, воде

на огледала.л).
У зависности од начина на који је извршен

избор тачака и начина на који су ти подаци ор
ганизовани,дефинишу се следећи типови ДМТ:

1. ГРИД - систем базиран на подацима уре
ђеним у правилну мрежу тачака;

2. ТИН - систем базиран на подацима у обли
ку мреженеправилнихтроуглова,гдесу тач
ке са познатимвисинаматемена троуглова;

3. хибридни модел.
За велики број апликација корисницима су

потребни интерполовани подаци који предста
вљају ДМВ, тако да се могу или приказати или
једноставно комбиновати са другим подацима.
За одређене моделе потребна је само најбо
ља предикција унутар ћелије, а за друге моде
ле тражи се идеја како модел реагује на цели
опсег могућих варијација унутар сваке ћелије.
Имајући у виду да се не могу мерити подаци
за сваку ћелију, прибегава се стохастичким
симулацијама.

СТОХАСТИЧКЕ СИМУЛАЦИЈЕ

Основна идеја геостатистике, посебно
описивање просторних променљивих помоћу
случајних променљивих и случајних поља,
отворила је низ новијих приступа у анализи и
моделовању физичких процеса. Стохастички
приступ у решавању таквих процеса користи
се у следећим случајевима:

- када гранични или почетни услови про
блема показују непоузданост,односно њи
хова процена има могућност варирања и у
простору и у времену (нпр. ниво воде у ре
ци, инфилтрација воде кроз површину те
рена, количина депоновања отпада, и
друго);

- када је непоуздан извор или понор у фи
зичком проблему (почетна маса која се
креће, количина масе која се црпи, губици
у понорима);

- када су основне променљиве физичког
процеса и/или параметри модела про
сторно или временски променљиви на
различитим нивоима (хетерогеност и ани
зотропија на малим нивоима мора се екс
траполовати на већи ниво модела).
Уочљиво је да је тешко пронаћи практични

проблем који нема једну од наведених карак
теристика. Нажалост, креатори моделовања
радије одаберу варијанту детерминистичког
приступа, који једноставно занемари постоја-

ње непоузданости, па је решење које се доби
ја онолико тачно колико је тачна претпоставка
свих улазних параметара, граничних и почет
них услова.

МЕТОДА "МОНТЕ КАРЛО"

Једна од најмоћнијих метода стохастичких
симулација јесте метода "Монте Карло" с нај
мање потребних претпоставки. Међутим, како
спада у нумеричке методе, захтева знатно
процесорско време рачунара. Зато се попу
ларно назива и метода "грубе силе". На при
мер, да би применом метода симулације
"Монте Карло" срачунали грешке које се одно
се на картирање дебљине подземних слојева
стена на основу података из бушотина, по
требно је срачунати 1ОО симулација дубине
горњег слоја, 1ОО симулација дубине доњег
слоја и 1О.ООО симулација свих могућих разли
ка парова.

При коришћењу "Монте Карло" методе си
мулације узимамо да је променљива Z(x,~) сто
хастички процес који описује просторну улазну
променљиву. Параметар ё означава домен ве
роватноће, тако да нпр. Z(x,~1) означава једну
реализацију просторне променљиве у просто
ру.Теоријски постоји бесконачно много, једна
ко вероватних реализација, које заједничком
функцијом густине тачно описују задати стоха
стички процес. Да бисмо могли применити ме
тоду "Монте Карло", морамо имати на распола
гању следећа средства:

- генератор случајног поља, што је мате
матичка процедура која генерише реализаци
је улазне променљиве,

- детерминистички модел за решавање
основне једначине процеса уз задате граничне
услове и

- алгоритам за статистичку анализу изла
зних резултата да би се добила средња вред
ност, коваријанса и, по потреби, .сгозэ-соса
папсе", односно прва два статистичка момента.

Основнапредностметоде"МонтеКарло"са
стоји се у њеној општости. У пракси, када се ра
ди у три димензије, наилазимо на техничке по
тешкоће,јер је потребно генерисативеликиброј
реализација тродимензионалног поља улазне
променљиве. Цена коришћења мањег броја ре
ализација је грешка узорка у статистичком
осредњавању. Грешка при узорковању настаје
јер је средња вредност коначног броја од N ре
ализација различита од средње вредности ка
да N тежи у бесконачност. Лако се може пока
зати да је стандардна грешка при узорковању
приликом процене прва два статистичка моме
ната пропорционална , тако да се након одре-
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ђеног броја реализација стандардна грешка по
лако смањује.Упркос томе, резултатиове мето
де и тада могу бити веома користан приступ ре
шавању проблема који садрже непоузданост.

ТЕСТ-ПОДРУЧЈЕ
И КОРИШЋЕНИ ПОДАЦИ

Тест-подручјеобухватаоколину града При
јепоља, на површини коју покриваједан лист то
пографске карте размере 1:50000 (ТК50, номен
клатура 578-1) издања Војногеографског инсти
тута (ВГИ).

Као основни подаци коришћени су вектор
ски подаци рељефа који се састоји од векто
ризованог садржаја рељефа ТК25 (коте и
изохипсе). Векторизованим елементима садр
жаја рељефа додељени су подаци о њиховим
висинама. У процесу симулирања дигиталног
модела висина (ДМВ25), осим ових података,
коришћени су и подаци садржани у Дигитал
ном каталогу тригонометријских тачака, што је
знатно допринело побољшању тачности гене-

(а)

рисаног ДМВ25. На слици 1 представљено је
тест-подручје.

ПРИМЕНА СИМУЛАЦИЈА
"МОНТЕ КАРЛО"
ПРИ ГЕНЕРИСАЊУ ДМВ

Евидентно је постојање статистичких гре
шака у подацима, али имамо алате за вредно
вање ових грешака применом обичне статисти
ке или геостатистике, стохастичких симулаци
ја или валидацијеса независним подацима. Пи
тање је како можемо користити ове информа
ције да би квантификовали и потом редукова
ли нетачности које се могу појавити у резулта
тима нумеричког моделовања. Уколико може
мо да решимо овај проблем, моћи ћемо да да
мо објективну тежину резултатима моделова
ња и да поуздано упоредимо резултате разли
читих сценарија.

Најједноставнији, али рачунски најзахтев
нији приступ у преносу грешака је да се сваки
атрибут посматра као да има Гаусову (нормал-

Слика 1. (а) исечак ТК50; (б) положај
тест подручја у Републици Србији;

(в) перспективни приказ ДМВ-а
тест-подручја
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Слика2. Изглед симулираног ДМВ
у софтверу SAGA G/S

ну) функцију густине расподеле вероватноћа
(PDF- probabllity distributionfunction),са позна
том средњом вредношћу µ и варијансом а2 за
сваки ентитет или ћелију. У најпростијем слу
чају коришћен је јединствени PDF за све ћели
је, уз претпоставку стационарности. Ако је
доступно више информација о просторној за
висности, можемо употребити симулације да
бисмо одредили за сваку ћелију специфичан
PDF, који ће одражавати локацију и корелаци
ону структуру атрибута познатих тачака.

Аритметичке операције којима се изводе
нови подацитада се не спроводе са јединстве
ном средњом вредношћу,већ применом пара
метара PDF-a појединачно за сваку ћелију.
Методомсимулације"Монте Карло"водимо ра
чуна о варијацијамаунутар PDF-a,рачунањасе
понављају више пута (најмање 100) како би се
срачунала средња вредност резултатаи њего
ва стандардна девијација за сваки ентитет
или пиксел. Метода обезбеђује интересантне
резултатео томе како могуће грешке у подаци
ма могу утицати на резултатенумеричких опе-

рација у различитим деловима географског
подручја. Може се користити за симулирање
вредности за сваку ћелију посебно, што може
мо приметити у формули 1:

z(x) =Pr(Z) (1)

где је Z просторно независна функција која
има нормалну густину вероватноће (PDF), са
средњом вредношћуµ и варијансом а2. Међу
тим, овај поступак третира сваку ћелију као
просторно независну, тако да је резултат по
врш стационарног шума.

Симулација генерисања ДМВ25 из ула
зних векторских података урађена је алатом
Sequental Gaussian Simulations софтверског
пакета R, који има у себи имплементирану ме
тоду симулације "Монте Карло". На слици 2
приказана је једна симулација у софтверу SA
GA GIS. Пре него што покренемо симулацију
"Монте Карло", потребно је да прво испитамо
просторну зависност променљиве и урадимо
експериментални полувариограм.

Експериментални полувариогрампоказује
да је аутокорелацијазначајна, односно показу
је много бољи распоред коваријанси, што ука-
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зује на просторну зависност променљиве. Ка
да подаци од интереса имају просторну зави
сност, правимо полувариограм који ће модело
вати податке неком математичком функцијом.
За моделполувариограмаизабранје експонен
цијални модел,јер најбоље одговара експери
менталном полувариограму. Прилагођавање
експерименталног полувариограма параме
трима теоријског вариограма дало је следеће
резултате:

model psill range
1 Nug 17.86734 О.ООО
2 Ехр 124.98225 3480.821

Прилагођавање је показало да је праг по
лувариограма 17,87 m, одсецање 124,98 m, а
да је домет полувариограма 3.480,82 m мета
ра. Скрипт R прилагођавања експериментал
ног полувариограма параметрима теоријског
вариограма изгледа овако:

> elevations.or = variogram(Z-1, elevations)
> elevati ons.ovgm =fit.variogram(elevations.or, vgm(nugget =О,
+ model = "Ехр",range = sqrt(maparea)/3,sill = var(elevations$Z)))
> elevations.ovgm

> elevations.vgm.plt=plot(elevations.or, elevations.ovgm,
+plot.nu = Т,pch = "+'~
>print(elevations .vgm.plt)

На слици 3 приказан је изглед експери
менталног вариограма.
Слика 3. Вариограм за податке о ДМВ
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Сада је могуће генерисати N различитих
ДМВ-а на основу симулација "Монте Карло".
Број реализација N мора бити значајно велики
како би се добили стабилни подаци. За симу
лацију ДМВ коришћен је скрипт написан у R
софтверу за статистичко рачунање.

> N.sim = 100
> DEМ.sim = krige (Z - 1, elevations, demgrid,
elevations.ovgm, + птах = 100, nsim = N.sim)
drawing 100 GLS realizations of beta".
[using conditional Gaussian simulation]
На слици 4 може се видети варијабилност

вредностисимулиранихДМВ-ана тест-локацији.

Histogram

+

·3.0 о
0.t3

3.0

Слика 4. Варијабилност вредности
симулираних на појединачној локацији.

Реализацијом 1ООсимулација и осредња
вањем резултатаза различитевредностисред
ње квадратне грешке - СКГ (Root Меап Squa
red error-RMS) генерисанису ДМВ. Некиод си
мулираних ДМВ могу се видети на слици 5. До
бијени резултати симулирања ДМВ користили
су као извор за генерисање карата различите
топографске параметаре, као што су нагиб те
рена,локална дренажна мрежа,експозицијате-



рена, узводна сливна подручја и друге, ради
оцене њихове узајамне корелисаности.

Приказане су операције везане за рачуна
ње извода растерског ДМВ-а попут нагиба тере
на. Подаци о висинама често су пропраћени по
дацима о RMS грешкама за које се претпоста-

Слика 5. Различити симулирани ДМВ25

вља да су равномерне дуж целе тест-области.
Ефекат различитихнивоа RMS грешакау ДМВ-а
на рачунањенагиба и тополошкедренажне мре
же може се испитати тако што се поље греша-
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Слика6. Различити топографски
параметри генерисани из симулираног ДМВ-а

ка са средњом вредношћу µ=О и варијансом а2
генеришеса задатом стандардномдевијацијом,
рецимо ±1,0 m. То поље се додаје оригиналном
ДМВ - а, а нагиби се рачунају помоћу одабра
ног алгоритма. Резултатсе чува и рачунање се
понавља 1ОО пута, при чему се добијају разли
чити резултатиза нагибе. Осредњавањем свих
1ОО реализацијадобија се карта средњих вред
ности нагибаи картастандарднихдевијацијана
гиба за сваку ћелију растера. Дељењем вред
ности карте стандарднихдевијација са вредно
стима карте средњих нагиба добија се карта
вредности релативних грешака.

Ова прецедура може се понављати и за
друге вредности а2. Не само нагиб већ и други
топографски параметри, као што су локална
дренажна мрежа и узводнасливна подручја,ве
ома су осетљиви на грешке података о висина
ма. У неким деловима терена дренажне лини
је су изразито сконцентрисане, док у другим
средње акумулационо узводно подручје указу
је на дифузну дренажу. На слици 6 могу се ви
дети генерисане карте нагиба терена, експози
ције рељефа, сенки рељефа, локална дрена
жна мрежа из једне реализације ДМВ - а и при
каз једне реализације симулираног ДМВ - а.
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ПРЕНОС ГРЕШАКА

Метода "Монте Карло" користи симулаци
они приступ за анализу преноса грешака. Она
непрестано извлачи узорак реализације здру
жене расподеле вероватноћа улазних атрибу
та, при чему у сваком кораку замењује реали
зације у операцији, рачуна резултат и архиви
ра га. На тај начиндобија се случајниузорак из
лазне расподеле, који се затим може анализи
рати техникама класичне теорије узорака.

Чисто моделовање употребом само број
них величина уместо расподела вероватноћа
може произвести грешке непознатог интензи
тета. То се може посебно уочити у случају ве
ликих релативних грешака и уколико није
познато да ли појединачни бројеви у бази по
датака представљају модална или осредњена
стања или неке мале или великедевијације од
средње вредности. Тоје разлог зашто послед
њи трендови у стохастичком моделовању у
анализи ДМВ и другим областима наука о жи
вотној средини иду у правцу методе "Монте
Карло". Метода истражује комплетан опсег из
лазних резултата које модел може генерисати
као резултат расподеле вероватноћа, како
улазних података, тако и параметара модела
(то су они бројеви који конфигуришу модел за



дату област; коефицијенти у регресионом мо
делу су најједноставнији пример за то).

Закључак

Метода "Монте Карло" представља једну
од најмоћнијих непосредних методастохастич
ких симулација и анализа грешака која се мо
же прилагодити разним облицима нумеричког
моделовања.

Први недостатакметодесимулације "Мон
те Карло" код преноса грешака јесте да се по
даци високетачностидостижу само кадаје број
симулација велики, што се може испоставити
временски захтевним. Други недостатакје што
резултатинису у аналитичкој форми. Међутим,
ова метода симулације вероватно ће бити пр
ви избор и када се истражује пренос грешака
код комплексних операција, као што је анали
за депоновања соли нитрогена. Тоје зато што
је методалака за имплементацијуи универзал
но је применљива.
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ПРИНЦИПИ ДЕФАНЗИВНЕ ВОЖЊЕ

Поручник Саша Тешић
Поручник Милош Дурковић

ефанзивна вожња представља облик понашања у саобраћају
чији је главни мотив повећање безбедности свих учесника у
саобраћају. Суштина дефанзивне вожње дефинисана је спо

собнбшћу ~рилагођавања и процене дате ситуације, условљене понаша
њем других учесника. У чланку је дефинисан појам дефанзивне вожње и
приказани су поједини принципи дефанзивне вожње кроз њихов утицај на
активну и пасивну безбедност човека као фактора безбедности саобраћа
ја на основу наших и међународних искустава из ове области.

*Аутор ради у ВП 2289, Београд и 5004 Јаково

3а повећањебезбедностисаобраћаја на
путевима неопходноЈеЈедновременои

координирано спровођење комплекса превен
тивних мера кроз утицај на факторе безбедно
сти саобраћаја: човек, возило, пут,околина (Ч
В-П-0). Човек је важан фактор свих друштве-

них појава и оне се не могу објаснити ако се не
узму у обзир сва његовасвојства.Личност је де
терминисана разним утицајима који условља
вају њено понашање. Изучавање понашања у
саобраћају подразумева утврђивање феноме
нолошких карактеристика структуре личности,

Снимио: Д. Атлагић



психолошке организације и капацитета способ
ности, особина личности, као и спољних окол
ности које могу да утичу на човеково понаша
ње у саобраћају. У систему Ч-В-П-0 фактор чо
век представља потенцијал, на који се правил
ним деловањем могу постићи одређена пове
ћања безбедности саобраћаја.

Побољшање понашања возача у саобра
ћају представља систем мера и активности ко
је обезбеђују да сваки возач прихвати принци
пе цивилизованог понашања на путевима и та
ко унапреди безбедностсаобраћаја. Дефанзив
но понашање у саобраћају подразумева такво
понашање при којем се ресурси безбедног
учествовања у саобраћају не користе у гранич
ном подручју, већ се увек оставља додатна ре
зерва сигурности под претпоставком могућно
сти отказа неког од фактора безбедности сао
браћаја.

Појам

Појам"дефанзивна"потичеод латинске ре
чи "defendere" - бранити; одбрана, заштита.

Штаје дефанзивна вожња? На први поглед
ради се о неразумљивом изразу. Али, дефан
зивну вожњу карактерише њена супротност; то
је вожња која није агресивна. Она је одбрамбе
на због тога што се возач таквим начином во
жње "брани" од опасности и излагања ризици
ма у саобраћају. Многи возачи сматрају да де
фанзивно понашање у саобраћају условљава
одрицање личног права на путу, у свим прили
кама и свим ситуацијама. Они у томе виде ин
фериорно понашање, неповерење према дру
гима, спору и бојажљиву вожњу. Овакво схва
тање дефанзивне вожње је погрешно. Дефан
зиван возач се активно прилагођава ситуацији

у саобраћају и његово самоодрицање од неког
права у датој опасној ситуацији је свесно.

Дефанзивна вожња се заснива на три
основна начела:

1. Забрањено - никад!
2. Обавезно - увек!
3. Понекад ни оно што је дозвољено!
Прва два начелауказују на чињеницу да се

читав систем дефанзивне вожње гради на по
знавању и усвајању саобраћајних прописа,
при чему саобраћајни прописи одређују "шта",
док вештина дефанзивне вожње одређује "ка
ко" поступитиу датој саобраћајнојситуацији.Де
фанзивна вожња промовише став дубоког уве
рења у обавезност примене саобраћајних про
писа са циљем општег добра, а не из страха од
репресивних мера и санкција овлашћених ли
ца. Може се увидети да се сва три начела де
фанзивне вожње базирају на разумном, учти
вом и хуманом закључивању и реаговањуу сва
кој саобраћајној ситуацији.

У Републици Србији се тренутно организу
ју разни курсеви безбедне,дефанзивне вожње.
У том смислу се на посебан начин издваја На
ционална возачка академија (NAVAK), која у
свом основном, али и напредном нивоу обуке,
промовише принципе дефанзивне и еконо
мичне вожње.

Принципи

Поштовањем начела и принципа дефан
зивне вожње делује се превентивно и штите
сви учесници од опасности и ризика у саобра
ћају. Принципи дефанзивне вожње су:

- перцепцијаризикаиопасностиу саобраћају;
познавање саобраћајних правила и пропи-
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са, њиховосхватање,разумевањеи пошто
вање;

- предвиђање начина понашања других
учесника у саобраћају;

- исправљање последица грешака других
учесника у саобраћају;

- правовремено доношење исправних одлу
ка и правилно поступање;

- предвиђање потенцијалних опасних ситу-
ација на путу и њихово избегавање;

- вожња безбедном брзином;
- вожња на безбедном одстојању;
- вожња на безбедном растојању;
- припрема за вожњу;
- концепт "уочити и бити уочен";
- вожњабез утицаја алкохола,психоактивних

супстанци и стреса (ситуације када су пер
цептивно-менталне способности битно
смањене);

- обавезна употреба сигурносних појасева и
сигурносних седишта за децу;

- пуна концентрација током вожње (употре
ба "Ыuetooth hands free" уређаја приликом
коришћења мобилног телефона и сл);

- брига о заштити животне средине.
У раду ће бити појашњено неколико прин

ципа дефанзивне вожње који представљају
основуза формирањебезбедногпонашањау са
обраћају и темељ на који се надограђују оста
ли принципи. Они су одабрани на основу свог
значаја и присутности у домаћој и страној лите
ратури која се односи на дефанзивну вожњу.

Перцепција ризика и опасности
у саобраћају
Концептризикадобио је посебнуулогу у са

временим истраживањимабезбедностисаобра
ћаја, премда постоји доста потешкоћа у њего
вом прецизном одређењу. Ризик се користи као
синонимза друге изразе,најчешћеза изразопа
сност. Међутим, битна али изнијансирана раз
лика између ова два израза јесте што се појам
ризик више односи на могуће последице,а опа
сност представља више карактеристикеобјека
та и догађаја који могу да доприносе могућим
последицама незгода.

У моделима понашања возача разликују се
две врсте ризика: објективни и субјективни ри
зик. Објективни ризик се разматра на основу
објективних података.То могу да буду разни ин
декси конфликта и судара, подаци и статисти
ке о незгодама и др. Субјективни ризик пред
ставља идентификацијуи проценуризика и опа
сности са којом се возач сукобљава и које тре
ба да реши. На основу ових процена ризика, а
у складу са мотивационимчиниоцима (намера
ма, циљевима,потребама)и способностима,до
носи се одлука о начину прилагођавања и са
владавањадате саобраћајнеситуације.Перцеп
ција опасности непосредно се односи на пре
познавање и идентификацију опасности на пу
ту, а перцепцијаризика укључује и процене вла
ститих способности за сагледавање текуће са
обраћајне ситуације.



У Тауlог-овом компензационом моделу од
носа између ризика и брзине, први пут се наи
лази на формулацију принципа компензације
ризика. Ту се наилази на паралелно разматра
ње функција објективног и субјективног ризика,
а посебно на питања која су од практичног зна
чаја за превенцију, тј. како смањити објективни
ризик, а не мењати ниво субјективног ризика.
Посебно, како утицајем на возаче субјективни
ризик довести на виши ниво да би безбедност
вожње била већа, а са мањим материјалним
улагањима. Неке од мера које је Taylor кратко
истакао односе се на могућност стварања ве
штачких опасности, посебно преко пропаганд
них мера у повећању субјективног ризика. Уче
сници у саобраћају свакодневно доживљавају
најразличитије опасне ситуације или скоро не
згоде, и примају информације и искуства од дру
гих људи који су их доживљавали. Посебну уло
гу у формирању властите процене ризика има
ју масмедији - штампа и телевизија, који сва
кодневно пружају информације о опасностима
на путевима.

Избегавање опасности
Теорија избегавања опасности заснована

је делом на концепту ризика, а делом на осно
вама инструменталногучења и класичног усло
вљавања. Теорија као свој концепт поставља
возачкизадатак усмерен на учење одговора из
бегавања на потенцијалне непријатне ситуаци
је. Основа модела почива на претходном иску
ству, на учењу избегавања претњи или опасно
сти, штоје одговор на настајање непријатне си
туације. Реакција избегавања опасности усва
ја се на класичан начин преко инструменталног
учења или условљавања, где су награде и ка
зне основни покретачи активности. Ова теори
ја усмерава пажњу на односе између прошлог
искуства и текућег понашања. Она даје широ
ки образац за понашање возача у опасним си
туацијама, при чему модел подразумева кон
цепт дефанзивне вожње.

Избегавање се односи, с једне стране, на
карактеристично физичко избегавање опасно
сти (нпр. обилажење препреке на путу). То су
тзв. успорени (закаснели) одговори избегавања
који се јављају због непостојања било каквог
упозорења, или због слабијег опажања и схва
тања саобраћајнеситуације.С друге стране, по
стоји предвиђање могућности да се таква ситу
ација на путу појави, као што је смањење брзи
не, избор пута и др. Ови, за безбеднувожњу из
узетно значајни одговори, називају се при
премни (предвиђајући) одговори избегавања.

Безбедно одстојање
Једна од најчешћих грешака коју возачи

праве у саобраћају јесте слеђење возила које
се креће у истом смеру на премалом одстоја
њу. Повећавајући одстојање од возила испред
(возила у истом смеру), смањује се могућност
налетања на возило. Веће одстојање од вози
ла испред омогућава већу прегледност на
пред, а возачу испред осигурава лакше праће
ње саобраћајне ситуације преко бочних и уну
трашњег огледала. Такође, безбедно одстоја
ње повећава период који је на располагању за
заустављање,уколико возилоиспреднаглосма
њи брзину кретања. Оно омогућује возилу иза
безбедно претицање. Испитивања која је 1978.
године извршила Лабораторија за истражива
ње саобраћаја и путева у Лондону показала су
да је 31% возила на аутопуту пратило возило
испред себе на одстојању мањем од две секун
де. Међу овим возилима предњачила су тешка
возила иако имје зауставни пут дужи. Наше ис
куство показује да ову грешку најчешће праве
возачиса возачкимискуствомдо пет година.На
станку ове врсте незгода могу допринети и при
родни фактори због којих долази до смањења
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коефицијентатрења на путу,односно продуже
ња зауставног пута или смањења видљивости
(снег, магла и др.)

У условима идеалне - умерене брзине, са
малим интензитетомсаобраћаја и уз добру ви
дљивост, препоручује се одстојање од возила
испред од најмање две секунде, и то због чи
њенице да возило које се креће већом брзи
ном прелази у краћем интервалу дужи пут.
Вожња већом брзином има за последицу по
већање зауставног пута. Уобичајено правило
за одржавање безбедног одстојања, када го
воримо о дефанзивној вожњи, јесте правило
четири секунде за брзине између 70 и 100
km/h и правило пет секунди за брзине преко
100 km/h. Веће одстојање (четири, па чак и до
шест секунди) између возила препоручује се
када се возилом управља у отежаним времен
ским и путним условима (киша, снег, лед, јак
ветар и сл.), када се возилом управља у ноћ
ним условима и у условима смањене видљи
вости (сумрак, магла и сл.), у случајевима
кретања иза мотоцикла, када се возилом упра
вља по непознатом путу или у непознатом гра
ду, у случајевима ограничене прегледности
(конфигурација терена, камион с надградњом,
аутобус и сл.).

Безбедно растојање
Градскавожња,а посебновожњау саобра

ћају повећаногинтензитета,вожњасаобраћајни
цама са више саобраћајнихтрака, али и брзим
градскимсаобраћајницамаизузетноје захтевна.
Возачиу саобраћајнимтракама исте коловозне
траке не возеистимбрзинама,често мењајуса
обраћајне траке, процењујућиу којој су застоји

мањи. То често практикују на тај начин што не
проверавајумогули то обавитина безбеданна
чин. Ако и проверавају,често то раде површно.
Најаве о њиховим намерама показивачима
правца често изостају или су прекасне.

У оваквим условима одвијања саобраћаја
треба се понашатидефанзивно. Начином сво
је вожње возачи треба да покушају да створе
заштитни простор између свог и других возила
која се крећу паралелнимсаобраћајним трака
ма. Овакав начин вожње ствара бољу пре
гледност возачког окружења, што омогућава
правовремено препознавање потенц~алне
опасне ситуације. Друго, заштитни простор
осигурава могућност напуштања тренутне по
зиције уколико се појави потенцијална опа
сност,односно повећан ризик.

Идеално, за услове дефанзивне вожње и
релативноограничено искуство"младих" воза
ча, заштитни простор око возила требало би
да буде ширине једног возила с обе стране и
одстојања три до седам возила испред и три
до пет возила иза. Густинасаобраћаја диктира
ове вредности. Оне се постижу повећањем
или смањењем брзине кретања или мењањем
саобраћајне траке, како би се осигурала по
вољнија позиција возила. За овакву промену
позиције возила потребна је врло јасна кому
никација с другим учесницима у саобраћају.
Потребно је врло јасно, прецизно и недвосми
слено показати намеру другим учесницима у
саобраћају, коришћењем показивача правца,
стоп-светала, по потреби звучног сигнала, ви
зуелног контакта, па чак и знака руком.

У саобраћајувеликогинтензитета,нпр.у вр
шним часовима у градовима, готовоје немогу-

Снимио: Ј. Мамула



ће осигурати заштитни простор око возила. У та
квим околностима потребно је повећати одсто
јање испред возила, односно од возила које се
следи. Такав, дефанзивни начин вожње зави
си од возача и увек се може практиковати, док
одстојање возила иза, пре свега, зависи од дру
гих учесника у саобраћају. Ако возач иза вози
на премаломодстојању и тако угрожава безбед
но одвијање саобраћаја, потребно га је упозо
рити стоп светлима кратким притиском на па
пучицу кочнице или кратким знаком, укључив
ши све показиваче правца.

Брзина и утицај кретања возила
на безбедност саобраћаја
Проблембрзине у саобраћајује веома ком

плексан. Са повећањем брзине кретања вози
ла повећавасе кинетичкаенергија,смањује вре
ме за уочавање појаве и могућност правовре
меног реаговања, повећава зауставни пут во
зила, одлуке се морају доносити брже и чешће,
убрзава се ритам покрета и предузимања рад
њи, појачава се дејство неповољних елемена
та пута на возило итд. Због свега овога и масов
ности возачакоји се крећу неприлагођеноми не
прописном брзином, напори за утврђивање и
елиминисање узрока због којих ова грешка
настаје спадају међу најрационалније активно
сти у оквиру безбедности саобраћаја.

Снимио: Д. д;nагић

Испитивања показују да се око 40% незго
да догоди при вожњи небезбедним брзинама
већим од дозвољених. Према америчким по
дацима, преко 50% незгода са смртним исхо
дом догоди се при брзинама већим од 80 km/h.
Повећањем брзине повећава се ризик настан
ка незгоде и тежине последица. При брзини од
120 km/h страда четири пута више лица него
при брзини од 60 km/h. При брзини од 80 km/h
на сваких 1ОО возила која учествују у незгода
ма страда просечно 40 лица, а при брзини од
125 km/h страда просечно око 140 лица.

Испитивањасу показалада је најбезбедни
ја вожња брзином која је једнака или блиска
средњој брзини саобраћајног тока. На тај начин
се постижу највећи ефекти у вожњи (удобност,
економичност,безбедностбез значајног угрожа
вања времена путовања). Када се брзина пове
ћа за 40 km/h у односу на средњу брзину сао
браћајног тока, тада се вероватноћа настанка
саобраћајне незгоде повећава 1О пута.

На ризик настанка незгоде највише утичу:
ограничења брзине, средња брзина возила на
путу, проценат возила која прекорачују највеће
дозвољене брзине, величина ових прекораче
ња, дисперзија брзине и проценат возила која
се крећу малим брзинама. Од ограничења бр
зине (посебно од општих ограничења) и од по
лицијске применезакона, највишезависе ствар
не брзине возила на путу. Са порастом ограни-
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чених брзина расту стварне брзине на путу, ра
сте дисперзија (варијације)брзина, а опада про
ценат прекорачења брзине. То изазива повећа
ње ризика настанка саобраћајних незгода. По
себно расте ризик настанка незгода са погину
лим лицима. Вожњом брзинама које су знатно
мање од просека (ограничења) повећава се ри
зик настанка незгода. Спора возила изазивају
конфликте брзина, ометају остала возила, че
шће су претицана и зато чешће учествују у не
згодама. Велике брзине умањују корист од си
стема заштите (сигурносних појасева, кацига,
наслона за главу, ваздушних јастука итд.). Та
ко, на пример, при брзинама до 60 km/h, сигур
носни појасеви скоро елиминишу смртна стра
дања путника и возача (100% смањење), а при
брзини 1ОО km/h ово смањење је око 50%. При
већим брзинама позитивни ефекти се и даље
смањују. Ризик да путник (који користи сигурно
сни појас) буде озбиљно повређен је три пута
већи при сударној брзини од 50 km/h, него при
брзини од ЗО km/h. Ове разлике су још веће код
невезаних путника.

Најзначајнији је утицај брзине на тежину
повреде пешака. При томе су посебно истра
живани утицаји ограничења брзине и брзине
возила у тренутку судара на ризик смртног
страдања пешака. До најбоље зависности из
међу сударне брзине и ризика смртног страда
ња пешака дошао је Pasanen (1991). Он је

проценио да око 5% пешака гине у удару вози
ла при брзини од 20 km/h. Смртност се повећа
ва на 10% при брзини од ЗО km/h, на око 20%
при брзини од 40 km/h, на 50 % при 50 km/h, на
80% при 60 km/h, а на готово 100% при брзини
преко 80 km/h. Дакле, најзначајнија су смање
ња брзина са 60 km/h на 40 km/h, јер највише
доприносе смањивању смртности пешака. У
складу са овим резултатима, већина европских
земаља, а пре свега наша земља, усвојиле су
општа ограничења брзине у насељима на 50
km/h, а и уведене су зона смиреног саобраћа
ја са ограничењима ЗО km/h (зона ЗО) и зона
успореног саобраћаја (највише 10 km/h).

Концепт "уочити и бити уочен"
Концепт"уочитии битиуочен" (вицети и би

ти виђен")једанје од основнихпредусловаза без
бедно одвијање саобраћаја. Због тога је улога
уређаја који то обезбеђују од изузетног значаја.

Способност возача да контролише возило
и прилагођава своје понашање у великој мери
зависи од његовемогућностида тачно види шта
се дешава у његовој околини. Смањење пре
гледности и видљивостисмањује могућностдо
бијања информација, а сваки поремећај у запа
жању одражава се на квалитет закључивања и
реаговања. Због тога је веома важна преглед
ност коју возило омогућује са возачког места.
Прегледност зависи од величине (ширине и ви
сине) застакљених површина, квалитетастакла,
уређаја за одмагљивање ветробрана, положа
ја седишта и сл. Кабина возила смањује видно
поље у вертикалној и хоризонталној равни
због саме каросерије, њене опреме, маске и др.
Обим смањења зависи од конструкције возила,
односно величине распореда застакљених по
вршина, могућности подешавања седишта и
точка управљача по висини и дубини ради про
мене висине и положаја очију,а у одређеној ме
ри и од самог возача.

Информације о саобраћају и појавама иза
возила добијају се преко унутрашњег и бочних
огледала (ретровизора)и затоје од изузетнева
жности њихово правилно подешавање. Ви
брације огледала и неповољан положај отежа
вају уочавање и адекватно реаговање. Унутра
шње и бочнаогледалакојаобезбеђујуиндирект
но видно поље треба да омогуће да возач ви
ди у сваком тренутку шта га окружује, а наро
чито када намерава да мења правац кретања.
Возачка огледала не обезбеђују довољно вид
но поље, тако да постоје "мртви" углови. Инди
ректно видно поље може се проширити, а са
мим тим "мртви" углови ограничити, употребом
конвексних огледала (огледала са испупче
ном површином) или дводелних огледала са
разломљеном површином.



Ноћу је видно поље ограничено углом ра
спона светлости фара у хоризонталној равни.
Оваква светла су неефикасна ноћу у кривина
ма, тако да се јављају слепе зоне које су веће
код кривина са мањим радијусом. Решење су
интелигентна светла која се синхроно окре
ћу у правцу окретања точка управљача. Пра
вилним подешавањем фарова онемогућује се
заслепљивање возача који долазе из супрот
ног смера. Неисправност уређаја за означава
ње возила и за давање светлосних знакова
(позициона и стоп-светла, катадиоптери, пока
зивачи правца и др.) ускраћује правовремене
информације другим учесницима у саобраћа
ју о позицији и намерама возача, што може до
вести до настанка саобраћајне незгоде.

Употребом показивача правца возач ин
формише друге учеснике у саобраћају о сво
јим намерама. Показивачи правца морају се
увек користити, без обзира на то да ли посто
је други учесници у видном пољу. Било да се
изводе радње скретања, промене саобраћајне
траке, укључивања или искључивања из сао
браћаја, заустављања, паркирања и др., оба
веза употребе показивача правца је стална.
Знак одговарајућим показивачем правца даје
се на време, тако да други учесници у саобра
ћају имају правовремену информацију и у
складу са њом прилагодесвоје понашање.Да
вање знака непосредно пред извршење рад
ње може бити прекасно. Исто тако, давање
знака прераноостали учесници могу погрешно
разумети и интерпретирати.

Концептом "паметног возила" проблеми
принципа "уочити и бити уочен" знатно су сма
њени. Инжењери Центра за моторна возила
АМСС развили су потпуно нове софтвере, ка
ко за преглед и снимање путева, тако и за об-

раду добијених подата
ка. Реч је о возилу које
може да сними и ускла
дишти 1ЗО.ООО киломе
тара путева помоћу
специјалних камера ви
соке резолуције,од којих
су три постављене на
предњем,а једна на зад
њем делу возила. Ове
камере снимају коловоз
и све што се налази у
путном појасу, посебно
предмете и објекте који
могу бити потенцијална
опасност на путу. Сним
ци се затим складиште у
делу компјутерског си
стема. Посао возача је
да води рачуна о коор
динатама и функциони

сању GPS система, како би позиција возила на
путу верно одговарала електронском запису
који се уноси у мапу. Снимање се обавља у
дневним условима, по сувом времену, а могу
ће је и на температурама испод нуле. Програм
за обраду податакасадржи четири основне ка
тегорије - податке о путној инфраструктури,
безбедностипешака, мотоциклистаи бицикли
ста, а свака категорија подељена је на више
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од 200 сегмената (број кривина, окружење пу
та, близина стена, ширина банкинал.). Поједи
начно се оцењује свака деоница дужине 1ОО
метара, тако да само један прегледан киломе
тар има укупно десет оцена. За оцењивање је
битно и колико и каквих саобраћајних незгода
се догодило на том километру пута. Тако се
ствара реална и комплетна слика безбедности
на одређеној деоници.

Употреба сигурносних појасева
и ваздушних јастука
Сигурносни појасеви, као један од најби

тинијих елемената пасивне безбедности во
зила, у знатној мери, а донекле и пресудно,
утичу на смањење степена повређивања во
зача и путника у возилу (спречавају ударе о
унутрашњост возила и испадање путника из
возила). Примена осталих елемената пасив
не безбедности возила (ваздушни јастуци, на
слони за главу, сигурносна седишта за децу
итд.), у спрези са сигурносним појасевима,
знатно побољшава безбедност возача и пут
ника, смањује степен повређивања и редуку
је врсте повреда.

У судару при брзини од 50 km/h, путник
просечне тежине који није везао сигурносни
појас ударио би унутрашњост аутомобила си
лом од 3,5 тона. Испадање из возила један је

од догађаја у судару који производи највише
повреда са фаталним исходом. Сигурносни
појасеви су ефикасни у превенцији свих изба
цивања: само 1% путника од свих који су изја
вили да су користили појасеве били су потпуно
избачени, за разлику од 20% оних који нису ко
ристили сигурносни појас. Иако сигурносни по
јасеви не могу сасвим зауставити кретање
напред, нове технологије дизајниране као део
система заштите возила од фронталног удара
могу још унапредити њихову ефективност у за
државању путника.

Ваздушнијастук је елемент пасивне без
бедности возила који са сигурносним појасом
штити путника при судару. Како се путник при
судару креће ка напред, ваздушни јастук га
штити на више начина:

- смањује путниково успорење испуштањем
ваздуха у контролисаној мери;

- штити путникову главу и груди од ударца о
волан, инструмент-таблуили горњидео ве
тробрана;

- широком површином задржава путниково
даље кретањеунапред, тако да је притисак
на путникове груди смањен.
Ваздушни јастуци су дизајнирани тако да

допуне дејство заштите сигурносних појаса, а
не да их замене! Неки ваздушни јастуци разви
ће се само у сударима довољно јаким да угро-



зе безбедно везане путнике. Њихова функција
је ограничена при бочним ударцима (изузев ако
су бочни ваздушни јастуци и ваздушне завесе),
ударцима отпозади и сударима са превртањем,
или у незгодама са више од једног судара, док
сигурносни појас може заштитити путника у
свим овим сударима.

Пут до омасовљења употребе система за
штите води, поред осталог, и преко подизања
свести грађана путем информисања шире јав
ности добро осмишљеним и координисаним
кампањама о предностима употребе ових си
стема. Некоришћење сигурносних појасева до
води до већег броја смртности него било који
други фактор самостално. Повећање кори
шћења сигурносних појасева још увек је само
стално најефективнији фактор којим може да
се утиче на превенцију погибија и повређива
ња на путевима.

Утицај алкохола и психоактивних
супстанци на безбедност учесника
у саобраћају
Алкохол је најчешће коришћена и злоупо

требљавана психоактивна супстанца широм
света. Као социјално прихватљиво пиће важи
за легалну психоактивну супстанцу у многим
културама одраслих. Конзумира се у оквиру со
цијалних образаца и ритуала пијења. У нашој
култури алкохол је прихваћен као средство ко
је подстиче апетит,разрешава стања напетости

и страха, али и олакшава социјалну комуника
цију. Употреба алкохола је повезана са субјек
тивним доживљајем смањења напетости,дожи
вљајем моћи, снаге и смањења бола.

Алкохол најбрже и најдиректније делује на
централни нервни систем, тако да и мала до
за драстично утиче на психичке функције лич
ности, првенствено на способност моралног и
критичног расуђивања. Возачи под утицајем ал
кохола су 17 пута у већем ризику да изазову са
обраћајну незгоду у односу на возаче који ни
су под утицајем алкохола. Млађи возачи, од 20
до ЗО годинастарости, при том мушкарци и нео
жењени у односу на старије и искусније воза
че, 2,5 пута су у већем ризику да изазову сао
браћајну незгоду,јер чешће возе у алкохолиса
ном стању.

Повезаност саобраћајних незгода са алко
холисаношћу возача може се показати и кроз
промене понашања возача под утицајем алко
хола. Алкохол делује тако да код возача испро
воцира све недостатке у способностима упра
вљања моторним возилом, што се одражава на
безбедност вожње. Под утицајем алкохола до
лази до променау емоционалномпонашању,ко
је су пропраћенеповећанимсамопоуздањем,па
долази до несклада између способности и мо
гућности. Осећај одговорности се скоро потпу
но занемарује. Већ при малим количинама уне
тог алкохола уочавају се промене у функцијама
значајним за вожњу: ослабљене су перцептив
не способности (вид и слух), смањенаје способ-

Снимио: Ј. Мамула
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ност извођења вештих маневара, вози се већом
брзином и самим тим преузимају већи ризици.

Закон о безбедностисаобраћаја на путеви
ма у нашој земљи прописује да возач не сме да
управља возилом у саобраћају на путу,нити да
почне да управља возилом ако је под дејством
алкохола и /или психоактивних супстанци.

Под дејством алкохола је возач, односно
лице за које се анализом одговарајућег узорка
крви утврди садржај алкохола већи од 0,30
mg/ml, или ако је присуство алкохола у органи
зму утврђено одговарајућим средствима или
апаратима за мерење алкохолисаности (алко
метром и др.), што одговара садржини алкохо
ла у крви већој од 0,30 mg/ml. За професионал
не возаче, инструкторе вожње, кандидатеза во
заче, возаче са пробном возачком дозволом и
испитиваче прописана је "нулта" толеранција
(0,00 mg/ml).

Међународна искуства
у дефанзивној вожњи

Колики се значај даје промовисању дефан
зивне вожње у свету илуструје и чињеница да
је Савет за националну безбедност и САД-а и
Канаде у свом програмудефанзивну вожњуде-

финисао каоједан од стратешких циљева ијед
ну од кључних мера у управљању ризицима.
Курс дефанзивне вожње се у Канади од 1. де
цембра 2001. године примењује као обавезан
за све возаче професионалце. Возачи који
професионално управљају возилима дужни су
да заврше курс дефанзивне вожње, након че
га им се издаје специјална дозвола - потврда,
која поред редовне дозволе представља услов
за обављање послова превожења.

Центри за обуку возача саобраћајно разви
јених земаља ЕУ, Канаде и САД, поред основ
не обуке у вожњи за стицање права на упра
вљање возилима,пружају широк спектардопун
ског усавршавања и кондицирања - курсева за
већ постојеће возаче. Овакав вид саобраћајног
кондицирања треба да допринесе коректнијем,
толерантнијем и одговорнијем понашању у са
обраћају.Програмидопунске обуке треба да бу
ду прилагођени популацији којој су намењени
и усклађениса циљевимакоји се њимажеле по
стићи. Данас у многим земљама ЕУ, Канади и
САД готово да нема организације која се бави
превозом и транспортом, а да се њихови воза
чи не подвргавају курсевима допунске обуке и
кондицирања,у складуса природомвозачкогза
датка који обављају. У том смислу Центри за
обуку возача развили су различите облике до-



пунског усавршавања возача - курсева, као што
су: школа корективне вожње, школа високе во
жње, школа дефанзивне вожње, основе еконо
мичне вожње и слично.

The National Safety Council's Defensive Dri
ving Course из САД поставио је стандарде за
курсеве дефанзивне вожње. Курс датира из
1964. године, и до сада је кроз њега прошло ви
ше од 60 милиона возача. После успешног за
вршетка овог курса возачи добијају државни
сертификат за безбедну вожњу. На тај начин они
стичу право на попуст на путаринама и/или бес
платне карте. Један од суштинских интереса за
једница осигурања је смањење штета које на
стају као последица саобраћајних незгода. Не
згода, а тиме и штета, биће мање уколико си
стем безбедности саобраћаја у целини функци
онише ефикасније. Један од начина којим оси
гурања доприносе већој безбедности у саобра
ћају је и стимулисање осигураника на исправ
но понашање у саобраћају. Осигуравајућа дру
штва у 34 државе Америке нуде попуст на оси
гурање за оне возаче који поседују DDC (Defen
sive Driving Course) сертификате.

У Хрватској не постоји изграђена мрежа по
лигонадефанзивне вожње."Пионири"дефанзив
не вожње у Хрватској су АМК Сигет и ТСВ Ма
рани. АМК Сигетје од 1991. године на импрови
зованом полигону отпочео са обучавањем у де
фанзивној вожњи, на инсистирање UNPRO
FOR-a, за око 700 припадникатих међународних
снага, а касније за запослене углавном страних
фирми. Кроз овај курс до данас је прошло више
од 2.000 возача. Данас АМК Сигет у сурадњи с
ХАК-ом и Полицијском управом Загреба нуди
школу сигурне вожњеза возачекроз програмде
фанзивневожњеонима којижеледа усаврше во
жњу у отежаним условима саобраћаја, првен
ственопо киши,снегу и леду.Курстрајеједан дан
и садржи два часа теоријских предавања и из
вођење четири практичне вежбе на полигону.

Закључак

Дефанзивна вожња представља императив
савременог саобраћаја, што потврђују бројни
курсеви који се одржавају у великом броју сао
браћајноразвијенихземаља.Друштво, као и Вој
ска Србије, морају бити спремни да у свој про
грам превенције саобраћајних незгода, које се
огледа кроз обуку у вожњи, обезбеде одговара
јући "простор" за организацију и примену "Кур
са дефанзивне вожње", као значајног система
додатне обуке возача. При томе се апелује на
осигуравајућа друштва, службе техничких пре
гледа и другејавне установеда подржеовај про
грам у смислу давања одређених бонуса (попу
ста) безбедним- дефанзивним возачима (воза-

чима који поседују сертификат о одслушаном и
положеном курсу). Предности промовисања и
функционисања једног оваквог система су број
не (здравствении економскиаспекту првом пла
ну), што се потврдило у многим земљама.

Побољшање возача је витална и растућа
функција безбедности саобраћаја и у будућно
сти ће наставитида буде таква. Требало би раз
мислити о могућностима имплементација садр
жаја дефанзивне вожње за побољшање воза
ча у наш систем безбедности саобраћаја. У раз
вијеном свету се непрекидно испитују ефекти
појединих мера за унапређење возача. Разви
јају се и нове методе и процедуре за побољша
ње небезбедних возача. Коначно, увођење и
развој процедура побољшања возачаје морал
на обавеза друштва према проблематичним, а
посебно према осталим учесницима у саобра
ћају који плаћају све веће трошкове, штете и гу
битке проузроковане саобраћајним незгодама.

Питање обуке возача војних моторних во
зила се с правом ставља у средиште пажње
безбедности путног саобраћаја. Треба напоме
нути да је нацрт "Курса дефанзивне вожње" у
Војсци донет 2003. године, али још није спро
веден у пракси и практично се не реализује. Ме
ђутим, остале сегменте обуке у вожњи прожи
мају начела, принципи и садржаји дефанзивне
вожње. Разлози су, пре свега, материјалне
природе и реорганизација војног система.
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КОДЕКС ЧАСТИ
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

р адни тим1, формиран у Управи за људ
ске ресурсе (Ј-1) ГШ ВС од представни

ка организационихделова Министарстваодбра
не и ГенералштабаВојске Србије - стручних ли
ца из области историје, етике, права и психоло
гије, израдиоје Кодекс части припадника Војске

Пуковник Стевица С. Карапанџин

с авремена војна пракса сведочио оправданости кодификације по
нашања припадника војне професије, чему иде у прилог и чиње
ница да се стручним војним правилима тешко може прописати

њихова етичност, како у свакодневним мирнодопским условима, тако и при
ликом извођења операција. Убрзана и свеобухватна реформа система од
бране Републике Србије и реорганизација Војске Србије, уз очекивање ње
не професионализације и нових мисија, представљају нов амбијент у којем
се јавила потреба за доношењем посебног документа, као реалног окви
ра за уређење области чија суштина није обухваћена законском и подза
конском регулативом. Многа етичка питања са којима су се у нашој доса
дашњој војној пракси сусретали припадници војне професије, како у слу
жби, тако и ван ње, била су искључиво у сфери обичајног, али не и норма
тивног права.

*Аутор ради у Управи за људске ресурсе (Ј-1) ГШ ВС

Србије (у даљем тексту: Кодекс части). У завр
шној фази рада учествовали су и стручњаци из

1 Руководилац тима пуковник Стевица С. Карапанџин и
члановипуковникдр Илија Кајтез,пуковникдр БориславД.
Гроздић, капетан мр Далибор Денда, капетан мр Миљан
Милкић,поручникДејан Андрић и поручникВук Вујовић.



грађанства2• У складу са законским овлашћењи
ма, начелник Генералштаба Војске Србије про
писаоје Кодексчасти, којимсе уређујуопшта мо
рална начела војне професије, њене основне
вредности и норме понашања припадника Вој
ске Србије. Кодекс части се уводи у праксу ра
ди унапређења и промовисањаосетљивостиза
професионалне, етичке и личне вредности ко
је су специфичнеза војну професију.Такође,од
редбе Кодекса части обавезују припаднике Вој
ске Србије да своје поступке усклађују с основ
нимдруштвеним и професионалнимвредности
ма и нормама. Кодекс части чува, негује и раз
вија највреднијесрпске војнетрадиције.Он оба
везује припаднике Војске Србије да, поред оба
везе поступања у складу са Уставом, законима,
војним прописима и нормама међународног
хуманитарног права, као и општим друштвеним
и моралним начелима,вредностимаи нормама,
своје понашање усклађују и са одредбама са
мог кодекса. Треба да уважавају општа морал
на начелавојнепрофесије,негујуи развијајуње
не основне вредности и достижу дефинисане

норме понашања. Током рада на изради
Кодекса части и разматрању питања ње
говеевентуалнеповреде,дошло се до за
кључка да би у овом тренутку било неце
лисходно формирати посебнатела (судо
ви части или већа части) која би се бави
ла тим питањима. Основна замисао јесте
да процес израде Кодекса части и њего
ве практичнеприменебуде развојни,а ни-

Снимио: Ј. Мамула

како завршен процес. Због тога је и дефиниса
но да за сваку повреду Кодекса части припад
ник Војске Србије, за сада, сноси моралну од
говорност и да се она сматра недостојним по
ступком и негативним примером понашања за
остале припаднике Војске Србије. То не искљу
чује могућност да се при истовременом крше
њу Кодексачасти идругихзакона припадникВој
ске Србије санкционише у складу са законима
чије су одредбе прекршене. Због тога је дефи
нисана и једна од кључних формулација завр
шних одредаба Кодекса части да се унапређе
ње општег нивоа његовог поштовања постиже,
пре свега, командовањем,обуком, контролом и,
штоје посебно важно, свакодневним васпитним
радом претпостављених.Другим речима,опре
дељење је да тежиште буде на едукативној, а
не на казненој компоненти, што значи да у бу
дућности не треба искључиватии могућностдо
раде Кодекса части увођењем институција су
дова или већа части.

Саставни делови Кодекса части су и кодек
си категорија припадника Војске Србије3, раз
рађени у његовим прилозима.Током израде Ко
декса части један од циљева био је и дефини
сање и спровођење његове доследне структу
ре, како би био чврсто постављен,са концизним
и прецизним формулацијама. У завршној фази
рада амбиције су биле усмерене на успоста
вљање логичког и етичког следа - од начела,
преко вредности, до норми. Намера је била да
се дође до кратког и језгровитог садржаја који
би био разумљив свим припадницима Војске
Србије. Пре писања овог документа анализира
на су искуства савремених страних армија -
америчке, руске, британске, канадске и аустра
лијске. Проучени су и етички кодекси других
струковних удружења и занимања.

Радни тим се суочио и са одређеним про
блемима.

1. У почетној фази било је спорно питање
надлежности за доношење Кодекса части,
што је успорило рад. Проблем је превази
ђен усвајањем Закона о изменама и допу
нама Закона о Војсци Србије.

2. Чланови радног тима на почетку су имали
различита мишљења о дефинисању садр
жаја и обимности формулација, што је би
ла последица пренаглашавања значаја

2 ПредставнициФилозофскогфакултета(проф. др Јован
Бабић и доц. др Иван Вуковић), Српске академије наука и
уметности(Данило Баста), Институтаза модерну историју
Србије (др АлександарЖивотић), Институтаза савремену
историју (др Бојан Б. Димитријевић) и Министарствавера
РепубликеСрбије (мр Александар Раковић).У раду је уче
ствовалаи ГорданаСтевановићиз ЗаштитникаграђанаРе
публике Србије, у своје лично име, не као представник
наведенеинституције.

3 Официрскикодекс, Подофицирскикодекс, Војнички ко
декс и Кодексвојнихслужбеникаи војних намештеника.
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струке. То се могло и очекивати због вели
ког броја непознаница у овој области и чи
њенице да је израда оваквог подзаконског
акта представљала пионирски подухват.У
завршној фази рада и овај проблемје пре
вазиђен.

3. Потреба усаглашавања Кодекса части са
одредбама Закона о Војсци Србије4, са
једне, и са искуствима савремених стра
них армија и других струковних удружења
и занимања, са друге стране 5, такође је
био један од проблема.

Начела

Полазећи од чињенице да се по питању
части припадници Војске Србије не могу дели
ти, у централном или главном делу Кодекса
части, чија суштина је част припадника Војске
Србије, дефинисана су општа морална наче
ла војне професије, њене основне вредности и
норме понашања, који су заједнички за све
припаднике Војске Србије. Официрски кодекс,
Подофицирски кодекс6, Војнички кодекс и Ко
декс војних службеника и војних намештеника
у прилозима, чине норме које проистичу из од
редаба Кодекса части, а њиховим достизањем
обезбеђује се висок степен професионалне и
моралне одговорности и квалитетнијеобавља-

Снимио: Д. Атлагић

ње послова из домена функционалних дужно
сти, за сваку категорију посебно. У исто време,
текст је усаглашен, како са одредбама Закона
о Војсци Србије, тако и са искуствима страних
армија и професија у којима се захтева коди
фикација понашања. На тај начиндошло се до
јединствене збирке коју данас чини Кодекс ча
сти. Разрадом кодекса категорија припадника
Војске Србије у прилозима дат је допринос, ка
ко претходно поменутој усаглашености, тако и
његовој јединствености и аутентичности у од
носу на кодексе савремених светских армија и
других струковних удружења и занимања7•

Општа морална начела војне професије
којима припадници Војске Србије треба да се
руководе су:

- служење отаџбини Србији,
- савесно и стручно вршење дужности,
- човечно поступање.

4 Због назива "Кодекс части припадника Војске Србије".
5 У савременој пракси није забележено да се једним кодек

сом неке професије или струке једновремено дефинишу
норме понашања за све категорије припадника у оквиру те
професије или струке (на пример: у медицини не постоји
исти кодекс за лекаре и за медицинске сестре).

6 Учешће у изради Подофицирског кодекса узели су и за
ставник Горан Радић (главни подофицир ВС) и заставник пр
ве класе Зоран Лаштро (главни подифицир ГШ ВС).

7 Постигнут је спој једног општег кодекса са посебним етич
ким кодексима одређених категорија у јединствену целину.



Вредности

Из општих моралних начела произашле су
основне вредности8 војне професије. Прокла
мовано је 1Овредности које припадник Војске
Србије својим понашањем треба да претвори
у сопствене врлине. Поред тога, дефинисано је
и 10 норми понашања чијим се достизањем на
ведене вредности остварују. Наведене норме
проистичу из вредности и у исто време их чу
вају9.Из појединих вредности понекад происти
чу и по две или више норми, док се кроз поје
дине норме остварују две или више вредности.

8 Основне су јер нису и једине, али су за припадника Вој
ске Србије примарне, јер изражавају суштину професионал
ног војног етоса и израз су највредније српске војне
традиције.

9 У Кодексу части све је у међусобној вези, а однос вред
ности и норми најлакше се може објаснити примером: Жи
вот је вредност, а норма која из ње проистиче је "Не убиј!".

10 Изузев у првој вредности "Верност отаџбини".

Све вредности, формулисане у индикативном
(описном) облику, налазе се у одређеној међу
зависности, при чему се поједине одлике једне
вредности препознају и у осталих девет.При то
ме, свака вредност задржава своју јединстве
ност и специфичност. У пасусима који описују
вредности, тј. показују у чему се оне састоје, не
помињу се називи самих вредности", већ се
кроз њихову дефиницију оне одсликавају. Ва
жно је напоменути да су безмало исте вредно
сти заступљене у свим поменутимвојним кодек
сима страних земаља.

Верност отаџбини

Припадник војне организације, односно
Војске Србије, преко које држава спроводи мо
нопол силе, мора имати изграђен осећај вер
ности према отаџбини Србији. Ако се узме у
обзир да држава поменути монопол силе спро
води преко још неких својих институција, може



МОРАЈ\

се додати још и то да припадник Војске Срби
је има најизразитију дужност да буде веран
отаџбини Србији. При томе, он мора бити све
стан значаја војне професије и њене важности
за решавање суштинских питања за опстанак,
живот и развој државе и грађана. Верно им
служећи, припадник Војске Србије мора има
ти у виду и њихове обавезе и одговорност пре
ма њему, као и углед и поштовање које због
саме припадности војној професији ужива код
грађана. Те узајамне обавезе припадник Вој
ске Србије сматра неписаним заветом који
традиционално чува и никад не нарушава. За
то је једна од норми заветни однос припадни
ка Војске Србије са државом.

Сваки припадник Војске Србије, осим вој
них службеника и војних намештеника, закли
ње се на верност отаџбини на формалан начин
и то својом чашћу11• Верност отаџбини Србији
подразумева,поредосталог,и неприхватањечи
на издаје, као и часно држање у случају заро
бљавања. Верност отаџбини испољава се и

Норме

Припадник Војске Србије се руководи
општим моралним начелима војне професи
је и промовише њене основне вредности та
ко што негује и развија сопствене врлине и
прихвата и поштује норме понашања:

1) са отаџбином је у заветном односу и
безусловно је брани;

2) поштује, чува и брани државна и вој
на обележја и достојанствено носи унифор
му Војске Србије, у служби и ван ње;

3) приликом извршавања борбених за
датака:

- силу употребљава само колико је неоп
ходно;

- човечно поступа према заробљеном не
пријатељу и цивилима, посебно према
старијим особама, женама и деци;
4) не дозвољава да средства ратне тех

нике која су му поверена доспеју исправна у
посед непријатеља,а у случајузаробљавања
одбија сарадњу којаје у супротностиса прав
ним нормама и одредбама Кодекса части;

5) не прихвата чин издаје;
6) никада другог припадника Војске Ср

бије не оставља у невољи;
7) поштује личност и различитости;
8) не псује, не вређа и не изражава се

погрдно о вредностима које другима предст
ављају светињу;

9) посвећен је војној професији и живи у
складу са њеним вредностима;

1О) настоји да:
- контролише понашање, буде смирен и

прибран,ауборбисасобом,непр~ате
љем и природним стихијама непоколе
бљив;

- држи дату реч, буде самокритичан, прав
дољубив, истинољубив, трпељив, скро
ман, поуздан и отворен;

- личне интересе усклађује са општим;
- не буде порочан, сујетан, осветољубив,

осоран, бахат, хвалисав и охол, не ла
ска и не оговара друге;

- буде морални узор за све чланове дру
штва.

кроз поштовање, чување и одбрану државних
и војнихобележјаи достојанственоношењеуни
форме Војске Србије, како у служби, тако и ван
ње.Достизањеове вредноститребада будевој
нички идеал за сваког припадника Војске Срби
је. Онје професионалану оној мери у којој вер
ност отаџбини за њега представља тај идеал.

11 Тиме се част издиже изнад других вредности.



Само њиме руковођен он у потпуности може би
ти веран отаџбини, чиме даје и свој допринос
да цивилна и демократска контрола Војске
Србије буде у потпуности остварена.

Посвећеност професији

Војна професија спада у групу професија
чији резултати имају немерљиву вредност и са
њом се по том питању могу поредити само по
једине (лекарска, свештеничка и сл.). Када је у
питању државни значај, војна професија се из
дваја и од поменутих,паје неопходнода јој ње
ни припадници буду максимално посвећени.

ПрипадникВојскеСрбијеувек мора прихва
тати обавезу да служи у свим мисијама Војске
и у свим околностима, без обзира на тешкоће,
опасности и личне дилеме, не условљавајући
то било чиме. У професијиза којује већ конста
товано да има изузетан државни значај, усло
вљавање извршења задатка, из било ког лич
ног разлога, било би крајње нечасно. Са друге
стране, као израз међузависности вредности,
као и заветног односа, припадник Војске Срби
је за своју посвећеност професији требало би
да од државе и грађана добија одређено при
знање и посебно поштовање.

Због специфичности војне професије при
ватност припадника Војске Србије не може би
ти недодирљива. Због тога своју професију
треба да доживљава као начин живота. Тако
ђе, мора настојати да буде трпељив, скроман
и поуздан. О овој вредности посебно се води
рачуна у савременим армијама. Од степена
посвећености војној професији у нашој среди
ни не зависи само лични углед припадника
Војске Србије, већ и углед саме Војске, а са
мим тим и Републике Србије у међународној
заједници. Место и улога ове вредности посеб
но долази до изражаја у време професионали
зације Војске Србије.

Оданост

Оданост представља једновремен однос
верности и привржености, како према једини
ци, тако и према друговима и саборцима у њој,
затим како према претпостављенима, тако и
према потчињенима. Само припадник Војске
Србије који је веран и привржен својој једини
ци може успешно извршавати своје обавезе.
Због тога оданост,опет као израз међузависно
сти вредности,подразумеваи истовременопри
суство солидарности, посвећености, дисци-
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плинованости и поштовања. Узимајући у обзир
значај и специфичности војне професије, сва
ки ниво командовања мора бити у стању да
обезбеди моменталну послушност потчињених
нивоа, што значи извршавање свих наређења
претпостављеног. То искључује она наређења
чије би извршење представљало кривично де
ло. У случају да претпостављени ипак тако не
што нареди, потчињени нема моралну обаве
зу да изврши наређење, јер таква "послу
шност" је неморалан чин.

Припадници Војске Србије дужни су да је
дан другом помажу у тешким и опасним ситуа
цијама, при чему је посебно важно нагласити
да је старији припадник Војске Србиједужан да
штити млађег и да брине о њему. Претпоста
вљени мора настојати да међу припадницима
јединице изгради међусобно поверење. У си
туацији када се припадници Војске Србије осе
ћају незаштићено,то је сигуран знак да код њих
не постоји поверење према претпостављеном.
Припадник Војске Србије никада другог при
падника не сме оставити у невољи. Такође, он
увек морада одржи дату реч и да премадругом
припаднику Војске Србије будеотворен, искрен
и трпељив. Такође, не сме бити непоуздан, по
рочан и хвалисав. Посебно је важно нагласити
да свака евентуална појава злостављања и
вређања у војној средини директно утиче на
одсуство оданости у јединици.

Храброст

Храброст је најосетљивија вредност војне
професије и једна од најважнијих моралних вр
лина припадника Војске Србије, коју треба да
је поседује како би се суочио са ризиком. Да
би се утврдило да ли је у питању храброст или
не, претходно се мора прецизирати о коликом
степену ризика је реч.Услов за храброст су од
лучност (без обзира на неизвесност, ризик и
опасност) и исправност одлучивања. Ако нема
одлучивања, нема ни простора за испољава
ње храбрости. Исправност одлуке је, такође,
саставни део дефиниције храбрости. Зато при
падник Војске Србије треба да буде у стању да
донесе разумну и исправну одлуку и да при
хвати ризик који такво поступање носи.

Два су својства храбрости - прво се огле
да у ситуацији када неко храбро поступи, а
друго у особини некога да увек храбро посту
па. У оба случаја, доношење одлуке и њена
исправност део су дефиниције храбрости, као
својство поступка или као својство особе. Хра
брост је средина између кукавичлука и нера
зумне неустрашивости. У њој се савладава
страх и, у исто време, не преузима већи ризик
него што је потребно. Особине одлучности и

Официрски кодекс

Официр Војске Србије:
1) поносан је на припадност официрској

професији и свестан узвишености свог зва
ња и одговорности;

2) стара се да оправда поверење које
му је указала отаџбина Србија;

3) негује способност критичког расуђи
вања и озбиљност одговорног одлучивања;

4) храбро доноси одлуке и увек сноси
пуну одговорност за начин на који се оне ре
ализују;

5) клони се нечасних начина напредо
вања у служби;

6) током службе:
- спречава појаву сукоба интереса;
- не прима поклоне, осим протоколар-

них;
- рационално управља финансијским и

материјалним средствима и спречава
њихово незаконито располагање;
7) првопотчињене:

- цени и уважава њихово мишљење;
- одлично познаје и придоношењу одлука

има у виду њихове способности,образо
вање, таленте и мотивацију;

- војностручно обучава развијајући код
њих моралне и духовне вредности, пси
холошку стабилност, родољубље, вој
ничке врлине и грађанску одговорност;

- штити и брине о њима, према непослу
шнима је строг и правичан, а при каж
њавању одмерен;
8) поред усавршавања у струци, ради и

на стицању ширих знања и унапређењу оп
ште личне културе;

9) ван радног времена бави се послови
ма и облицима разоноде који су достојни
официра Војске Србије;

1О) личним примером и угледом сведочи
вредности Кодекса части.

исправности одлучивања мора да поседује
сваки припадник Војске Србије.

Постојањехрабростисе не можевезиватиис
кључивоза извођењеоперација12.Идентичнипо
ступци у различитим околностима (ратним или
мирнодопским)могу,али не морајуувек бити из
разхрабрости.Зона извођењаоперацијанијеје
дино окружење у којем је присуствохрабрости
неопходно.Постојечак борбене ситуацијеу ко
јима сезадатакможеизвршитивеомалако и без
опасно.Важноје ида припадникВојскеСрбијепо-

12 На тај начин указано је на предрасуду да се храброст ис
пољава искључиво у борбеним условима.



Подофицирски кодекс

Подофицир Војске Србије:
1) поносан је на припадност подофи

цирском кору и свестан његовог значаја у си
стему командовања;

2) поседује личну храброст, снажну во
љу, самодисциплину, одговорност и способ
ност за тимски рад и стварање добрих
међуљудских односа;

3) у јединици изграђује и одржава висок
ниво обучености, војничког духа, реда и ди
сциплине;

4) ради на стицању личне спремности и
способности;

5) у јединици којом командује најбољи
је познавалац наоружања и војне опреме и
правила борбене употребе за ниво поједи
нац, тим и одељење;

6) приликом издавања наређења:
- прецизан је и јасан;
- не заклања се иза ауторитета претпо-

стављеног;
- свој формални ауторитет потврђује лич

ним знањима и способностима;
7) потчињене:

- одлично познаје, мотивише и васпитно
утиче на њих;

- поштује и не наређује им да чине било
шта понижавајуће, увредљиво и немо
рално или оно што ни сам не би био
спреман да уради;

- штити, чува њихову приватност и уважа
ва њихове интересе;

- подстиче на достојанствено ношење ун
иформе Војске Србије, као и на правил
но војничко држање;
8) у одсуству наређења претпоставље

ног испољава иницијативу;
9) ван радног времена се бави пословима

који су достојни подофицира Војске Србије;
10) усклађује своје понашање са одред

бама Кодекса части и пред потчињенима
предњачи личним примером.

седујеодлучностда изнесесвоје мишљење, што
често значи и преузимање ризика. Под условом
да је његовстависправан,храбростје утоликове
ћа уколико су неизвесности са њом скопчани ри
зик већи. То значи да он у тим ситуацијама ради
оно штоје исправно, при томе се излаже ризику,
савладавастрах и преузимаодговорност.Ако све
то ради, а његово мишљење је при томе неис
правно и још при томе незналачки и на некорек
тан начинпокушавада га наметне,онда не посту
па исправно.У његовомделовањутада немахра
брости, већ само онога што на њу личи.

Пракса је небројено пута показала које осо
бине војника доприносе храбрости у опасним
ситуацијама, а које не. Срџба и бес су најнепо
жељније појаве јер људе тада покреће бол и
раздраженосткоју осећају и једино задовољство
налазе у томе да се освете. Онај ко се само због
тога бори јесте борбен, али није храбар. У осно
ви, његово понашање не проистиче из морал
них побуда, нити је свесна одлука, већ после
дица афекта. Зато осветољубивост припадни
ка Војске Србије није пожељна особина. Истин
ски храбри понашају се тако искључиво из мо
ралних побуда и из тежње за оним штоје добро.
Одавно је познатода су сујетни припадници вој
не професије у рату највеће кукавице, јер сује
тан човек само мисли на себе. Искуство гово
ри да разметљив и хвалисав човек у миру но
си само маску храбрости и понаша се онако ка
ко би се храбар човек понео у опасности, а у
ствари је прикривена кукавица. Храбри су сми
рени, прибрани, непоколебљиви, правдољуби
ви и истинољубиви, а у рату су још брзи и од
лучни. За суочавање са злом, али искључиво
при исправном и разумномодлучивању,потреб
на је такође храброст, јер када се не бисмо са
њим суочавали, оно би овладавало нама.

Важноје нагласитида припадник Војске Ср
бије мора да поседује спремност да чинећи оно
штоје исправноприхватии ризикод моралнеосу
де другихлица. Зато на старешинскимдужности
ма треба да будухрабри и у тренуцима доноше
ња одлука. Степен храбрости не сме бити обр
нуто сразмеранвисиниположајау војнојхијерар
хији; њу морају поседовати сви - на свим ниво
има и у широком спектру различитихоколности.

Дисциплинованост

Припадник Војске Србије дисциплину мо
ра да сматра темељем на којем почива војна ор
ганизација. Он је дужан да савесно и свесно ис
пуњава личне и заједничке обавезе. Дисципли
нованост припадника Војске Србије, као стече
на навика и његова примарна одлика, подразу
мева поштовање Устава, закона, норми и пра
вила војне средине и друштва у целини, па чак
и спремност на потчињавање своје воље наве
деној регулативи. Поред тога, припадник Војске
Србије мора своју вољу да потчињава и прет
постављеном, осим у случајевима када се од
њега тражи да учини нешто што би представља
ло кривично дело. Само дисциплиновани при
падници Војске Србије, којидисциплину сматра
ју за врлину,могу на најбољи начин штитити жи
воте људи, чувати поверено наоружање и
опрему и побеђивати у оружаном сукобу.

Личним примером и односом према обаве
зама, припадник Војске Србије је дужан да до-
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приноси развоју дисциплине у јединици. Да би
био дисциплинован мора бити самокритичан и
способан да контролише сопствено понашање.
Самодисциплина је врхунац дисциплиновано
сти и заснива се на посвећености и оданости,
као и на спремности на одрицања. При дефи
нисању ове вредности водило се рачуна и о то
ме да се у општем смислу речи изрази и потре
ба субординираности војног ауторитета поли
тичко-правном ауторитету.

Солидарност

Солидарност није специфично војна врли
на, али има изузетан значај у војној професи
ји. Она подразумеваспремност припадника Вој
ске Србије на узајамну помоћ и повезаносту из
вршавању задатака. Солидарност је основни
предуслов за остварење жељеног циља, а
предуслов за постојање солидарности је међу
собно поверење. Припадник Војске Србије
професионалним радом, оданошћу, поште
њем, честитошћу и искреношћу доприноси из
градњи међусобног поверења, заједништва и
повећању снаге своје јединице. Ласкање, ули
зиштво и оговарање непожељни су облици по
нашања међу припадницима Војске Србије, јер

Војнички кодекс

Војник Војске Србије:
1) поносан је што служи отаџбини Срби

ји и свестан је да је њена снага, узданица и
чувар њених највиших вредности;

2) настоји да:
- код себе развија победнички дух;
- по сваку цену избегне пораз;

3) оспособљава се за извршење свих
мисија и задатака Војске Србије;

4) ревносно обавља своје послове и ис
пуњава своје дужности;

5) извршење наређења увек ставља на
прво место;

6) не меша се у послове других;
7) увек има у виду да је део тима;
8) брине:

- о другу кога никада не оставља у нево
љи;

- о наоружању и војној опреми који су му
поверени;
9) ван радног времена се бави послови

ма који су достојни припадника Војске Србије;
1О) усклађује своје понашање са одред

бама Кодекса части.

Снџмио: Ј. Мамула



Кодекс војних службеника
и војних намештеника

Војни службеник и војни намештеник:
1) поносан је што је на служби у Војсци

Србије и свестан је значаја подршке извр
шавању њених мисија и задатака;

2) у условима када је овлашћен да од
лучује, поступа у оквиру датог овлашћења;

3) не злоупотребљава свој положај и до
ступне службене информације;

4) рационално користи материјална и
финансијска средства;

5) према корисницима услуга и странка
ма поступаучтиво, стрпљиво и непристрасно,
и пружа им помоћ и потребне информаци
је;

6) одевен је тако да не изражава поли
тичку опредељеност, верску или другу при
падност на непримерен начин;

7) понаша се примерено и облачи се у
складу са кодексом одевања;

8) води рачуна о понашању на јавном
месту и тиме чува углед Војске Србије;

9) ван радног времена се не понаша на
начин који га може довести у сукоб интереса;

1О) осим са одредбама Кодекса части,
своје понашање усклађује и са одредбама
кодекса своје струке, уколико такав кодекс
постоји.

негативно утичу на међусобно поверење. При
падник Војске Србије мора поседовати спрем
ностда личне интересепотчињавазаједничким.
Он је део тима и као такав увек мора бити спре
ман да несебично пружи помоћ својим колега
ма и саборцима.

Човечност

Човечност представља једну од најцење
нијих људских особина и код припадника Вој
ске Србије неизоставно мора пратити друге
вредности, односно врлине, посебно храброст.
Припадник Војске Србије мора бити и велико
душан. Марко Миљанов је говорио: "Брани се
бе од других, и друге од себе"!13 Имајући у виду
оружану моћ којом располаже и драматичне
ратне услове у којима ће се евентуално наћи,
мора водити рачуна о сопственом човечном
поступању. Због тога не сме користити силу

13 Чојство је шири појам од јунаштва и налази се испред ње
га ("Јунак чојку коња води"). Оно обухвата поштовање људ
ског достојанства, држање дате речи, хуманост и моћ
праштања. Једном речју - пуна људска мера према осведо
ченом моралном узору који се преноси са колена на колено.

већу од оне која је неопходна да би се непри
јатељ савладао. Својим угледом мора бити
оличење човечности, што подразумева стално
настојање да својом евентуално брзоплетом и
плаховитом одлуком не потисне мудрије и чо
вечније решење, као и спремност да претрпи и
личну увреду ако је то у интересу заједнице.
Припадник Војске Србије никада не сме зло
стављати, вређати и понижавати друге. Он мо
ра бити спреман на попустљивост у односу на
слабог и немоћног и на његову заштиту. У исто
време, увек мора бити надмоћан над неразум
ним. Према човечности војника савременици
и историја суде о врлинама или манама наро
да из којих потичу, због чега они који воле свој
народ увек то морају имати на уму.

Достојанство

Припадник Војске Србије је дужан да чува
целовитост своје личности. Такође, поштовање
туђе личности спада у достојанствено поступа
ње припадника Војске Србије. Неповредивост
физичке и моралне целовитостичовека, пошто
вање личности других и заштита њихове части
и ауторитета за њега морају бити неприкосно
вени. При томеје лични примеру понашањунај
бољи пример, због чега припадник Војске Ср
бије код себе мора неговати склад између ре
чи и дела. Он мора имати и потребу да чува и
унапређује раније стечени углед и достојанство
које има код грађана, у шта су уложени труд и
жртве многих генерација пре њега. Средина у
којој се угрожавадостојанствопојединцане ужи
ва велики углед. Свестан штете која може на
стати услед нарушавања достојанства лично
сти, припадник Војске Србије свим легалним
средствимахрабро штити ауторитети понос, ка
ко себе лично, тако и других припадника Војске
Србије. Он мора држати до себе, до свог инте
гритета, својих ставова и вредности и до разви
јања властитих психичких и физичких способ
ности.Пред претњамаи уценама припадникВој
ске Србије никада не одступа од својих ставо
ва. Због тога је важно да на руководећој дужно
сти не размишља шаблонски, већ да код себе
негује способност критичког расуђивања и
озбиљност одговорног одлучивања.

Пожртвованост

Војна професија тражи изузетнудисципли
ну и иницијативу припадника Војске Србије за
извршавање свих, па и најтежих задатака, што
од њега захтева спремност на одрицања. За
припадника Војске Србије заједница треба да
будезначајнијаод њега као појединца,како због
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његоведужности да служи отаџбини Србији, та
ко и због природе средстава које користи у тој
служби. Ради добробити отаџбине, Војске Ср
бије и своје јединице увек мора бити спреман
на лична одрицања и подређивање личних ин
тереса ономе што је нужно за службу. При то
ме, егоизам мора сматрати за једну од најгорих
особина војника. То не значи да припадник Вој
ске Србије пожртвованост треба да испољава
искључиво у служби заједници, већ она посеб
но треба да долази до изражаја и у ситуација
ма када се може помоћи појединцима,штоје по
везаноса оданошћу,солидарношћу,човечношћу
и поштовањем.За пожртвованосткојојтреба не
прекидно да тежи, припадник Војске Србије не
треба да очекује награду.

Поштовање

Поштовање других и самог себе треба да
буде део идентитета припадника Војске Срби
је. Он мора да пружа једнаке шансе свима и
да познаје своја права и права других. Пошто
вање је у моралном смислу могуће само као
поштовање једнаких. Припадник Војске Срби
је у свим приликама поштује друге људе без
обзира на расу, веру, нацију, пол или било коју
другу особеност. Он не сме чинити другом оно
што не жели да чине њему. У свакој ситуацији,
при извршавању свих дефинисаних мисија и
задатака Војске Србије и у слободном време
ну, он мора водити рачуна о свом вербалном
изражавању, при чему не сме да псује, да вре
ђа и да се изражава погрдно о вредностима
које другима представљају светињу. Претпо
стављени према потчињеном треба да буде
строг, али правичан. Строгост треба да се од
носи само на непослушне и непокорне, а њи
хово кажњавање треба да буде одмерено.
Припадник Војске Србије не сме бити засле
пљен мржњом нити искључив када су у пита
њу разлике међу људима. То значи да никада
не сме правити разлику по расној, верској, на
ционалној, полној или било којој другој осно
ви. Бахатост, охолост и осорност су због тога,
такође, непожељне особине код припадника
Војске Србије.

Закључак

Формирање посебног радног тима, који је
имао задатак да припреми нацрт Кодекса части
и ангажовањестручнихлица из грађанства,кроз
свеобухватнирад током реализацијеовог ни ма
ло једноставног задатка, требало је да резул
тира квалитетомсамогтекста и његовомусагла
шеношћу, како са важећом законском и подза-

канском регулативом,тако и општеприхваћеним
нормама понашања. Кодекс части, као морал
но обавезујући акт, морао је бити добро струк
туриран и прецизан документ. При његовој из
ради трагало се за великом осетљивошћу, ка
ко за материјални део документа (оно што он
садржи), тако и за његов формални део (начин
на који је то изражено). Посебни се водило ра
чуна да у тексту не буде примеса идеолошких
или политичких оријентација. Настојано је да
отаџбина, професија и човечност буду основни
појмови који прожимају и осмишљавају целину
Кодекса части, дајући му при томе неопходно
потребнудимензију родољубља.Имало се у ви
ду да осврт на моралне норме из прошлости не
сме бити сам себи сврха и да се не сме иска
зивати као конзервативизаму садашњости и бу
дућности. Тенденција је била да се традицио
налне вредности из прошлости које су наджи
веле своје време, уоче и афирмишу, уз једно
времени критички однос према њима. Другим
речима,њиховаафирмацијане сме бити искљу
чиво у функцији слављења онога што је било
у прошлости, већ и у функцији дијалога са бу
дућношћу.

При писању Кодекса части тежило се висо
ком нивоу језгровитости и пријемчивости, тако
да сваком припаднику Војске Србије његове од
редбе буду јасне, разумљиве и прихватљиве.
Важно је нагласити је да се у Кодексу части,
уместо од скоро одомаћене и неодређене ре
чи противник, користи реч непријатељ, при
чему се пошло од чињенице да се у језику и у
политичкој теорији између ове две речи разли
ка не прави случајно. Оне нису синоними, јер
се с противником можемо спорити, надметати
и водити борбу мишљења, али га не можемо и
не смемо физичкиуништити. Непријатељсе мо
же и физичкиуништити, а војскаје управо та си
ла која се, бранећи отаџбину,супротставља не
пријатељу и с њим се бори до победе.

Приликом разраде кодекса категорија при
падника Војске Србије у прилозима, поред већ
наведене чињенице да они проистичу из одре
даба Кодекса части, трагало се и за одређеним
специфичностима сваке категорије посебно. То
су особености важне са етичког становишта са
мо за одређену категорију,што не искључујемо
гућност да се оне могу односити и на друге ка
тегорије припадника.

За официре, који се налазе на највишој по
зицији у војној хијерархији и имају највећу од
говорност,а којеу тај статуссвојомодлуком про
изводи председник Републике Србије, било је
значајно нагласити њихове карактеристике.
Код ове категорије тежиште је на тежњи да се
припада друштвеној елити, потврђивању одре
даба Кодекса части личним примером, начину
размишљања и доношењу одлука, односу пре-



ма првопотчињенима14, спречавању сукоба ин
тереса, питању напредовања и појави карије
ризма и сл.

Код подофицира, категорије која се нала
зи у средини хијерархијске лествице и која де
лује кроз подофицирскикор, билоје значајноис
таћи њихов значај у подршци командовању,по
требу високог нивоа личне оспособљености и
лидерских способности за ниво основних бор
бених јединица, однос према потчињенима15 и
неопходности изградње, одржавања и унапре
ђења личног ауторитета и личног примера.

Категорија војника, која се налази на нај
нижем хијерархијском нивоу у Војсци Србије и
која нема функцију одлучивања већ искључи
во извршавања, заслужује да буде и симбол
снаге, узданице и чувара највиших вредности
отаџбине Србије. Са друге стране, то су и епи
тети које су војници дужни да својим понаша
ње оправдају. Код ове категорије је због тога
посебно било значајно указати на потребу раз
воја победничког духа, однос према извршава
њу наређења, однос према другу и наоружању
и опреми, као и према обучавању и тимском
раду.

Војни службеници и војни намештеници су
категорија припадника Војске Србије специ
фична по томе што не даје заклетву и што у
свакодневним прилика не носи униформу. Ра
ди се о категорији која, због природе послова
које обавља, посебно мора водити рачуна о
избегавању ситуација које могу довести у су
коб интереса, као и бирократског поступања
према странкама. У том смислу, уважавајући
особености и специфичности, за сваку катего
рију припадника, дефинисано је још по 1Опо
себних (додатних) норми понашања за сваку
од њих, које представљају саставни део Кодек
са части припадника Војске Србије.

Израда Кодексачасти и његовоступање на
снагу представља само први корак у кодифи
кацијипонашањаприпадникаВојскеСрбије.На
ведена чињеница не би имала смисла без
практичне примене Кодекса части, због чега се
тренутно ради на томе. Предузимајусе мереда
се сви припаднициВојскеСрбијеупознајуса од
редбама Кодекса части, као и да у свим плано
вима обуке за 2011. годину тема "Кодекс части

14 Тимесе даје значај потребипоштовањастепенавојне
хијерархијеодозгонаниже,гдеих поједининивоикомандо
вањамогуиматии шест-седам,као и избегавањазаобила
жења појединихнивоабезхитне потребе.

15 Премасвима,јерје са њиманепрекидноу личномконтаку.
16 Стицањемстатусаи на свечанначин.

припадникаВојскеСрбије"нађесвојеместо.Та
кође, у току је и израда идејног решењаза џеп
не варијанте Кодекса части у облику брошура
или као у савременим светскимармијама- бу
клета, који ће добити сваки припадник Војске
Србије, зависно од тога којој категорији при
пада". Садржај брошуре биће суштина Кодек
са части: начела, вредности и норме, и то ис
казани у првом лицу једнине. Такође, замисао
је да се брошуре израђујуу две верзије:за при
паднике мушког и за припаднице женског по
ла. Посебноје значајноусмерити напоре ка за
ступљености Кодекса части у наставном про
цесу у Војној академији током школовања ка
дета и кадеткиња, као и слушалаца генерал
штабног и командно-штабног усавршавања.

Може се очекивати да ће Кодекс части да
ти допринос унапређењу моралног профила
Војске Србије.
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БЕЗБЕДНОСНЕ АСПИРАЦИЈЕ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Потпуковник Саша Николић

Европске интеграције обухватају не само политичку и економску
сарадњу, већ и сарадњу у области безбедности и одбране. за
ЕУ се може рећи да је данас изузетно успешан модел безбед-

носне заједнице. Томе је, пре свега, допринео развој нормативног оквира,
институција и способности Заједничке безбедносне и одбрамбене поли
тике (у даљем тексту ЗБОП). Лисабонски споразум, који је ступио на сна
гу 1. децембра 2009. године, увео је многе новине у ову област, поред
осталог обавезу међусобне помоћи у случају напада споља. У последњих
седам година снаге ЕУ су учествовале у 24 цивилне и војне мисије/опера
ције' на три континента, од којих је седам војних и седамнаест цивилних.
Ако узмемо у обзир да је све то урађено за само двадесет година и да је
за то заслужна једна међународна организација која се уопште није бави-
ла одбраном и безбедношћу, може се рећи да је учињен велики напредак.

*Аутор ради у Управи за стратегијско планирање

l.J говор из Лисабона, иако није посветио.:Ј много пажње Заједничкојбезбедносној
и одбрамбеној политици (од преко 460 члано
ва Устава, тек десетак чланова и протокола се
односи на ЗБОП), унео је значајне новине. Пр
во, Европска безбедносна и одбрамбена поли
тика (у даљем тексту ЕБОП) променила је име,
те сада носи назив Заједничка безбедносна и
одбрамбена политика. Уставомје потврђен по-

ложај ЗБОП, као саставног дела Заједничке
спољне и безбедносне политике, која треба да
обезбеди Унији неопходне оперативне капаци
тете - војне и цивилне -у спровођењу задата
ка и мисија изван ЕУ. Ти задаци обухватају:

- одржавање мира,
- спречавање сукоба и

1 Цивилне - мисије; Војне - операције



- јачање међународне безбедности у складу
са принципима Повеље УН.
Одбрана и безбедност остале су у домену

међувладине сарадње, међутим, неке одлуке
ће од сада моћи да буду донете и већински, уме
сто консензусом. Тиме се стварају предуслови
да једна група држава, уколико жели, донесе ве
ћински одлуку како би убрзала међусобну са
радњу у области одбране. Уговор формулише
и тзв. "клаузулу заједничке одбране", према ко
јој су државе чланице ЕУ обавезне да помогну
једној од чланица ЕУ у случају да буде напад
нута. Клаузула заједничке одбране проистиче
из принципа слидарности ЕУ. Она гарантује по
моћ државама чланицама ЕУ од стране свих
осталих партнера у случају оружане агресије на
територију неке државе чланице. Помоћ није
ограничена на цивилне, војне и дипломатске на
поре, већ се посматра као свеобухватна, у скла
ду са потребама (свим средствима којима рас
полажу). Ипак, биће поштован статус неутрал
них, несврстаних и партнера НАТО.

Такође, појављују се и "клаузула солидар
ности", којом се подразумева да свака држава
чланица треба да помогне оној чланици која је
погођена људском или природном катастро
фом или терористичким нападом. Клаузула со
лидарности није део ЗБОП поглавља Уговора
ЕУ, али је дата у члану 222 Уговора о функци
онисању ЕУ. Иако не постоји директна веза са

2 На састанку у Петерсбургу код Бона, одржаном 1992.
године, усвојена је Петерсбуршка декларација. Овом
декларацијомЕУ се, поредосталог,јасно определилаза то
да се ангажује у хуманитарним акцијама и у акцијама
спасавања,као и у одржавањуи наметањумира.

ЗСБП/ЗБОП, односи се на исте способности и
стога је вредна помињања. Ова клаузула одно
си се на превенцију терористичких претњи, за
штиту од терористичког напада и управљања
последицама у случају да се напад догоди. По
ред тога, клаузула о солидарности бави се и
таквим догађајима као што су природне ката
строфе или оне које су проузроковане делат
ношћу човека. У свим наведеним случајевима,
ЕУ и њене државе чланице деловаће здружено
у духу солидарности и мобилисаће све инстру
менте који јој стоје на располагању,укључујући
и војне ресурсе, а које ће ставити на распола
гање државе чланице.

Можда најинтересантнију новину предста
вља "стална структурна сарадња", којаје отво
рена за све земље које желе да буду део
програма европског војног наоружања и да на
располагање ставе борбене јединице спремне
за тренутну акцију. Стална структурна сарад
ња треба да помогне државама чланицама да
изграде ближе везе међусобно. Предуслови за
приступање таквој сталној структурној сарад
њи су, у првом реду, испуњавање високих кри
терија у погледу војних способности и, друго,
опредељења за веће међусобно повезивање
у овој области ради извршавања најзахтевни
јих мисија.

Петерсбуршки задаци2 су проширени но
вим задацима, као што су здружене мисије
разоружавања, војно саветовање и помагање,
наметање мира и постконфликтна стабилиза-
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ција, превенција конфликата и помоћ трећим
државама у борби против тероризма.

СТРУКТУРА ЗАЈЕДНИЧКЕ
И БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕ ЕУ

На Самиту ЕУ који је одржан у Хелсинкију
децембра 1999. године, донета је декларација
о потребиуспостављањајединственевојнесна
ге ЕУ. Та декларација позната је као Оквирни
циљ за 2003. годину и њоме је предвиђено да
ЕУ до 2003. године формира сопствене Снаге
за брзо реаговање (енг. European Rapid Reac
tion Force), које би имале до 15 бригада и бро
јале би укупно између 50.000 и 60.000 војника.
Радиспровођењаполитикедефинисане Оквир
ним циљем из 2003. године, основани су нови
политички и војни органи: Политичко-безбедно
сни комитет ЕУ (енг. The Political and Security
Committee - PSC), Војни комитет ЕУ (енг. The
European Union Military Committee ili EUMC) и
Војни штаб ЕУ (енг.The European Union Military
Staff - EUMS). Европска унија је тиме добила
обрисе војне организације и покренула процес
изградње капацитета за аутономну акцију иза
којих би стајали поуздана војна сила, средства
за доношење одлуке о употреби силе и спрем
ност да она буде употребљена.

Политичко-безбедносни комитет ЕУ са
стављенје од националнихпредставникана ни
воу амбасадора или виших званичника који до-

лазе из сталних мисија земаља чланица ЕУ.
Овај комитет обавља функцију централног по
везивања политичког са административним
нивоомУније. Његовеосновне функције су пра
ћење ситуације на међународном плану и уче
ствовање у одређивању политика деловања.

Политичко-безбедносни комитет припре
ма препоруке везане за будуће функциониса
ње Заједничке безбедносне и одбрамбене
политике ЕУ.Поред тога, у случају кризних си
туација овај комитет је тело које реагује на та
кве ситуације и истражује могућности које би
се могле узети у обзир приликом приступа ЕУ
кроз један институционални оквир и без пред
расуда када је у питању доношење одлуке или
имплементација поступака.

Овај комитет, такође, даје смернице Вој
ном комитету и прима његова мишљења и
препоруке. Поред тога, под окриљем Савета
ЕУ,Политичко-безбедносникомитетдаје поли
тичке смернице када је у питању развој војних
способности.

Војни комитет ЕУ је највише војно тело,
успостављено у оквиру Савета. Састоји се од
начелника генералштабова земаља чланица
који су заступљени путем сталних војних пред
ставника. Комитет пружа Политичко-безбедно
сном комитету савете и препоруке за сва војна
питања у оквиру ЕУ. EUMC има сталног пред
седавајућег. Он је официр у рангу генерала са
четири звездице, по могућности бивши начел
ник штаба одбране у некој од земаља чланица
ЕУ.Бирају га начелници генералштабовазема
ља чланица, а именује га Савет ЕУ,на период
од три године.
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Војни штаб Европске уније врши рано
упозоравање, стратешко планирање и проце
не ситуација. Основан је 11.јуна 2001. године.
Војни штаб ЕУ постао је кључни фактор у раз
вијању ЗБОП-а. Војни штаб ЕУ добија задатке
од Војног комитета ЕУ. Војни штаб ЕУ обезбе
ђује унутрашњу експертизу за Високог пред
ставника за спољну политику ЕУ.

С обзиром на то да до 2003. године нису
остварени сви пројектовани циљеви, 2004. го
дине усвојен је нови безбедносни план, одно
сно Оквирни циљеви за 201О.годину (Headline
Goals 2010)3. Њиме је ЕУ дефинисана као гло
бални чинилац, који је спреман да подели од
говорност за глобалну безбедност. План је
обавезао државе чланице да до 2010. године
развију способности за реаговање у кризама
широм света, и то снагама које морају бити
флексибилније и интероперабилније од прет
ходних. Снаге би се ангажовале у хуманитар
ним акцијама и акцијама спасавања, акцијама
управљања кризама, операцијама очувања
мира и разоружања. Императив ЕУ био је да
мора бити способна да донесе одлуку о покре
тању операције у року од петдана, а њене сна
ге морају бити способне да спроведу ту одлуку
у року од десет дана након доношења одлуке.
Од тих снага се очекује једновремено и симул
тано планирање и извођење:

- две веће операције за стабилизацију и ре
конструкцију у подручјима која су била за
хваћена конфликтом;

- две операције снага за брзо реаговање
ограниченог трајања;

- једне операцијеспасавањаи евакуацијеза
робљених или отетих држављана земаља
ЕУ из конфликтнихподручјаи са максимал
ним трајањем до десет дана;

3 На састанку Савета за опште послове и спољне односе
у Бриселу, 17. маја 2004. године, усвојени су главни циљеви
за 2010. годину, како би се подигао квалитет европских војних
снага. Нагласак је стављен на међусобну усклађеност
оружаних снага држава чланица ЕУ (inteгopeгaЬility), бржу
ангажованост у кризним ситуацијама (deployaЬility) и
самоодрживост (custainaЬility).

Шема Војног штаба ЕУ

- једне мисијеизвиђањаи пресретањана мо
ру и у ваздушном простору;

- једне цивилно-војнемисијехуманитарнепо
моћи у трајању до 90 дана;

- више цивилнихмисија,укључујућиполициј
ске, мисије изградње институција и адми
нистрације, владавине права, реформе
сектора безбедности и посматрачке миси
је различитог формата и у условима брзог
реаговања, а које би могле да трају и не
колико година.
Најзад, уведен је концепт борбених група

ЕУ (енг. European Union Battlegroup- EUBG) и
предвиђено је оснивање Европске одбрамбе
не агенције (European Defence Agency- EDA).

Европска одбрамбена агенција је успоста
вљена са циљем да подржи Савет ЕУ и држа
вечланицеу њиховомнастојањуда унапредеод
брамбене капацитете ЕУ у кризном менаџмен
ту,да подстакнесарадњу на пољу наменске ин
дустрије на европском нивоу,ида ојача темеље
европске наменске индустрије и технологије.

Европска одбрамбена агенција треба да
побољша развојзаједничкихевропских безбед
носних капацитета, остварујући четири значај
не функције:

- развој одбрамбених капацитета Уније,
- унапређење сарадње између држава чла-

ница у наоружању;
- јачање технолошко-индустријске базе

европске одбране и стварање заједничког
европског тржишта војне опреме,

- унапређење истраживања и технологија у
области одбране.
Агенција треба да допринесе отклањању

постојећих недостатака у европским војним и
одбрамбеним капацитетима. Уједно, требало
би да учествује у остваривању главних циље
ва за 201О. годину,без чије помоћи би достиза
ње главних циљева било отежано.

Борбене групе Европске уније су једно од
најважнијих оруђа за спровођење ЗБОП. Ове
високо обучене војнеформације, под командом
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ЕУ, намењене су за брзо извођење операција
у удаљеним кризним подручјима.Углавном, али
не и увек, могу бити ангажоване у мисијама ко
је ЕУ предузимаподокриљем ОрганизацијеУје
дињених нација (ОУН). Борбена групе могу би
ти употребљенеу аутономнимоперацијама,али
и као снаге за иницијалнодејство, тј. да припре
ме терен за долазак већих снага које обезбеђу
ју Уједињене нације илидржаве чланице ЕУ Та
кође, групе могу бити ангажоване и у "операци
јама премошћавања" (енг. bridging operations).
То су операције које трају онолико колико је УН
потребно да створе своје снаге за управљање
одређеном међународном кризом која захтева
неодложан одговор.

Борбенегрупе ЕУ сматрајусе најмањомса
моодрживом војном јединицом која може бити
брзо распоређена у зону извођења војне опе
рације под вођством ЕУ, која се може одржати
унутар зоне и која може бити интероперабил
на уколико делује у ширем међународном
окружењу. Бројно стање борбене групе пројек
тује се на око 1.500људи, а њену структуру чи
ни више елемената ранга батаљона, укључују-

ћи у то и све потребнеоблике борбене подршке,
као и неопходнаосновна средстваза размешта
ње и одрживост.Обично је чини више комбино
ваних пешадијских јединица јачине батаљона.
Постоје и специфични облици припремеза уче
ствовање у мисијама приликом којих се помор
ске и ваздухопловне снаге интегришу у састав
борбених група, па тада број њихових припад
ника може нарасти на преко 2.000 људи.

По свом саставу борбена група ЕУ може
бити из једне државе, као вид доприноса ве
ћих, економски и војно снажнијих држава или
вишенационална. У вишенационалним борбе
ним групама обично једна држава има водећу
улогу. Снаге ангажоване у њима обезбеђују се
из састава националних оружаних снага држа
ва чланица ЕУ, а матичне државе обезбеђују
опремање и обуку.

Борбене групе ЕУ морају бити у стању пу
не борбене готовости и спремне за покрет 5 до
1О дана од примљеног наређења. Такође, по
требно је да да буду аутономне (најмање) ЗО
дана, а највише 120 дана уз ротацију људства.
Размештају се широм света, на основу плани-



Борбена група Државе учеснице

Француска БГ Француска
Италијанска БГ Италија

Шпанска БГ Шпанска
Британска БГ Велика Британија

Француско-немачка БГ Француска, Немачка, Белгија, Луксембург и
Шпанија

Француско-белгијска БГ Француска и Белгија
Борбена гоvпа 107 Немачка, Холандија и Финска

Немачко-чешко-аустријска БГ Немачка, Чешка и Аустрија
ИталијанскGмађарскословеначка БГ Италија, Мађарска и Словенија
Шпанскоиталијанска Амфбијска БГ Италија, Шпанија, Грчка и Португалија

БГ под вођством Пољске Пољска, Немачка, Словачка, Летонија и Литванија
Нордијска БГ Шведска, Финска, Естонија, Ирска и Норвешка

Британско-холандска БГ Велика Британија, Холандија
Балканска БГ Грчка, Бугарска, Кипар, Румунија и Словенија

Чешко-словачка БГ Чешка и Словачка
БГ под вођством Шпаније Шпанија, Немачка, Француска и Португалија

Италијанско-оемунско-туоска БГ Италија, Рvмvнија и Турска

раног радијуса размештања у кругу од 6.000
километара око Брисела.

Концепт борбених група ЕУ достигао је пу
ну оперативну способност (енг. Full Operational
CapaЬility- FOC) јануара 2007. године, а под-

Преглед борбених група
(оперативних и у оснивању)

разумева капацитет вођења две истовремене
операције брзог одговора на кризе, које имају
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Семестар Државе учеснице Водећа држава(люлугодиште")

2010-1 Пољска, Немачка, Литванија, летонија, Словачка Пољска
Велика Британија и Холандија Велика Британија

2010-2 Италија, Румунија и Турска Итакија
Шпанија, Француска и Португалија Шпанија

2011-1 Холандија, Немачка, Финска, Аустрија и Литванија Холандија
Нордијска БГ Шведска

2011-2 Балканска БГ или HELBROC и Украјина Грчка
Португалија, Шпанија, Француска и Италија Португалија

2012-1 Француска, Немачка, Луксембург Француска
Није опоећено -
Италија, Словенија, Мађарска Италија

2012-2 Немачка, Аустрија, чешка Република,Хрватска, Македонија, Немачка
Ирска

2013-1 Пољска, Немачка и Француска (Вајмарска БГ) Пољска
Није одређено -

2013-2 Велика Британија и Шведска Велика Британија
Није одређено -

2014-1 Балканска БГ или HELBROC Грчка
Није одређено -

2014-2 Белгија, Холандија, Немачка, Луксембург и Естонија Белгија
Шпанија и Италија Шпанија

Семестар или "полугодиште": 1=од јануара до јуна; 2=од јула до децембра те године

обим једне борбене групе. Због тога, ЕУ има
стално доступне две борбене групе (бројности

Редна листа борбених група4

од 1.500 до 2.500 људи). Борбене групе остају
у приправности по 6 месеци и спремне су за
ангажовање у било ком тренутку у оквиру сво
је шестомесечне ротације. Координација рада
борбених група одређује се на конференција
ма (енг. Battlegroup Coordination Conference)
које се организују на сваких 6 месеци. На њи
ма државе чланице износе своје понуде за по
пуну ефектива у приправности и разрешавају
све потешкоће које се односе на компатибил
ност са другим организацијама, а нарочито са
снагама за брзо реаговање НАТО.

Пуноправно чланство у ЕУ није предуслов
за учествовање војних ефектива одређене др
жаве у борбеним групама ЕУ Државе које ни
су чланице ЕУ или које још увек чекају да буду
примљене у чланство ЕУ, могу учествовати у
борбеним групама. Такође, и оне државе које
су пуноправне чланице ЕУ, а које су се поли
тички определиле да не приступе НАТО или су
војно неутралне (Аустрија), укључене су у бор
бене групе.

ОПЕРАЦИЈЕ И МИСИЈЕ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Од 2003. до данас ЕУ је учествовала у 24
мисије/операције ЗБОП-а. Седам војних опе-

4 Извор: Војни комитет ЕУ



рација, од којих су тренутно три актуелне, слу
же као доказ спремности Уније да се војно ан
гажује. Седамнаест цивилних мисија (тренутно
једанаесет у току) допринело је и даље допри
носи решавању кризних ситуација, посебно у
погледу помоћи у разоружавању, јачању вла
давине права или административних способ
ности, подршци реформама безбедносног
сектора или помоћи при реформама полиције
и правосуђа.

ЗАПАДН И БАЛ КАН

EUFOR ALTHEA - Војна
операција ЕУ у Босни
и Херцеговини
Савет ЕУ донео је 12.јула 2004. годинеод

луку о успостављању војне операције EUFOR
ALTHEAy БиХ. Одлука о успостављањуове ми
сије уследила је након одлуке НАТОда закљу
чи операцију СФОР,као и након усвајања Резо
луције 1575 СБ УН, којом се одобрава слање
мисије ЕУ у БиХ.

Циљ операције EUFOR ALTHEA: да обез
беди војно присуство и тиме створи безбедно
окружење, онемогући услове који би водили у
поновно избијање сукоба и тиме омогући свим
осталим чиниоцима из ЕУ и међународнезајед
нице да извршавају своје дужности у даљем
приближавању БиХ европским интеграцијама.

Поред тога, треба да пруже подршку Међуна
родномсудуза ратнезлочинеза бившуЈугосла
вију,која укључује и притварањелица осумњи
чених за ратне злочине, и обезбеди безбедно
окружење за рад полиције у борби против ор
ганизованог криминала.

Главништабоперације:Сарајево- Бутмир.
Почетак операције: 2.12.2004. године.
Командант операције: командант EUFOR

ALTHEA од 4. 12. 2007. године је генерал-ма
јор Бернард Беир (Bernhard Bair) из Аустрије.

Бројно стање операције: у оквиру опера
ције EUFOR ALTHEA ЕУ је на почетку ангажо
вала 7.000 војника, а 2007. године број трупа,
са претећим резервним саставом, смањен је
на 2.000 лица.

Буџет мисије: заједнички трошкови мисије
су 23 милиона евра, а сносе их земље контри
буенти, путем финансијског механизма "Athe
па", базираног на висини бруто националног
дохотка.

Земље контрибуенти: 20 земаља чланица
ЕУ и Албанија, Чиле, Македонија, Швајцарска
и Турска.

ЕИРМ - Полицијска мисија ЕУ
у Босни и Херцеговини
Мисија EUPM, која је послове преузела од

Међународних полицијских снага УН, отпоче
ла је 1. јануара 2003. године. Мисија EUPM је
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прва мисија која је икад покренута у оквиру За
једничке безбедносне и одбрамбене политике
и представља део ширих напора Европске
уније и међународне заједнице, који су усме
рени на успостављање владавине права у Бо
сни и Херцеговини.

Циљ мисије: у складу са општим циљеви
ма Дејтонског споразума, EUPM тежи да ус
постави поштовање споразума од стране БиХ
у складу са најбољим европским и међуна
родним стандардима. Основни задаци мисије
усмерени су на "образовање одрживе, профе
сионалне и мултиетничке полицијске службе
у Босни и Херцеговини, у складу са европ
ским и међународним стандардима". Мисија
је ангажована на пружању подршке локалној
полицији у борби против организованог кри
минала, на унапређењу институција на свим
нивоима власти и унапређењу сарадње поли
ције и тужилаштва. Мисија EUPM обавља и
инспекцију и надзор полицијских операција, и
прати ситуацију у самој полицији ради откри
вања противправног деловања полицијских
службеника.

Главни штаб: Сарајево.
Почетак мисије: 1. 1. 2003. године.
Шеф мисије: бригадни генерал Стефан

Фелер (Stefan Feller) из Немачке.
Бројно стање: 197 међународних полициј

ских официра, 123 припадника међународног
цивилног особља и 155 локалног особља из
Бих.

Буџет мисије: 14,1 милиона евра.
Земље контрибуенти: 20 земаља чланица

ЕУ, Канада, Исланд, Норвешка, Швајцарска,
Турска и Украјина.

EULEX KOSOVO - Мисија
владавине права на Косову
Мисија владавине права на Косову најве

ћа је цивилна мисија која је икада ангажована
у оквиру Заједничке безбедносне и одбрамбе
не политике. Свој рад мисија је започела 16.
фебруара 2008. године, а потпуно је оператив
на од априла 2009. године.

Циљ мисије: главни циљје да се пружи по
моћи подршкакосовскимвластимау областивла
давине права, нарочитоу полицији,правосуђуи
царини. Мисија има мандатда пружи помоћ,са
ветује,водии надгледаизградњулокалнихинсти
туција власти,уз додатнаизвршнаовлашћењау
појединимнадлежностима.Мисијафункционише
по принципузаједничкихактивностиEULEXило
калних власти.Такође, мисија EULEX има изве
сна извршна овлашћења у вези са истражним
радњама и процесуирањем осетљивих и врло
озбиљних криминалних случајева на Косову.
Мисија је у складу са Резолуцијом1244 СБ УН.

Главништаб: Приштина.
Шеф мисије: Ив де Кермабон (Yvesde Ker

mabon) из Француске.
Бројно стање: тренутно 1.689 чланова ме

ђународног и 1.092члана локалног особља.
Буџетмисије:265 милиона евра.
Земље контрибуенти: 26 земаља чланица

ЕУ и Норвешка, Швајцарска, Турска, Хрватска,
Канада и САД.



ИСТОЧНА ЕВРОПА
ЕИВАМ - Мисија ЕУ
за пограничну подршку
Молдавији и Украјини
Мисија је успостављена 2. 6. 2005. године

на иницијативу и позив председника Молдави
је и Украјине, који су Европску унију замолили
да пружи неопходну помоћ у изградњи капаци
тетаза управљање границоми цариномдуж чи
таве границе између ове две државе. Споразу
мом се тражи помоћ од ЕУ у изградњи капаци
тета и управљања пограничном контролом. По
моћ укључује царинску контролу дуж државне
границе између двеју држава, границу између
Украјине и сепаратистичке молдавске области
Транснистриа,имајућиу видуда молдавскевла
сти нису у стању да обезбеде своје присуство
у тој области.

Мисија је званично отпочела 30.11.2005.
године и у основи је техничка и саветодавна.
Мандат мисије је подршка развоју пограничних
и царинских служби ради превенције кријум
чарења људи, шверца робе и царинских утаја.

У мисији се налази око 200 службеника,
међу којима је 129 експерата из ЕУ,а остало су
UNDP5 стручњаци и локални запослени. Њи
хов задатак је да врше обуку и саветују поли
цијске и царинске службенике.

Буџет мисије је до новембра 2007. године
износио 2,2 милиона евра, а затим на сваке
две године по 1О милиона евра.

Седиште мисије ЕУБАМ налази се у Оде
си, а шест месних канцеларија постављено је
дуж молдавско-украјинске границе. Четири са
ветника за анализу ризика деташирани су у
Кијев и Кишњев.

ЈУЖНИ КАВКАЗ
ЕИММ - Посматрачка мисија
ЕУ у Грузији
Посматрачка мисија Европске уније у Гру

зији (EUMM) установљена је 1. октобра 2008.
године, у складу са споразумом који је уз по
средовање Европске уније постигнут између
Москве и Тбилисија 12. августа и 8. септембра
2008. године. Савет ЕУ је 15. 9.2008. године
одлучио да формира аутономну цивилну по
сматрачку мисију у Грузији.

Циљ мисије: да допринесе миру и стабил
ности у Грузији и региону. Својим активности
ма она треба да допринесе стабилизацији при
лика и нормализацији односа након конфлик
та, да надгледа ангажовање грузијске полици-

5 United Nations Development Programme

је и да процењује посвећеност обеју страна по
штовању људских права и хуманитарног права.
Други важанзадатак мисијеје да помогнеу ства
рању поверења између страна које су довеле
до ескалације конфикта у августу 2008. године.
Припадницимисије нису наоружании немају из
вршних овлашћења.

Главни штаб: налази се у Тбилсију, са три
регионалне канцеларијеу Гори,Поти и Зугдиди.

Почетак мисије: 1.10.2008. године.
Шеф мисије: Хансјорг Хабер (Hansjбrg

НаЬег) из Данске.
Бројно стање: тренутно 311 чланова међу

народног и 77 чланова локалног особља.
Буџет мисије: 49,6 милиона евра.
Земље контрибуенти: 26 земаља чланица

ЕУ

БЛИСКИ ИСТОК

EUPOL COPPS - Полицијска
мисија ЕУ за палестинску
територију
Полицијска мисија за палестинску терито

рију (EUPOL COPPS) део је континуираних на
пора Европске уније усмерених ка успоставља
њу трајног и одрживог мира на Блиском исто
ку.Савет ЕУје 14. 11.2005. годинеоформио ми-



СТРАНЕ APMUJE

сију полиције ЕУ у Палестини, у складу са по
литиком европске безбедности и одбране. Ми
сија је отпочела са радом 1. 1.2006. године.

Циљ мисије: допринос обезбеђењу услова
за одржање јавног реда и мира, као и успоста
вљању владавине права и пружање подршке
палестинским властима у успостављању ефи
касне и одрживе полицијске службе. Такође,
мисија треба да саветодавном улогом унапре
ди палестински правосудни систем, у складу
са европским стандардима и у сарадњи са
осталим међународним актерима ангажова
ним на реформи сектора безбедности и ре
форми правосуђа.

Главни штаб: Рамалах.
Бројно стање: 52 припадника из земаља

ЕУ и 25 чланова локалног особља.
Почетак мисије: 1. 1. 2006. године.
Буџет мисије: 6,6 милиона евра.
Земље контрибуенти: 16 земаља чланица

ЕУ, Канада и Норвешка.

ЕИВАМ Rafah - Мисија помоћи
на граничном прелазу Рафах
Власти Израела и Палестине потписале су

15. новембра 2005. године "Споразум о крета
њу и приступу", у који су укључени и принципи
преласка граничног прелаза Рафа у Гази. Са-

вет ЕУ је подржао овај споразум и 21.11. 2005.
године одлучио да ЕУ оформи мисију како би
надгледао ситуацију на овом граничном прела
зу. Мисија је постала оперативна 24. новембра
2005. године.

Циљ мисије: надгледање свих активности
на граничном прелазу Рафах, који је послед
њи пут отворен у присуству EUBAM Rafah 9.
6.2007. године. Циљ мисије је и да обезбеди
присуство треће стране на граничном прелазу
Рафа и да усмери своје напоре на изградњу
поверења између израелских власти и пале
стинске управе, као и на изградњу институци
ја које би омогућиле нормално кретање људи
и роба и ефикасно спречавање криминала.
Њена улога је, поред осталог, да пружи подр
шку полицијској мисији EUPOL COPPS. Све
царинске и полицијске послове обављају Па
лестинци.

Главни штаб: Ашкелон, Израел.
Почетак мисије: 24.11.2005. године.
Шеф мисије: Алејн Фаугерас (Alain Fau-

geras) из Француске.
Бројно стање: 16 припадника из земаља

чланица ЕУ и 11локално особље
Буџет мисије: 1,1 милион евра (новембар

2009- мај 2010).
Земљеконтрибуенти:7 земаљачланицаЕУ.



EUJUST LEX - интегрисана
мисија владавине права у Ираку

Мисија под називом EUJUST LEX предста-
вља цивилну операцију кризног менаџмента,
која је предузета у склопу Заједничке безбед
носне и одбрамбене политике (ЗБОП). То је
прва интегрисана мисија владавине права ко
ју је Европска унија предузела. Оперативна
фаза мисије EUJUST LEX започета је 1. јула
2005. године на позив тадашњег премијера
Ирака Ибрахим ал Џафарија.

Циљ мисије: јачање владавине закона и
унапређење поштовања људских права. Миси
ја кроз различите курсеве пружа професионал
ну обуку вишим ирачким званичницима у
области кривичног правосудног система. По
ред тога, главна сврха курсева је успоставља
ње и изградња поверења између полиције,
правосуђа и тужилаштва. Ове активности се
практично реализују организовањем обуке су
дија, тужилаца и осталих правосудних службе
ника у државама чланицама ЕУ, чији је циљ
прихватање главних постулата и принципа
владавине права и упознавање са примерима
најбоље праксе која постоји у Европској унији.

Канцеларије мисије: већи део тима миси
је налази се у Бриселу,у канцеларији за коор
динацију. Мисија има мали, али изузетно
значајан тим за везу у Багдаду.

Почетак мисије: 1. 7.2005. године.
Шеф мисије: Франциско Алкантуд (Fran

cisco Alcantud) из Шпаније.

Бројно стање: тим мисије састоји се од 37
лица у Бриселу, 7 у Багдаду и једног лица у
Аману из 13 земаља ЕУ

Буџет мисије: 10,8 милион евра.
Остало: до сада је 2.975 ирачких судија,

истражитеља и тужилаца, као и високих поли
цијских службеника, учествовало на 111инте
грисаних обука и у бројним специјалистичким
курсевима.

EUPOL Afghanistan - Полицијска
мисија ЕУ у Авганистану
Полицијска мисија Европске уније у Авга-

нистану успостављена је у оквиру ширих напо
ра међународне заједнице усмерених ка томе
да се авганистанске власти оспособе за успо
стављање реда и мира у својој земљи. У скла
ду са комплексним приступом ситуацији у Ав
ганистану ЕУ је оформила мисију средином ју
на 2007. године.

Полицијскамисија ЕУ у Авганистанутреба,
пре свега,да допринесе успостављању одржи
ве и ефективне полицијске службе, која може
да обезбеди адекватну сарадњу са системом
кривичног правосуђа под авганистанскомупра
вом. Мисија је усмерена ка томе да доприноси
трајном и одрживом миру,стабилности, ефика
сној владавини права и примени међународних
стандарда од стране Владе Авганистана. Ми
сија се бави надгледањем, менторством, саве
товањем и усмеравањем авганистанских орга
на унутрашњих послова на свим нивоима.

Мисија је изграђена на основама напора
Канцеларије Немачког пројекта подршке поли
цији - GPPO (German Police Project Office) и за
једничке међународне активности из области
полиције и владавине права.

Главни штаб: Кабул.
Почетак мисије: 15. 6. 2007. године.
Шеф мисије: Каи Витруп (Kai Vittrup).
Бројно стање: 286 чланова међународног

и 165 чланова локалног особља.
Буџет мисије: 81,4 милиона евра.
Земље контрибуенти: 21 земља чланица

ЕУ,Канада,Хрватска,НовиЗеланди Норвешка.

АФРИКА

ЕИ NAVFORATALANTA
(Operation "Atalanta") - Поморска
операција ЕУ против
пиратства уз обалу Сомалије
У октобру 2008. године пирати су киднапо

вали и узели за таоце преко ЗОО људи, 13 бро
дова је отето, а дневно су вршена по два напа
да на бродове.Тоје био разлогда Савет ЕУ от
почнеса операцијомнадгледањаи заштитеоба
ле Сомалије.



Операција је оформљена у складу
са Резолуцијом 1816 СБ УН, која омогу
ћава пружање подршке прелазној Влади
Сомалије у борби против пирата и ору
жаних пљачки. Управљање операцијом
спроводи се преко Канцеларије за коор
динацију са седиштем у Бриселу. Опера
ција треба да: заштити пловила Светског
програма за храну, која достављају по
моћ расељеним лицима у Сомалији, по
могне пловилима која се налазе у Аден
ском заливу и наспрам обале Сомалије,
као и да одвраћа, спречава и потискује
пирате у вршењу оружаних пљачки дуж
сомалијске обале.

У операцији је ангажовано више од
двадесет пловила и авиона, односно пре
ко 1.700 војника. Поред присуства држа
ва чланица ЕУ, присутна је и НАТО ми
сија у Медитерану, као и остале земље
чији су бродови непосредно угрожени,
као што су Руска Федерација, Јапан, Ин
дија, Малезија и Индонезија.

Главни штаб: Нортвуд, Велика Бри
танија.

Почетак операције: 8.12. 2008. године.
Командант операције: контраадми

рал Питер Хадсон (Peter Hudson) из Ве
лике Британије.

Буџет мисије: 8,3 милиона евра.
Земље контрибуенти: операцији тре

нутно доприносе Холандија, Шпанија,
Немачка, Француска, Грчка, Италија и
Шведска. Белгија ће се у операцију укљу
чити током септембра. Од августа 2009.
године Норвешка је прва држава која ни
је чланица ЕУ која учествује у операци
ји. Хрватска је, такође, најавила да ће се
ускоро укључити у ову операцију.

ЕИ SSR Gиinea-Bissaи -
Мисија подршке реформи
сектора безбедности
у Републици Гвинеја Бисао
У фебруару 2008. године Савет ЕУ је до

нео одлуку да оформи мисију подршке рефор
ми безбедносног сектора у Гвинеји Бисао у
сарадњи са њиховим властима и у складу са
политиком европске безбедности и одбране.

Мисија пружа савете и помоћлокалним вла
стима у спровођењу реформе сектора безбед
ности, како би допринела стварању услова за
примену Националне стратегијеза реформу сек
тора безбедности, коју су власти Републике Гви
неје Бисао усвојилеу новембру2006. године.По
себно, мисија треба да операционализује ову
стратегију израдом Плана имплементације сма
њења војних и безбедносних снага, као и пла-

на реорганизације. Она је, такође, обезбедила
адекватну обуку, као и то да донатори приложе
одређена финансијска средства и опрему.

Шеф мисије: генерал Хуан Естебан Вера
стегуи (Juan Esteban Verastegui) из Шпаније.

Бројно стање: 16 припадника међународ
ног и 17 локалног особља.

Буцет мисије: 1,5 милиона евра.
Земље контрибуенти: 6 земаља чланица

ЕУ

EUPOL RD CONGO - Полицијска
мисија ЕУ у Демократској
Републици Конго
Полицијска мисија ЕУ у Демократској Ре

публици Конго преузела је мандат од мисије
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EUPOL Kinshasa, прве полицијске мисије ЕУ у
Африци, која је трајала од фебруара 2005. го
дине до јуна 2007. године.

Савет ЕУ оформио је мисију ЕУ полиције
у ДР Конго са циљем подршке безбедносном
сектору у земљи и доприносу борби против ор
ганизованог криминала. Мисија је сачињена од
експертског тима из области полиције, крими
налистике и казнених институција. Дугорочни
циљ ове мисије је реформа безбедносног сек
тора ДР Конго. Мисију чине међународни екс
перти, међу којима су полицијски и правосудни
експерти, као и експерти за реформу сектора
безбедности, посебно специјализовани за
област поштовања људских права, учествова
ње деце у оружаним снагама и за родну равно
правност.

Основни циљ мисије јесте да пружи помоћ
у реформи полицијског и правосудног сектора,
што је у оквиру ширег ангажовања Европске
уније на реформи сектора безбедности у ДР
Конго. Ужи циљ је успостављање професионал
не, ефкасне и мултиетничке полиције. Мисија
је, такође, усмерена на унапређење комуника
ције и интеракције између правосудних органа
и полиције.

Главни штаб: Киншаса.
Почетак мисије: 1. 7. 2007. године.
Шеф мисије: Адилио Кустодио (Adilio Rui

vo Custodio) из Португалије.
Бројно стање: 53 члана међународног и 9

чланова локалног особља.
Буџет: 7 милиона евра.
Земље контрибуенти: 9 земаља чланица

ЕУ, Швајцарска и Ангола.

EUSEC RD Congo - Саветодавна
мисија ЕУ у реформи сектора
безбедности у Демократској
Републици Конго
Мисија EUSEC RD Congo представља део

ширих координираних напора ЕУ да, заједно
са другим међународним актерима, доприне
се реформи сектора безбедности и унапреди
укупну безбедносну ситуацију у Конгу. Након
захтева Владе ДР Конго, ЕУ је одлучила да
оформи мисију ЕУ,ради пружања подршке ре
форми безбедносног сектора у ДР Конго.

Мисија обезбеђује подршку влади ДР Кон
го из области безбедности у складу са међуна
родним стандардима о људским правима, ме
ђународним хуманитарним правом, стандарди
ма поштовања полова, заштите деце у оружа
ним сукобима, демократским стандардима,
принципима добре владавине и транспарент
ности, као и поштовања владавине права.

Мисијаје, пре свега,усмерена на спровође
ње реформесистемаадминистрирањаособља и
финансијског менаџментаунутар војске, па је, у
складу с тим, покренутпројекаткојимје изврше
на биометријскарегистрација1ЗО.ООО припадни
ка војске.Основни циљ мисијебиоје консолидо
вањевојскеу РепублициКонго,каои спровођење
реформевојске,којабитребалода омогућипонов
ни економскиопоравакземље. Кадаје речо при
мени принципа поштовања људских права или
принципароднеравноправности,припадницими
сијебилисуангажованина идентификацијипотре
ба,развојупројекта,примениилинадгледањупри
мене пројеката,које су инициралеили финанси
раледржавечланице ЕУ или Европскакомисија.



СТРАНЕ APMUJE

Главни штаб: Киншаса.
Почетак мисије: 8. 6. 2005. године.
Шеф мисије: Жан-Пол Мишел (Jean-Payl

Michel) из Француске.
Бројно стање: 60 лица.
Буџет: 10,7 милиона евра за 2009. и

2010. годину.

ЕИТМ SOMALIA - Војна мисија
ради доприноса обуци
безбедносних снага
Сомалије у Уганди
Мисија је започета 7. априла 2010. године

и планирана је за два шестомесечна периода
обуке накондостизања пунеоперативнеспособ
ности, која је достигнута 1. маја 201О. године.
EUTM Сомалија је успостављена ради сарад
ње са властима Уганде на проширењу капаци
тета за обуку кампа Биханга (Уганда) на 1.000
лица. Ова мисија се одвија у Уганди, где су со
малијске снаге већ биле обучаване и која, та
кође, помаже у координацији деловања ЕУ са

мисијом Афричке уније у Сомалији (AMISOM).
Припадници сомалијских снага безбедности
обучавају се сваких 6 месеци кроз извођење
специјалистичке обуке.

EUTMукључуједо 170лица. Процењенииз
нос финансијских средстава за заједничке тро
шкове мисије износи 4,8 милиона евра. Главни
штаб мисије налази се у Кампали у Уганди.

Командант мисије је пуковник Рикардо
Гонзалес (Ricardo Gonzalez) из Шпаније.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ЗБОП
Један од два најважнија спољнополитичка

циља Србије је пуноправно чланство у Европ
ској унији (други је очување територијалног ин
тегритета, односно очување Косова и Метохи
ја унутар њених граница). Остваривање члан
ства у ЕУ није политика само актуелне власти,
већ опција која ужива сталну подршку огромне
већине грађана. Са применом Споразумао ста
билизацији и придруживању Република Срби
ја је започела нову фазу уговорних односа са
Европском унијом.
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У последњих неколико година често се мо
гло чути како војска не служи само за одбрану
земље, већ представља и моћан спољнополи
тички инструмент. Укључивање у ЗБОП и при
ближавање ЕУ у овој области, кроз учешће у ми
сијама ЕУ, допринело би да се Република Ср
бија у међународним односима третира као рав
ноправни партнер који активно доприноси очу
вању мира и стабилности у свету, а истовреме
но не би озбиљније доводило у питање став Ср
бије по питању војне неутралности. Истовреме
но би се остварио бржи напредак Србије ка ЕУ
и боља сарадња са чланицама ЕУ и њеним ин
ституцијама.

Аргументи за учешће Србије у будућим
ЗБОП мисијама су бројни. Најочигледнији је онај
да било какво озбиљно разматрање за чланство
у ЕУ мора да обухвати све аспекте политика ЕУ.
Припреме у свим областима могу бити само од
користи, а почетак учешћа у ЦСДП може да до
принесе убрзању интеграција. Укупно 24 земље,
са пет континената, учествовале су у ЕСДП ми
сијама, укључујући Македонију, Хрватску, Алба
нију, Украјину, док је у случају операције ATA
LANTA постоји сарадња са Кином, Египтом, Ру
сијом, Црном Гором и другим земљама. Штави
ше, нова клаузула Лисабонског споразума о уза
јамној одбрани представља савршену опцију за
Републику Србију која је декларисана као вој
но неутрална.

На оперативном плану, као будући допри
нос формираним борбеним групама ЕУ, Репу
блика Србија предвиђа употребу снага декла
рисаних за учешће у оквиру НАТО програма
Партнерство за мир. У односу на учешће Срби
је у војним снагама на располагању ЕУ и војним
операцијама ЕУ, учешће у доприносу цивилним
безбедносним способностима ЕУ знатно је јед
ноставније. То се, пре свега, односи на чланство
у европским институцијама за контролу вазду
шног саобраћаја, контролу граница и сарадњу
у спречавању нелегалне трговине и миграција,
до учешћа са снагама за цивилну заштиту, по
лицијским и, евентуално, жандармеријским
снагама ЕУ. И, коначно, постоји могућност из
бора која ЕСДП мисија би могла, заједно са ЕУ
особљем, да буде тест на терену за снаге Вој
ске Србије или цивилних способности за упра
вљање кризама.

Учешћем у мисијама или операцијама ЕУ
одбацио би се и незванични услов "Прво НА
ТО па ЕУ", како би држава постала члан ЕУ.

Закључак

Уговором из Лисабона створени су услови
да ЕУ води кохерентнију и делотворнију спољ
ну, безбедносну и одбрамбену политику, као и

да постане још видљивији чинилац међуна
родних односа. Спровођењем безбедносних
операција од Балкана преко Африке, Блиског
истока до источне Азије, Европска унија кон
кретним примером доказује да је реч о цело
витој и конзистентној политици.

У предстојећем периоду Република Срби
ја планира да одржи постојеће капацитете,
оспособи и опреми додатне, као и да постигне
напредак по питањима политике, планирања
и припрема. Активна улога Републике Србије у
безбедносним иницијативама показује јасну
политичку вољу и повећава допринос Србије
ЗБОП-у, првенствено имајући у виду унапре
ђење сарадње и учествовање у регионалним
иницијативама.
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Пројекат супертенка Т-95 обустављен

Након вишегодишњег развоја и бројних
најава приказивања прототипа, Русија је оду
стала од тенка Т-95. Основни разлог могао би
бити финансијске природе, јер је у току неко
лико врло скупих пројеката: РВ развија борбе
ни авион 5. генерације ПАК-ФА, морнарица
гради и развија подморнице класе Бореи и ин
терконтиненталне ракете Булава које још увек
не функционишу према жељама конструктора,
тако да постоји могућност прихватања ракета
Синева. У развоју су ракетни системи ПВО
С-500 и др. Уместо Т-95 КоВ ће се морати "сна
ћи" са последњим верзијама тенка Т-90, Т-90А
са завареном куполом, што их по многим ка
рактеристикама ставља у ред са последњим
иностраним варијантама тенкова. Ако се ства
ри овако посматрају, одустајање од једног не
извесног и скупог пројекта који очигледно није
био близу реализације ни не изгледа толико
"страшно", тим пре што је Русија избила на пр
во место у свету по заради од продатих тенко
ва у последњих неколико година. Не треба
гајити илузије да је тенк Т-95 потпуно "мртав" -
Русија и "Уралвагонзавод" ће без сумње саче
кати нека боља времена и, можда, први потез
конкуренције.

Индија купује Јавелин

Лоше стањеу арсеналупротивоклопнихво
ђених ракета (ПОВР) индијске КоВ недавно је
побољшано куповином америчких ракета ФГМ-
148Javelin. Овеће ракетезаменитидосадашње
ракете Milan, са значајним побољшањимау по
гледу ефикасности на циљу. Наиме, Јавелин је
ракета код које се може извршити одабир тра
јекторије, тако да може да дејствује и на кров
тенка, где је оклоп релативно танак, тако да је
омогућено пробијање и најбоље заштићених
тенкова. Поред тога, Јавелин је ракета која се
користи по систему испали и заборави, тако да
оператер већ по испаљивању може да напусти
положај, што је од великог значаја за вероват
ноћу преживљавања.Одређенибројће бити ку-

пљен из САД, а вероватно већи број произве
ден по лиценци у Индији. Уз овај систем Индиј
ци користе и домаће ракете типа Наг које
припадају категорији америчких Hellfire: имају
домет 6 km ако се лансирају са земље или 8 km
ако су лансиране из ваздушног простора.Тако
ђе, имају могућностдејства на кров тенка и као
и Јавелин ИИР систем навођења.

Индија купује Акасх

Индијски ПВО поручио је чак 12 батерија
најновијих ракета з-в средњег домета под на
зивомAkacx. Ове ракетеимајухоризонталнидо
мет од 27 km, а могу да дејствују у распону ви
сина 20 m и 15 800 m. Имају масу 701 kg, а ма
су бојне главе 60 kg. Једна батерија састоји се
од три мобилна лансера са по четири ракете
(цена сваког 2,2 мил. $), радара за претражи
вање (8,7 мил.$) и радара за навођење (10,5
мил. $). Ракете су базиране на добро познатом
систему Куб (SA-6). Тренутно, са ценом разво
ја од преко 250 мил.$, то је једна од најскупљих
инвестиција индијске DRDO (Defence Research
and Development Organization).У будућностисе
очекује развој верзије повећаног домета на 60
km и морнаричке верзије, која би могла да за
мени или допуни досадашње руске системе
Штиљ (SA-N-7).



Подморнице против гусара

Најновије средство за сузбијање гусарења
са обала Сомалијејесу подморнице.Наиме,хо
ландска РМ послала је једну подморницу кла
се Walrus у патролну мисију у регион. Основна
предност подморница је немогућност да је гу
сари детектују,јер не располажу софистицира
ним сонарима, већ се ослањају на осматрање.
Осматрањемје могућеврлолако уочитипатрол
ни брод, док се подморница која се налази у
шноркел вожњи не може уочити. На тај начин,
подморница служи за извиђање и дојаву дру
гим бродовима у сектору да прети напад. Ина
че, подморнице класе Walrus су из периода
хладног рата, али су још увек врло цењене због
велике аутономије, ниског нивоа буке, релатив
но малог бројчаногстања посаде и снажногтор
педног, минског и ракетног наоружања.

Помоћ за систем Arrow 3

ИзраелскипроизвођачIAI, и поредпретход
них одбијања, ипак добија помоћ САД за раз
вој најновије варијанте антибалистичког ракет
ног системаArrow 3 од преко 1ООмилиона аме
ричких долара. На тај начин, више од полови
не укупних трошкова развоја овог система, ко
ји износе три милијарде долара, донирали су
Американци. Поредтога, у развојусистемауче-

ствује више америчких компанија, а од великог
значајаје и употребаамеричкогосматрачкогра
дара. Наиме, како је израелски радар Green Pi
ne, иначе коришћен у оквиру система Arrow 2
имао могућност откривања ракета лансираних
из Ирана два минута до удара у циљ у Израе
лу, са новим радаром ће се ово време повећа
ти на 5 до 6 минута, што представља значајан
напредак који нуди могућност искоришћења ве
ћег домета ракета. Такође, систем Arrow 3
имаће могућностпреузимањаинформацијаи са
сателита или беспилотних летелица. Први те
стови се очекују 2011.године,а постоје индици
је да ће му цена бити за једну трећину мања у
односу на Arrow 2.

Сага о МиГ-21 се наставља у Кини

Кинези су одлучили - не купују фаворизо
вани Л-15, развијен на бази руског Јак-1ЗОса
моторима са додатним сагоревањем, већ де
риват старог МиГ-21У, тачније, кинеске серије
F/J-7, тј. двоседа ЈЈ-7, ознаке JL-9. Разлике у

односу на претходне верзије су, споља гледа
но, драстичне - уместо носног уводника вазду
ха постављени су бочни, који потпуно мењају
изглед авиона. Мотор је WP-1ЗF(С), потиска
44, 1 kN без и 66,7 kN са додатним сагорева
њем, представља напредаку односу на ЈЈ-7 са
WP-78 (потисак). Крило је двоструко делта,
преузето са Ј-7Е, које иначе Кинези нуде за
модернизоване J/F-7 и МиГ-21, чиме се пости
жу боље маневарске особине. Максимална
брзина авиона је око 1,6-1,7 maha, а предвиђа
се употреба снажнијег мотора WP-14. Авион
ће опционо бити могуће опремити радаром,
где се за сада спомиње италијански Грифо С7,
као и савременом опремом. На тај начин, JL-9
може да постане сасвим озбиљан борбени
авион и конкурент на светском тржишту под
ознаком FTC-2000, пре свега за купце плићег
џепа. Одлука је вероватно донета у оквиру ни
же цене, проверене основне платформе и бо
љих перформанси у односу на L-15. На JL-9 ће
се обучавати будући пилоти најсавременијих
авиона кинеског РВ, Ј-1Ои Ј-11.


