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Увод не на по ме не

Тех нич ко-тех но ло шке и ин фор ма тич ке ино ва -
ци је отво ри ле су но во по гла вље у исто ри ји чо ве чан -
ства – еру ди ги та ли за ци је. Сход но то ме, по ред тра -
ди ци о нал них прет њи по без бед ност мо дер ног дру -
штва, по ја ви ли су се до дат ни иза зо ви и ри зи ци.
Иако др жа ве на сто је да обез бе де бла го ста ње и оп ти -
мал ни ни во ста бил но сти за сво је гра ђа не, ап со лут на
без бед ност је не до сти жна. 

У са вре ме ном све ту и да ље су при сут не тен зи је и су ко би ко ји ла ко пре ра ста -
ју у ору жа не агре си је, а по пла ве, су ше, зе мљо тре си, по жа ри, тех нич ко-тех но ло -
шке не сре ће све до че да је не мо гу ће би ти пот пу но за шти ћен и по ште ђен од њи -
хо вих по сле ди ца. Те ро ри зам и сај бер кри ми нал до дат но на гла ша ва ју дру га чи је
ди мен зи је у оства ри ва њу без бед но сти.

Уво ђе ње са др жа ја о осно ва ма си сте ма од бра не на ше зе мље у сред ње шко ле
са мо је је дан у ни зу ко ра ка ка ства ра њу си гур ни јег дру штва. У том сми слу, по -
сле ви ше де це ниј ске па у зе, зна чај но је оспо со бља ва ти мла ђе ге не ра ци је за по -
тре бе од бра не зе мље.

Ува жа ва ју ћи чи ње ни цу да се у школ ском уз ра сту нај лак ше сти чу зна ња ко ја се
мо гу при ме ни ти, уче ни ци има ју при ли ку да на фа кул та тив ним ча со ви ма са зна ју
ви ше о Вој сци Ср би је, али и о сво јим пра ви ма и оба ве за ма. Та ко ђе, раз ви ја ју свест
о по тре би од бра не зе мље, не гу ју тра ди ци о нал не вред но сти и па три о тизaм. Ја ча њу
на ци о нал ног иден ти те та ђа ка до при но си и раз ви ја ње осе ћа ја при пад но сти др жа -
ви, по себ но по што ва њем ње них сим бо ла – хим не, гр ба, за ста ве.

При руч ник за на став ни ке „Осно ви си сте ма од бра не Ре пу бли ке Ср би је” на ме -
њен је оде љењ ским ста ре ши на ма ра ди из во ђе ња на ста ве уче ни ци ма за вр шних раз -
ре да о еле мен тар ним аспек ти ма од бра не, свој стве ним сва ком уре ђе ном дру штву.

Оспо со бља ва ње и при пре ма ње сред њо шко ла ца за раз ли чи те жи вот не окол -
но сти, ка ко би се су прот ста ви ли евен ту ал ним опа сно сти ма и за шти ти ли, пред -
ста вља оп ште до бро, зна чај но за раз вој зе мље у це ли ни. 

План ско и си сте мат ско раз ви ја ње све сти о по тре би од бра не, не го ва ње осе ћа ја
при пад но сти свом на ро ду, по на ша ње у скла ду с прав ним нор ма ма, до при но се ја -
сном раз гра ни ча ва њу дру штве но при хва тљи вих од дру штве но не при хва тљи вих
обра за ца по на ша ња и ства ра њу од го вор ног и спрем ног дру штва, ко је ће зна ти и
мо ћи да за шти ти сво је на ци о нал не вред но сти и ин те ре се зе мље.

                                                                                        ка пе тан бој ног бро да
                                                                                           Ми лан Ко њи ко вац
                                                        на чел ник Оде ље ња за об у ча ва ње гра ђа на
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Ме сто и уло га 
Вој ска Ср би је је ор га ни зо ва на ору жа на сна га ко ја бра ни зе мљу од

ору жа ног угро жа ва ња спо ља и из вр ша ва ми си је и за дат ке у скла ду с
Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, за ко ни ма и прин ци пи ма ме ђу на род ног
пра ва ко ји ре гу ли шу упо тре бу си ле. 

Ор га ни за ци ја Вој ске ускла ђе на је са сте пе ном угро же но сти др жа -
ве, ре сур си ма, ми си ја ма и за да ци ма те ме ђу на род ним стан дар ди ма.
Чи не је стал ни и ре зер вни са став. У стал ном са ста ву су про фе си о нал -
ни при пад ни ци Вој ске и вој ни ци на слу же њу вој ног ро ка. Про фе си о -
нал ни при пад ни ци су про фе си о нал ни вој ни ци, под о фи ци ри, офи ци -
ри и ци вил на ли ца на слу жби у Вој сци Ср би је.

На ша вој ска ор га ни зо ва на је на стра те гиј ском, опе ра тив ном и так -
тич ком ни воу у ко ман де, је ди ни це и уста но ве. Ге не рал штаб је нај ви -
ши струч ни и штаб ни ор ган за при пре му и упо тре бу Вој ске Ср би је у
ми ру, ван ред ном и рат ном ста њу. 

Дан Вој ске Ср би је је 23. април. Пра зну је се као се ћа ње на по че так
Дру гог срп ског уста на ка 1815. го ди не. Тај да тум пред ста вља исто риј -
ску пре крет ни цу у ства ра њу мо дер не срп ске др жа ве и вој ске. 

Ме сто, уло га и за да ци 
Вој ске у си сте му 
без бед но сти и од бра не 
Ре пу бли ке Ср би је1
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Ми си је 
од бра на Ре пу бли ке Ср би је од ору жа ног угро жа ва ња спо ља
уче шће у из град њи и очу ва њу ми ра у ре ги о ну и све ту
по др шка ци вил ним вла сти ма у су прот ста вља њу прет ња ма без бед но сти

За да ци Вој ске Ср би је про ис ти чу из де фи ни са них ми си ја.

За да ци 
од вра ћа ње од ору жа ног угро жа ва ња
од бра на те ри то ри је
од бра на ва зду шног про сто ра
уче шће у ме ђу на род ној вој ној са рад њи
уче шће у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма
по моћ ци вил ним вла сти ма у су прот ста вља њу уну тра шњем угро жа ва-
њу без бед но сти, те ро ри зму, се па ра ти зму и ор га ни зо ва ном кри ми на лу
по моћ ци вил ним вла сти ма у слу ча ју при род них не по го да, тех нич-
ких, тех но ло шких и оста лих не сре ћа

 
Вој ска Ср би је ор га ни зо ва на је у 
ви до ве, ро до ве и слу жбе. 
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Ви до ви 
Коп не на вој ска (КоВ)
Рат но ва зду хо плов ство и про тив ва зду хо плов на од бра на (РВ и ПВО)

Ро до ви 
пе ша ди ја
оклоп не је ди ни це
ар ти ље ри ја 
ин жи ње ри ја 
ар ти ље риј ско-ра кет не је ди ни це за про тив ва зду хо плов на деј ства
(АРЈ за ПВД)
ави ја ци ја
реч не је ди ни це
је ди ни це за елек трон ска деј ства
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Слу жбе у Вој сци су оп ште и ло ги стич ке. 
У скла ду с по себ ним за ко ном, у на шој вој сци 
ус по ста вље на је и вер ска слу жба.

Оп ште слу жбе
ка дров ска 
те ле ко му ни ка ци је
ин фор ма тич ка
ва зду шно осма тра ње и ја вља ње 
атом ско-би о ло шко-хе миј ска (АБХ)
оба ве штај на 
без бед но сна
гeо дет ска 
ме те о ро ло шка и на ви га циј ска 
фи нан сиј ска 
прав на
му зич ка
вер ска слу жба

Ло ги стич ке слу жбе
тех нич ка 
ин тен дант ска 
са о бра ћај на 
са ни тет ска 
ве те ри нар ка 
гра ђе вин ска 

Ко ман до ва ње  
и ру ко во ђе ње 

Пред сед ник Ре пу бли ке од лу чу је о упо тре би 
Вој ске Ср би је и ко ман ду је Вој ском у ми ру и ра ту.

Ми ни стар од бра не ко ор ди ни ра и спро во ди утвр -
ђе ну од брам бе ну по ли ти ку и ру ко во ди Вој ском.

На чел ник Ге не рал шта ба ко ман ду је и ру ко во -
ди Вој ском Ср би је.
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Де мо крат ска и ци вил на 
кон тро ла 

Вој ска Ср би је је под де мо крат ском и ци вил -
ном кон тро лом, ко ја об у хва та про ве ру упо тре -
бе и раз во ја Вој ске, ин тер ну и екс тер ну кон тро -
лу тро шко ва за вој не по тре бе, пра ће ње ста ња и
оба ве шта ва ње јав но сти о ни воу при пре ма за
од бра ну, обез бе ђи ва ње сло бод ног при сту па ин -
фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја и утвр ђи ва ње
од го вор но сти за вр ше ње вој них ду жно сти.

Де мо крат ска и ци вил на кон тро ла си сте ма
од бра не под ра зу ме ва да све од лу ке ко је се до -
но се о раз во ју и упо тре би еле ме на та си сте ма
од бра не бу ду у над ле жно сти де мо крат ски иза -
бра них ин сти ту ци ја ци вил не вла сти. Су шти на
тог про це са је сте сти ца ње уви да ле ги тим но иза -
бра них пред став ни ка гра ђа на у ста ње си сте ма
од бра не. Вој ску кон тро ли шу На род на скуп шти -
на, За штит ник гра ђа на и оста ле над ле жне др -
жав не ин сти ту ци је, гра ђа ни и јав ност. 

Од но си у Вој сци Ср би је
Пре ма од но си ма у слу жби, при пад ни ци

Вој ске мо гу би ти – прет по ста вље ни и пот чи -
ње ни, а пре ма чи но ви ма и ду жно сти ма – ста -
ри ји и мла ђи.

Прет по ста вље ни је ста ре ши на ко ји на осно -
ву про пи са ко ман ду је или ру ко во ди од ре ђе -
ном ор га ни за ци о ном це ли ном или са ста вом,
док је ста ри ји ли це ви шег чи на.

У Вој сци Ср би је ус по ста вљен је под о фи цир -
ски кор. Пред ста вља ју га под о фи ци ри Вој ске,
ор га ни зо ва ни за по др шку ко ман до ва њу и обу ци,
од ни воа че те до Ге не рал шта ба.
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Ви зу ел ни иден ти тет

Ору жа не сна ге пр ви су ор га ни зо ва ни де ло ви дру -
штва, ко ји су се од оста лих из два ја ли по уни фор ми,
као основ ном обе леж ју пре по зна ва ња. Да нас вој на
уни фор ма мо ра да за до во ља ва кри те ри ју ме као што
су удоб ност, за шти та, по кре тљи вост, ла ко уоча ва ње и
је дин стве но пред ста вља ње на ро да ко ји бра ни.

Јед но о бра зност и уни форм ност олак ша ва ју одр -
жа ва ње ре да, ди сци пли не и спе ци фич них уну тра -
шњих од но са у вој сци – хи је рар хи је, што је нео п ход -
но за од го вор но из вр ша ва ње сва ко днев них за да та ка
од ко јих за ви си од бра на др жа ве. 

Ви зу ел ни иден ти тет Вој ске Ср би је чи не за ста ва, гр -
бо ви, уни фор ме, чи но ви, озна ке и ам бле ми. Они има -
ју функ ци о нал ну, мо рал ну и естет ску уло гу. Пр ви пут
се по ја вљу ју у Кра ље ви ни Ср би ји, ка да је 1908. го ди не
за вој ну уни фор му ода бра на масли на сто си ва бо ја. И у
усло ви ма не ма шти не и не до вољ них сред ста ва за исто -
вет не уни фор ме то ком Пр вог свет ског ра та, срп ски
вој ник имао је пре по зна тљи во обе леж је – шај ка чу. 

Уни фор ме пре ма на ме ни
те рен ска 
слу жбе на 
све ча на 

Уни фор ме пре ма ви ду, од но сно ро ду Вој ске Ср би је
уни фор ма Коп не не вој ске
уни фор ма Рат ног ва зду хо плов ства и про тив ва -

зду хо плов не од бра не
уни фор ма реч них је ди ни ца

Уни фор ма пре ма вре ме ну но ше ња 
зим ска 
лет ња 
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МиГ-29 на ме њен је 
за ло вач ка и ва тре на деј ства

За ва зду шни тран спорт љу ди и 
ма те ри ја ла, пре во же ње де сан та и 
ва тре ну по др шку је ди ни ца Вој ске 
на ме ње ни су хе ли коп те ри 
Ми-8 и Ми-17
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На о ру жа ње и вој на опре ма 
Вој ска Ср би је на о ру жа на је пе ша диј ским на о ру жа њем, на о ру -

жа њем оклоп них је ди ни ца, ар ти ље риј ским на о ру жа њем, ин жи -
ње риј ским сред стви ма, на о ру жа њем ар ти ље риј ско-ра кет них је ди -
ни ца за про тив ва зду шна деј ства, ави ја циј ским на о ру жа њем, сред -
стви ма плов них је ди ни ца и на о ру жа њем спе ци јал них је ди ни ца.

Школ ско-бор бе ни ави он „су пер га леб” Г-4 
ко ри сти се за деј ства и обу ку у сло же ним 
ме те о ро ло шким усло ви ма 

Ра кет ни си стем 
про тив ва зду хо -
плов не од бра не
2К12 „куб” 
уни шта ва 
ци ље ве у 
ва зду шном 
про сто ру на 
да љи ни до 24 km
и ви си ни до 
14 km
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Ауто мат ска пу шка
М-21 5,56 mm
кон стру и са на је 
на осно ву чу ве ног 
„ка ла шњи ко ва” 
АК-47

Деј ство ра кет ног 
си сте ма ПВО 
С-125М „не ва” 
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Реч ни ми но лов ци у
по рет ку

„Цр на стре ла” – снај пер ска 
да ле ко мет на пу шка 
12,7 mm М93 с оп тич ким
ни ша ном М-94 8x56

Брод по себ не на ме не 
Реч не фло ти ле 
„Ко за ра”



18

ОСНОВЕ СИСТЕМА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2
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Вој на оба ве за је пра во и ду жност гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је да се при -
пре ма ју и оспо со бља ва ју за уче шће у од бра ни и за шти ти су ве ре но сти,
не за ви сно сти, те   ри то ри јал не це ло ви то сти и без бед но сти зе мље.

Ко ре ни вој не оба ве зе у Ср би ји да ти ра ју из дру ге по ло ви не 19. ве ка,
ка да је 15. ја ну а ра 1883. усво јен За кон о устрој ству вој ске, уво ђе њем
ме шо ви тог са ста ва – стал них и ре зер вних при пад ни ка. 

У ми ру, ван ред ном или рат ном ста њу вој ну оба ве зу има ју сви гра -
ђа ни ко ји се, у скла ду са за ко ном, при пре ма ју и оспо со бља ва ју за из -
вр ша ва ње вој них ду жно сти и оста лих за да та ка од бра не.

У из вр ша ва њу вој не оба ве зе, у усло ви ма ван ред ног и рат ног ста ња,
пра ва и сло бо де гра ђа на мо гу се огра ни ча ва ти за по тре бе од бра не и
без бед но сти зе мље са мо у скла ду с Уста вом Ре пу бли ке Ср би је и про пи -
си ма ко ји се од но се на рат но или ван ред но ста ње.

Вој на оба ве за је оп шта и под ле жу јој сви др жа вља ни Ре пу бли ке. Са -
сто ји се од ре грут не оба ве зе, оба ве зе слу же ња вој ног ро ка, оба ве за вр -
ше ња ци вил не слу жбе и оба ве за у ре зер вном са ста ву.

Вој на оба ве за у 
Ре пу бли ци Ср би ји2
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Ре грут на оба ве за об у хва та уво ђе ње у вој -
ну еви ден ци ју, ле кар ске пре гле де и пси хо -
ло шка ис пи ти ва ња, ре гру то ва ње, упут на
до бро вољ но слу же ње вој ног ро ка или курс
за ре зер вне офи ци ре. Тра је до сту па ња на
слу же ње вој ног ро ка, од но сно до пре во ђе -
ња у ре зер вни са став, ако је оба ве за слу же -
ња вој ног ро ка ре гу ли са на на дру га чи ји на -
чин, од но сно до пре стан ка вој не оба ве зе.

Уво ђе ње у вој ну еви ден ци ју део је ре -
грут не оба ве зе ко ју из вр ша ва ју вој ни об -
ве зни ци, што је про пи са но За ко ном о вој -
ној, рад ној и ма те ри јал ној оба ве зи. На ста -
је у ка лен дар ској го ди ни у ко јој др жа вља -
ни му шког по ла на вр ша ва ју 18 го ди на жи -
во та. У вој ну еви ден ци ју упи су ју се и ли ца
ста ри јих го ди шта уко ли ко то ни су бла го -
вре ме но учи ни ла. 

Ре гру ти ко ји бо ра ве у ино стран ству уво -
де се у еви ден ци ју над ле жног ди пло мат -
ско-кон зу лар ног пред став ни штва Ре пу бли -
ке Ср би је, ко је о то ме оба ве шта ва те ри то -
ри јал ни ор ган Ми ни стар ства од бра не. 

На до бро вољ но слу же ње вој ног ро ка
мо гу се упу ти ти

ре гру ти
же не
ли ца ко ја су из вр ши ла ци вил ну 
слу жбу или слу же ње вој ног ро ка 
без оруж ја

Уво ђе ње у вој ну еви ден ци ју

До бро вољ но слу же ње вој ног ро ка 
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Слу же ње вој ног ро ка про пи са но је За -
ко ном о вој ној, рад ној и ма те ри јал ној оба -
ве зи. Вој ни рок, у вре ме об у ста ве оба ве зе
слу же ња вој ног ро ка, ре гу ли ше се до бро -
вољ ним слу же њем вој ног ро ка и кур сом за
ре зер вне офи ци ре Вој ске Ср би је. На курс
за ре зер вне офи ци ре мо гу се при ја ви ти
ли ца ко ја има ју ви со ку струч ну спре му.

За до бро вољ но слу же ње вој ног ро ка и
курс за ре зер вне офи ци ре мо гу да кон ку -
ри шу пу но лет не же не и му шкар ци ко ји
на вр ша ва ју од 19 до 30 го ди на. Ра ди ис -
пи ти ва ња спо соб но сти и усме ра ва ња за
од ре ђе ну вој ну спе ци јал ност пре ма ро до -
ви ма и слу жба ма, кан ди да ти под ле жу ле -
кар ским пре гле ди ма и пси хо ло шким ис -
пи ти ва њи ма.

Вој ни ци на до бро вољ ном слу же њу вој -
ног ро ка упу ћу ју се у цен тре за основ ну и
спе ци ја ли стич ку обу ку Ко ман де за обу ку
Вој ске Ср би је, док се вој ни ци – слу ша о ци
кур са за ре зер вне офи ци ре об у ча ва ју у
Вој ној ака де ми ји. Вој ни рок, као и курс за
ре зер вне офи ци ре, тра је шест ме се ци. 

За вре ме тра ја ња вој ног ро ка вој ни ци,
од но сно слу ша о ци, до би ја ју на кна ду пут -
них тро шко ва, ме сеч на нов ча на при ма ња,
здрав стве но оси гу ра ње, сме штај и ис хра -
ну, вој ну оде ћу и обу ћу.

То ком до бро вољ ног слу же ња вој ног ро -
ка вој ни ци раз ви ја ју осе ћај при пад но сти
ко лек ти ву и за јед ни ци, сти чу но ва зна ња
и ис ку ства, те овла да ва ју ве шти на ма за
за шти ту по је динaца и око ли не. По сле успе -
шно од слу же ног вој ног ро ка про фе си о -
нал ну ка ри је ру мо гу за сно ва ти и на ста ви -
ти у си сте му од бра не.  
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Вој ни ци се упу ћу ју у је дан од три цен тра за
основ ну обу ку – Сом бор, Ва љевo или Ле ско вац.
У њи ма се ре а ли зу је ин ди ви ду ал на обу ка вој -
ни ка на до бро вољ ном слу же њу вој ног ро ка и
ор га ни зу ју и из во де кур се ви за уса вр ша ва ње
про фе си о нал ног ка дра. Сва ки вој ник по сле
оспо со бља ва ња до би ја сер ти фи кат о ни воу об -
у че но сти. 

Вој но струч на обу ка је је дин стве на за све вој -
ни ке и об у хва та так тич ку, ва тре ну и стро је ву
обу ку, Пра ви ло слу жбе, фи зич ку обу ку и мо рал.
Циљ оспо со бља ва ња је сте да вој ник бу де по у -
здан, фи зич ки спре ман и мо ти ви сан, од но сно
да стек не ква ли те те по треб не за бор бу. Вој но -
струч ном обу ком вој ник сти че и ве шти не ка ко
би пре жи вео на бој ном по љу, те успе шно функ -
ци о ни сао као члан вој ног ти ма или по са де. 

Цен три за основ ну обу ку

22
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У цен три ма за спе ци ја ли стич -
ку обу ку из во ди се ин ди ви ду ал на
струч но-спе ци ја ли стич ка обу ка
вој ни ка на до бро вољ ном слу же -
њу вој ног ро ка, кан ди да та за про -
фе си о нал не вој ни ке и под о фи -
ци ре, пре ма ро до ви ма, слу жба ма
и спе ци јал но сти ма за ко је су ре -
гру то ва ни.

Струч но спе ци ја ли стич ка обу -
ка об у хва та вој но струч ну (так -
тич ка и ва тре на обу ка, сред ства
и опре ма) и фи зич ку обу ку. Зна -
ња и ве шти не сте че не то ком тог
пе ри о да об у ча ва ња омо гу ћа ва ју
вој ни ци ма да са мо стал но оба -
вља ју фор ма циј ске ду жно сти. 

Цен три за спе ци ја ли стич ку
обу ку 

Цен тар за обу ку Коп не не вој -
ске, По жа ре вац 
Цен тар за обу ку Рат ног ва зду -
хо плов ства и про тив ва зду хо -
плов не од бра не, Ба тај ни ца 
Цен тар атом ско-би о ло шко-
хе миј ске од бра не, Кру ше вац
Цен тар за обу ку ве зе и ин фор -
ма ти ке, Гор њи Ми ла но вац
Цен тар за обу ку логи сти ке,
Кру ше вац 
Цен тар за обу ку и уса вр ша ва-
ње под офи ци ра, Пан че во

Цен три за спе ци ја ли стич ку обу ку
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Рад на оба ве за

Раз ли чи та зна ња, ве шти не и спо соб но сти љу ди у обла сти ме -
ди ци не, фар ма ци је, во до при вре де, енер ге ти ке, за тим са о бра ћа -
ја, гра ђе ви не, ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, пре ра ђи вач ке ин ду -
стри је, као и оста лих при вред них и дру штве них гра на, при ме -
њи ве су у кри зним си ту а ци ја ма, по себ но у ван ред ном и рат ном
ста њу. Гра ђа ни и у та квим окол но сти ма на ста вља ју да оба вља ју
сво је де лат но сти, у скла ди с пла но ви ма од бра не зе мље. Та кво
ан га жо ва ње пред ста вља рад ну оба ве зу.

Рад на оба ве за је пра во и ду жност гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је
ко ја се из вр ша ва на рад ним ме сти ма, од но сно на од ре ђе ним по -
сло ви ма и за да ци ма у усло ви ма ван ред ног или рат ног ста ња.
Под ле жу јој сви рад но спо соб ни, пу но лет ни гра ђа ни.

Рад на и ма те ри јал на
оба ве за у Ре пу бли ци
Ср би ји3
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Ма те ри јал на оба ве за

Пред ме ти, сред ства, ства ри, објек ти и имо ви на ко ји су у вла сни -
штву гра ђа на или прав них ли ца че сто мо гу ко ри сти ти др жа ви ка да на -
сту пе кри зне си ту а ци је. Она се, у скла ду с про пи са ном ре гу ла ти вом и
пла но ви ма, усту па ју над ле жним ин сти ту ци ја ма.

Гра ђа ни на ше зе мље, при вред на дру штва, дру га прав на ли ца и
пред у зет ни ци има ју оба ве зу и пра во да имо ви ну ко јом рас по ла жу, а
ко ја је зна чај на за по тре бе од бра не зе мље, усту пе уз на кна ду на при -
вре ме но ко ри шће ње др жав ним ин сти ту ци ја ма, Вој сци Ср би је и ци -
вил ној за шти ти. 

Та ква имо ви на, вој нич ком тер ми но ло ги јом ре че но, на зи ва се „ства -
ри из по пи са” – мо тор на, пре во зна и спе ци јал на во зи ла, гра ђе вин ске и
ин жи ње риј ске ма ши не, сред ства и уре ђа ји ве зе, плов ни објек ти, лу ке,
бен зин ске пум пе, ва зду хо пло ви и аеро дро ми, за тим ра зно вр сна скла -
ди шта, ком пре сор ске ста ни це и агре га ти, те ја ха ћа и те гле ћа сто ка,
згра де и зе мљи ште. 
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Про фе си о нал на 
вој на слу жба4

Пу но лет ни, здрав стве но и фи зич ки спо соб ни др жа вља ни Ре пу бли -
ке Ср би је, про пи са ног сте пе на обра зо ва ња, мо гу би ти у  про фе си о нал -
ној вој ној слу жби. Та ко ђе и ли ца ко ја ни су др жа вља ни на ше зе мље,
из у зет но, у ра ту, уко ли ко у Вој ску сту пе као до бро вољ ци. 

                                                                             При пад ни ци Вој ске Ср би је
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ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈНА ЛИЦА
ЦИВИЛНА ЛИЦА НА СЛУЖБИ У

ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Војни 
службеници

Војни 
намештеници

Војници на служењу
војног рока

Ученици и кадети
војношколских 

установа
Лица у резервном 

саставу
Професионална 

војна лица

Официри

Подофицири

Професионални војници

Резервни официри

Резервни подофицири

Војници у резерви



Слу жбом у Вој сци Ср би је сма -
тра се вр ше ње вој них ду жно сти у
стал ном и ре зер вном са ста ву. При -
пад ни ци Вој ске за дат ке из вр ша ва -
ју на рад ним ме сти ма и у Ми ни -
стар ству од бра не и оста лим др жав -
ним ин сти ту ци ја ма, на ко ја се рас -
по ре ђу ју на од ре ђе но или нео д ре -
ђе но вре ме, у мул ти на ци о нал ним
опе ра ци ја ма, као и у ино стран ству,
у скла ду с про пи са ном ре гу ла ти -
вом ко ја де фи ни ше упо тре бу на ше
вој ске ван гра ни ца Ср би је.

Шко ло ва ње за вој не ду жно сти
у вој но школ ским уста но ва ма – Вој -
на гим на зи ја, Сред ња струч на вој -
на шко ла, Вој на ака де ми ја или
Ме ди цин ски фа кул тет Вој но ме ди -
цин ске ака де ми је – те план ско
струч но уса вр ша ва ње офи ци ра,
под о фи ци ра или ци вил них ли ца у
си сте му од бра не и ван ње га, та ко -
ђе спа да у вој ну слу жбу. 

Спе ци фич на вој на слу жба пред -
ста вља из вр ша ва ње за да та ка у усло -
ви ма жи вот не сре ди не ко ја је не -
при род на за рад чо ве ка – ле та чи,
па до бран ци и ро ни о ци, а слу жба
под оте жа ним усло ви ма је сте она
ко ја се од ви ја на на ро чи то те шким,
по жи вот опа сним и за здра вље
штет ним рад ним ме сти ма, где су
про фе си о нал на вој на ли ца из ло -
же на по себ ним на по ри ма и по ве -
ћа ним ри зи ци ма.

По сло да вац про фе си о нал них
при пад ни ка Вој ске је Ре пу бли ка
Ср би ја.
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Про фе си о нал на вој на ли ца су

офи ци ри
под о фи ци ри
про фе си о нал ни вој ни ци

Офи цир је ли це ви со ког обра -
зо ва ња, оспо со бље но за оба вља -
ње раз ли чи тих вој них ду жно сти,
док под о фи цир има нај ма ње сред -
ње обра зо ва ње. Под о фи цир ко ји
је сте као ви со ко обра зо ва ње, с да -
ном за вр шет ка шко ло ва ња уна -
пре ђу је се у чин пот по руч ни ка и од тог да на по ста је офи цир. Про фе -
си о нал ни вој ник у на шој вој сци мо же би ти ли це с нај ма ње основ ним
обра зо ва њем, ко је је од слу жи ло вој ни рок под оруж јем или је на дру -
га чи ји на чин оспо со бље но за оба вља ње вој них ду жно сти, а у рад ном је
од но су на од ре ђе но вре ме. 

Ци вил на ли ца на слу жби у Вој сци Ср би је су

вој ни слу жбе ни ци
вој ни на ме ште ни ци

Вој ни слу жбе ни ци на рад ним ме сти ма из вр ша ва ју по сло ве из над -
ле жно сти Вој ске или с њи ма по ве за не оп ште прав не, ин фор ма тич ке,
ма те ри јал но-фи нан сиј ске, ра чу но вод стве не и ад ми ни стра тив не за дат -
ке, а вој ни на ме ште ни ци пра те ће по моћ но-тех нич ке по сло ве. 

Вој ска Ср би је из вр ша ва над ле жно сти на осно ву Уста ва Ре пу бли ке
Ср би је, за ко на и оста лих про пи са, ме ђу на род них уго во ра и спо ра зу ма
ко је је др жа ва за кљу чи ла, у скла ду са Стра те ги јом на ци о нал не без бед -
но сти, Стра те ги јом од бра не и Док три ном Вој ске. Иде о ло шки, ин те ре -
сно и стра нач ки је не у трал на. 

Уну тра шњи од но си у на шој вој сци за сни ва ју се на на че ли ма суб ор ди -
на ци је и јед но ста ре шин ства, што је про пи са но Пра ви лом слу жбе.

Раз вој ка ри је ре
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Офи ци ри ко ји ис пу ња ва ју усло ве мо гу се уна пре ди ти у ви ши чин
ако су у чи ну ко ји има ју про ве ли нај ма ње

три го ди не у чи ну пот по руч    ни ка уко ли ко им је шко ло ва ње тра ја -
ло че ти ри го ди не, две го ди не у чи ну пот по руч ни ка, ако су се шко -
ло ва ли пет го ди на, и го ди ну у чи ну пот по руч ни ка ако су се шко ло -
ва ли шест го ди на

три го ди не у чи ну по руч ни ка
че ти ри го ди не у чи ну ка пе та на
че ти ри го ди не у чи ну ма јо ра
че ти ри го ди не у чи ну пот пу   ков ни ка
че ти ри го ди не у чи ну пу ков  ни ка
три го ди не у чи но ви ма ге не ра ла

Под о фи цир ко ји ис пу ња ва усло ве мо же се уна пре ди ти у ви ши чин
ка да у чи ну ко ји има про ве де нај ма ње че ти ри го ди не. 

У вој нич ки чин мо же се уна пре ди ти вој ник на слу же њу вој ног ро -
ка, од но сно вој ник у ре зер ви, уко ли ко над ле жни про це не да мо же
успе шно из вр ша ва ти од го ва ра ју ће ду жно сти.

Ли ца ко ја же ле да по ста ну офи ци ри при ја вљу ју се на кон курс за
упис у вој не шко ле – Вој ну ака де ми ју или Ме ди цин ски фа кул тет Вој -
но ме ди цин ске ака де ми је. Мо гу да кон ку ри шу уче ни ци ко ји за вр ша -
ва ју или су за вр ши ли че тво ро го ди шњу сред њу шко лу. 

Кон кур си за при јем на шко ло ва ње у си сте му од бра не об ја вљу ју се у
јав ним гла си ли ма Ре пу бли ке Ср би је, на зва нич ној ин тер нет пре зен та -
ци ји Ми ни стар ства од бра не и у ма га зи ну „Од бра на”, а за ин те ре со ва -
ни се нај пре при ја вљу ју цен три ма Ми ни стар ства од бра не за ло кал ну
са мо у пра ву, на те ри то ри ји стал ног ме ста бо рав ка. 

Кан ди да ти ко ји ис пу ња ва ју оп ште и по себ не усло ве кон кур са по ла -
жу при јем ни ис пит, под ле жу про ве ри фи зич ке спо соб но сти, ме ди цин -
ско-здрав стве ној и пси хо ло шкој про це ни те без бед но сној про ве ри.

Шко ло ва ње у Вој ној ака де ми ји има струк ту ру основ них ака дем ских
сту ди ја пр вог сте пе на, у тра ја њу од че ти ри го ди не, и ин те гри са них ака -

При јем у вој ну слу жбу
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дем ских сту ди ја за сту диј ски про грам
Вој но ва зду хо плов ство, ко је тра је пет го -
ди на. На Ме ди цин ском фа кул те ту Вој -
но ме ди цин ске ака де ми је су ше сто го ди -
шње ин те гри са не ака дем ске сту ди је.

За вре ме шко ло ва ња ка де ти има ју
ста тус вој них ли ца, ста ну ју у ин тер на -
ту, а све тро шко ве њи хо вог сту ди ра ња
сно си Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли -
ке Ср би је. Ка да за вр шет ком шко ло ва -
ња ис пу не про пи са не усло ве, при ма ју
се у про фе си о нал ну вој ну слу жбу и
про из во де у чин пот по руч ни ка. 

Вој нич ки по зив у Ср би ји од у век је
пред ста вљао си но ним за част, а вој ни -
ка ка рак те ри шу хра брост и до сто јан -
ство. Вој на ли ца од ли ку ју ди сци пли -
но ва ност, со ли дар ност, чо веч ност, по -
жр тво ва ност, по ште ње, вер ност отаџ -
би ни и па три о ти зам, као и по све ће -
ност и ода ност про фе си ји.



5
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Вој нич ки по зив под ра зу ме ва ви сок ни во спо соб но сти вој ни ка и
ста ре ши на да под не су по ве ћа не фи зич ке на по ре при ли ком оба вља ња
за да та ка, на ро чи то у рат ном и ван ред ном ста њу, као и у окол но сти ма
ко је зах те ва ју по себ но ан га жо ва ње вој ске. 

По зна то је да фи зич ки при пре мље ни ји вој ни ци мо гу знат но ути ца ти
и на ис ход ак тив но сти са ста ва чи ји су при пад ни ци. Иако се на чин ра то -
ва ња вре ме ном ме њао због раз во ја на у ке и тех но ло ги је, так ти ка упо тре -
бе сна га и фи зич ка спрем ност оста ли су им пе ра тив вој не ор га ни за ци је. 

За про фе си о нал не при пад ни ке Вој ске Ср би је – офи ци ре, под о фи ци -
ре, вој ни ке, уче ни ке и ка де те вој них шко ла – као и за ли ца ко ја се уса -
вр ша ва ју у си сте му од бра не, фи зич ка обу ка је оба ве зна. Из во ди се на
осно ву про пи са них пла но ва и про гра ма, у скла ду с по тре ба ма слу жбе. 

Фи зич ка обу ка об у хва та 

ју тар ње ве жба ње
фи зич ко ве жба ње 
при ме ње но фи зич ко ве жба ње 
спорт ски дан 
спорт ска так ми че ња 
про ве ру фи зич ких спо соб но сти

Фи зич ка спрем ност 
– пред у слов за вој ни
по зив5



Ју тар ње ве жба ње са сто ји се из
се та на из ме нич них ве жби – за гре -
ва ње, тр ча ње и гим на стич ке ве жбе
– чи ме се ор га ни зам при пре ма за
днев ни ре жим ра да. Ре дов ним из -
во ђе њем тог на чи на ве жба ња ути -
че се на оп ште здрав стве но ста ње,
што уна пре ђу је и ни во из др жи во -
сти сва ког по је дин ца, не за ви сно од
про фе си је ко јом се ба ви. 

Ча со ви фи зич ког ве жба ња су
основ ни об лик фи зич ке ак тив но -
сти, на њи ма се сти чу и усва ја ју
ве шти не и на ви ке, те уна пре ђу је
фи зич ка спрем ност при пад ни ка
Вој ске нео п ход на за успе шно са -
вла да ва ње обу ке.

При ме ње но фи зич ко ве жба ње
из во ди се у окви ру вој но струч не
обу ке. Ре а ли зу је се у те рен ским
усло ви ма, с те жи штем на ко ри -
шће њу при род них обје ка та на зе -
мљи шту, при руч них сред ста ва и
им про ви зо ва них ве жба ли шта. 

Спорт ски дан је вид ре кре а тив -
ног ве жба ња. Под ра зу ме ва так ми че ња и сло бод не фи зич ке ак тив но сти.
Њи ме се по ди же свест о тим ском ра ду, а ујед но и уна пре ђу ју фи зич ке
спо соб но сти при пад ни ка Вој ске.

Сло бод не спорт ске ак тив но сти, као и спорт ски дан, ја ча ју свест о за -
јед ни штву и ко ле ги јал но сти. Ре а ли зу ју се на спорт ским сек ци ја ма, ко је
сва ко би ра пре ма афи ни те ти ма, и на так ми че њи ма из раз ли чи тих обла -
сти фи зич ке кул ту ре. 

Про ве ра фи зич ких спо соб но сти је сте оба ве зан еле мент фи зич ке обу -
ке про фе си о нал них вој них ли ца. На тај на чин се, на осно ву про пи са них
кри те ри ју ма за по је ди не ка те го ри је ста ре ши на и вој ни ка, утвр ђу је ни во
њи хо ве оспо со бље но сти и фи зич ке спрем но сти за из вр ша ва ње до де ље -
них за да та ка.
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Раз ли чи те фор ма циј ске ду жно -
сти у је ди ни ца ма, ко ман да ма и
уста но ва ма Вој ске зах те ва ју раз -
ли чи те ни вое фи зич ке оспо со бље -
но сти, а ти ме и ин тен зи тет и на -
чин об у ча ва ња. 

За да ци при пад ни ка са ста ва спе -
ци јал не на ме не – про тив те ро ри -
стич ких, па до бран ских, из ви ђач -
ких и је ди ни ца вој не по ли ци је
– због при ро де ан га жо ва ња и усло -
ва у ко ји ма де лу ју, под ра зу ме ва ју
из у зет но ви сок ни во фи зич ких спо -
соб но сти. Сто га је и њи хо ва обу ка
ин тен зив ни ја у од но су на оста ле у
Вој сци. Уз то, фи зич ки до вољ но
спре ман вој ник лак ше се при ла -
го ђа ва но вим усло ви ма ра да и бо -
ље под но си не пла ни ра не на по ре,
а бр же се и опо ра вља од умо ра. 

Оспо со бља ва ње при пад ни ка Вој -
ске Ср би је за рад на те ре ну, где су

усло ви че сто оте жа ни и не спе ци -
фич ни, из во ди се са вла да ва њем
пе ша диј ских пре пре ка. Оне пред -
ста вља ју ве штач ки при каз мо гу -
ћих ба ри је ра у те рен ским усло ви -
ма, ко је је нео п ход но са вла да ти.
Нај пре по зна тљи ви ји су вид обу ке
и пр ва асо ци ја ци ја на вој нич ки по -
зив. Уве жба ва ње на пе ша диј ским
пре пре ка ма ути че на пси хо фи зич -
ко ста ње по је ди на ца и гру пе, а раз -
ви ја и вој нич ке вр ли не – хра брост,
од луч ност, сме лост.
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Ср би ја je, по пут оста лих зе ма ља ре ги о на и све та, че сто би ла из ло же -
на опа сно сти ма иза зва ним еле мен тар ним не по го да ма, тех но ло шким
не сре ћа ма, као и рат ним деј стви ма. То је на мет ну ло по тре бу да се ор га -
ни зу је слу жба ко ја има за да так да от кри ва, пра ти и при ку пља по дат ке о
по тен ци јал ним или на сту па ју ћим опа сно сти ма по жи вот и здра вље љу -
ди и жи во ти ња, жи вот ну сре ди ну, ма те ри јал на и кул тур на до бра. 

Слу жба осма тра ња, ра ног упо зо ра ва ња, оба ве шта ва ња и уз бу њи ва -
ња има за да так да при ку пља по дат ке, от кри ва на сту па ју ће опа сно сти,
ана ли зи ра и из ра ђу је прог но зе, оба ве шта ва и ин фор ми ше по тен ци -
јал но угро же но ста нов ни штво, ра ди при пре ме и пра во вре ме ног ре а го -
ва ња, ка ко би се спре чио на ста нак ште те или ума њи ле по сле ди це.

Ор га ни за ци ја, за да ци и на чин 
функ ци о ни са ња 

Си стем осма тра ња, ра ног упо зо ра ва ња, оба ве шта ва ња и уз бу њи ва -
ња об у хва та

Слу жбу 112
ор га не др жав не упра ве

Слу жба осма тра ња 
и оба ве шта ва ња6



По ли ци ју
Вој ску Ср би је
при вред на дру штва, слу жбе од јав ног зна -

ча ја и дру га прав на ли ца, ко ја у окви ру ре -
дов не де лат но сти оба вља ју осма тра ње, еви -
ден ти ра ње, ана ли зу и про   г но зу евен ту ал них
опа сних по ја ва и не по го да

За да ци слу жбе 

при јем по зи ва гра ђа на за по моћ
осма тра ње, при ку пља ње, об ра ђи ва ње и

при ка зи ва ње по да та ка, оба ве шта ва ње и ра -
но упо зо ра ва ње о еле мен тар ним не по го да -
ма, тех нич ко-тех но ло шким не сре ћа ма и
уде си ма, по сле ди ца ма те ро ри зма, рат ним
и оста лим не сре ћа ма зна чај ним за пред у -
зи ма ње ме ра за шти те и спа са ва ња љу ди и
ма те ри јал них до ба ра

при ку пља ње, об ра да и до ста вља ње по да -
та ка о опа сно сти ма из ва зду шног про сто ра
– ави о ни ма, хе ли коп те ри ма и оста лим ле -
те ли ца ма, деј ству ра ди о ло шко-хе миј ско-
би о ло шког (РХБ) оруж ја, по сто ја њу кон та -
ми на ци је у ва зду ху, у во ди и на зе мљи 

ра но упо зо ра ва ње и оба ве шта ва ње ста -
нов ни штва и оста лих су бје ка та си сте ма за -
шти те и спа са ва ња о от кри ве ним опа сно -
сти ма, њи хо вим по сле ди ца ма и пред у зе тим ме ра ма

оба ве шта ва ње ста нов ни штва, при вред них дру шта ва и дру гих
прав них ли ца, др жав них ор га на, По ли ци је и ко ман ди је ди ни ца и
уста но ва Вој ске Ср би је о от кри ве ним опа сно сти ма, њи хо вим по -
сле ди ца ма и пред у зе тим ме ра ма

уз бу њи ва ње гра ђа на и оба ве шта ва ње о на стан ку и пре стан ку
опа сно сти

Слу жбу 112 чи не

На ци о нал ни цен тар 112
Опе ра тив ни цен тар 112 (у чи јем са ста ву су и опе ра тив ни цен -
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три упра ва и оде ље ња за ван ред не си ту а ци је Сек то ра за ван ред не
си ту а ци је МУП-а Ср би је)

осма трач ке ста ни це 
си стем јав ног уз бу њи ва ња

Ста нов ни штву се при ли ком оба ве шта ва ња и упо зо ра ва ња о на сту -
па ју ћој опа сно сти из да ју упут ства о пред у зи ма њу ме ра лич не и ко лек -
тив не за шти те. Сва оба ве ште ња пла си ра ју се ра дио-ди фу зним и те ле -
ви зиј ским ста ни ца ма с на ци о нал ним, ре ги о нал ним и ло кал ним фре -
квен ци ја ма, по мо ћу раз гла сних уре ђа ја, пла ка та, огла са, а у по је ди -
ним слу ча је ви ма и уго во ре ним сиг на ли ма.
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До ус по ста вља ња бро ја 112, као је дин стве ног за те ри то ри ју Ср би је,
ко ри сти се те ле фон ски број 1985, као и оста ли бро је ви те ле фо на хит -
них слу жби: По ли ци ја – 192, ва тро га сци спа си о ци – 193 и хит на по -
моћ – 193.

Зна ци опа сно сти и 
по ступ ци гра ђа на

Зна ци опа сно сти слу же за уз бу њи ва ње ста нов ни штва и су бјек та си -
сте ма осма тра ња, ра ног упо зо ра ва ња, оба ве шта ва ња и уз бу њи ва ња.
Еми ту ју се си сте мом јав ног уз бу њи ва ња – си ре на ма.

Од лу ка о еми то ва њу зна ка за уз бу њи ва ње утвр ђу је се на осно ву тре -
нут не про це не угро же но сти од еле мен тар них не по го да и оста лих не -
сре ћа, у скла ду с утвр ђе ном про це ду ром. 

Про пи са ни зна ци ко ји ма се уз бу њу је ста нов ни штво за оп шту јав ну
мо би ли за ци ју или раз ли чи те слу ча је ве опа сно сти

сиг нал оп ште јав не мо би ли за ци је (мо би ли за ци ја свих вој них
об ве зни ка с рат ним рас по ре дом) – еми ту је се за ви ја ју ћим то ном, 
с па у за ма у тра ја њу од три ми ну те (12 за ви ја ју ћих то но ва од по 
10 се кун ди и 11 па у за од по пет се кун ди)

сиг нал ва зду шне опа сно сти – еми ту је се не пре кид но за ви ја ју -
ћим то ном у тра ја њу од 60 се кун ди; по еми то ва њу сиг на ла ста нов -
ни штво је ду жно да се упу ти у нај бли жи скло ни шни про стор

сиг нал РХБ опа сно сти – еми ту је се за ви ја ју ћим то ном с па у за ма
у тра ја њу од 90 се кун ди (три за ви ја ју ћа то на од по 20 се кун ди и
две па у зе од по 15 се кун ди); по сле тог сиг на ла гра ђа ни од ла зе у
нај бли жи скло ни шни про стор

сиг нал по жар не опа сно сти – еми ту је се јед но лич ним то ном с
па у за ма у тра ја њу од 90 се кун ди (три јед но лич на то на од по 20 се -
кун ди и две па у зе од по 15 се кун ди); ка да се тај сиг нал огла си,
нео п ход но је да ли ца што је мо гу ће без бед ни је на пу сте обје кат за -
хва ћен по жа ром или са че ка ју ва тро га сно-спа си лач ке је ди ни це
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сиг нал опа сно сти
од еле мен тар них
не по го да – еми ту је
се ком би на ци јом
јед но лич ног и за ви -
ја ју ћег то на у тра ја -
њу од 60 се кун ди
(два јед но лич на то -
на од по 20 се кун ди
и за ви ја ју ћи тон од
20 се кун ди); по сту -
па се по пре по ру ци
Сек то ра за ван ред -
не си ту а ци је

сиг нал пре ста нак
опа сно сти – еми ту -
је се јед но лич ним
то ном у тра ја њу од
60 се кун ди

По сту пак уче ни ка у шко ли 
на знак опа сно сти

По сту па ње уче ни ка у шко ли на знак опа сно сти под ра зу ме ва при -
бра но, од го вор но и ор га ни зо ва но

на пу шта ње обје ка та шко ле и од ла зак у скло ни ште 
по сту па ње пре ма на ре ђе њи ма и упут стви ма над ле жног шта ба за

ван ред не си ту а ци је док тра је опа сност

Зна ци ко ји ма се уз бу њу је ста нов ни штво 
за оп шту јав ну мо би ли за ци ју и раз ли чи те 
слу ча је ве опа сно сти
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Ору жа на деј ства ни су је ди ни на чин оства ри ва ња рат них ци ље ва, већ
се упо тре бља ва ју и оста ли об ли ци бор бе у ван ред ном и рат ном ста њу, у
раз ли чи тим обла сти ма дру штве ног жи во та – по ли ти ка, еко но ми ја, при -
вре да, кул ту ра... На та кав вид „ра то ва ња” гра ђа ни од го ва ра ју нео ру жа -
ним от по ром – де мон стра ци ја ма, штрај ко ви ма, про те сти ма и слич но. 

У са вре ме ним усло ви ма ма сов ни ме ди ји и дру штве не мре же нај че -
шће се ко ри сте за не при ја тељ ско де ло ва ње, ко је за по сле ди цу има раз -
ли чи те об ли ке нео ру жа ног от по ра ста нов ни штва услед на ру ше них
усло ва жи во та и ра да, али и сло бо да гра ђа на. 

Од у зи ма ње сред ста ва нео п ход них за очу ва ње ква ли те та жи во та и
здра вља љу ди, те ро ри стич ки на па ди, де ло ва ње ор га ни зо ва ног кри ми -
на ла, ус кра ћи ва ње хра не, во -
де, ле ко ва и елек трич не енер -
ги је, ства ра ју усло ве да дру -
штво ор га ни зо ва ним ак тив но -
сти ма пру жи от пор ра ди от -
кла ња ња опа сно сти или по -
кре та ња про ме на.

Нивои ефикасности цивилног
отпора у ванредном и
ратном стању

Об ли ци нео ру жа ног
от по ра7

ОТ ПО Р
подржан од државне власти

ОТ ПО Р
уз подршку јавног мњења

ОТ ПО Р
који је организован

ОТ ПО Р
појединца
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У услови ма ван ред ног и рат ног ста -
ња ста нов ни штво не пре кид но или пе -
ри о дич но пру жа от пор не при ја тељ у.
Ци вил ни от пор је не на сил но де ло ва -
ње гра ђа на, усме ре но ка по нов ном ус -
по ста вља њу сло бо де, са мо стал но сти
и нор мал ног (оп ти мал ног) функ ци о -
ни са ња на од ре ђе ној те ри то ри ји (др -
жа ви). 

Ефи ка сан ци вил ни от пор об у хва та

по је ди нач но ис по ља ва ње отпо ра
ор га ни зо ва но спро во ђе ње отпо ра
ор га ни зо ван от пор уз по др шку

јав ног мње ња 
ор га ни зо ван от пор уз по др шку

др жав них ин сти ту ци ја и јав ног
мње ња

Тек ка да се ци вил ни от пор спро -
во ди ор га ни зо ва но, уз по др шку јав -
ног мње ња и др жав не вла сти, он мо -
же би ти ефи ка сан.

Ин фор ма ци је су не из о став ни део мо дер ног на чи на жи во та. Раз ме -
на и пра ће ње из во ра ин фор ма ци ја мо же се по сма тра ти као оруж је ко -
јим се де лу је на свест љу ди. Са вре ме не тех но ло ги је, тј. ин фор ма ци о но-
ко му ни ка ци о ни си сте ми, је су иде ал но сред ство за психолошко-пропа-
гандну активност. Онај ко кон тро ли ше и ути че на ма сов не ме ди је или
дру штве не мре же, чи ја је екс пан зи ја на ро чи то из ра же на ме ђу мла ђом
по пу ла ци јом, мо же до дат но усме ра ва ти су ко бе и не ми ре у дру штву.

Дик ти ра њем са др жа ја у штам пи, у ра диј ским и те ле ви зиј ским
про гра ми ма, на ин тер нет фо ру ми ма, уз од су ство кри тич ког про ми -

ОСНОВЕ СИСТЕМА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Пси хо ло шко-про па ганд на ак тив ност
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шља ња, оства ру је се ути цај на ста -
нов ни штво и кре и ра же ље но ми шље -
ње, од но сно јав но мње ње. У ко нач -
ном, не при ја тељ та да по сти же же -
ље не ци ље ве. Да би смо се су прот -
ста ви ли та квом пси хо ло шко-про па -
ганд ном де ло ва њу, ва жно је да над -
ле жне др жав не ин сти ту ци је ре дов -
но са оп шта ва ју тач не ин фор ма ци је
и по ру ке ка ко би се очу ва ло по ве ре -
ње гра ђа на у дру штве ни си стем.   

Не тач не, не пот пу не и за од ре ђе -
не по тре бе кре и ра не ин фор ма ци је,
ко је се пла си ра ју ма сов ним ме ди ји -
ма или дру штве ним мре жа ма ра ди
збу њи ва ња гра ђа на, иза зи ва ња стра -
ха, не си гур но сти и љут ње, усме ре не
су за пра во на ма ни пу ли са ње ма сом,
од но сно гло ба ли зо ва ње по на ша ња,
по тре ба и вред но сти гра ђа на. Та кво
ста ње ло ше се од ра жа ва на њи хов
на ци о нал ни, вер ски и дру ги иден ти -
тет. То је сте и оправ дан раз лог за
по кре та ње ста нов ни штва на от пор у
усло ви ма ван ред ног и рат ног ста ња.

По сред ством ме ди ја, та ко ђе, мо -
гу се пла си ра ти са др жа ји о ко ји ма
јед на стра на не ма спо зна ју из сва ко -

днев ног жи во та, што ла ко усме ра ва ње не по тре бе ка од ре ђе ним
про из во ди ма или услу га ма. Спро во ђе њем пси хо ло шко-про па ганд -
них ак тив но сти у раз ли чи тим обла сти ма, од по ли ти ке, еко но ми је,
кул ту ре, еко ло ги је, про тив ник оства ру је ци ље ве из бе га ва ју ћи отво -
ре ни су коб.

Раз ви је на без бед но сна кул ту ра гра ђа на и са мо свест о по тре би
од бра не на ци о нал них вред но сти и ин те ре са до при но си сма ње њу
ефе ка та пси хо ло шко-про па ганд них ак тив но сти не при ја те ља у ван -
ред ном и рат ном ста њу.

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ
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Бој кот је ор га ни зо ва на не по слу шност нај че шће де ла или це ло куп -
ног ста нов ни штва зе мље. Као сред ство нео ру жа ног от по ра ко ри сти се
ра ди до ка зи ва ња сна ге и за јед ни штва. На тај на чин гра ђа ни у ван ред -
ном и рат ном ста њу ша љу по ру ку о не за до вољ ству усло ви ма жи во та и
ра да, од но сно по тре би да се не што про ме ни. 

Ор га ни зо ва ним, ма сов ним, све стра ним и упор ним из бе га ва њем при -
су ства непријатељским јав ним ма ни фе ста ци ја ма со ци јал ног, обра зов -
ног и кул тур ног ка рак те ра или не спро во ђе њем на мет ну тих ме ра и од лу -
ка оства ру ју се ци ље ви по пут за шти те сло бо де од лу чи ва ња и основ них
људ ских пра ва. По ред бој ко та, оста ли ви до ви па сив ног от по ра у ван ред -
ном и рат ном ста њу су штрај ко ви, де мон стра ци је и од би ја ње са рад ње са
не при ја те љем. 

Мно ге зе мље су ра ди до би ја ња са мо стал но сти по сле Дру гог свет -
ског ра та при бе га ва ле па сив ном от по ру, од но сно бој ко то ва ле са рад њу
са про тив ни ком у свим обла сти ма дру штве ног жи во та. По знат је при -
мер ста нов ни штва Ин ди је, ко је је пред во ђе но Ма хат мом Ган ди јем ма -
сов ним бој ко ти ма скре та ло па жњу на про бле ме и оне мо гу ћа ва ло бри -
тан ским вла сти ма екс пло а ти са ње рад не сна ге и при род них ре сур са
њи хо ве зе мље. 

У усло ви ма гло ба ли за ци је и сло бод ног кре та ња љу ди, ка пи та ла и
фи нан сиј ских сред ста ва не мо гу ће је за ми сли ти ду го роч ну изо ло ва -
ност не ке зе мље од свет ског тр жи шта. Док се, с јед не стра не, са рад ња
на ме ће као не ми нов ност про дук тив ног функ ци о ни са ња при вре де, с
дру ге стра не је по треб но и са мо стал но осна жи ва ти еко но ми ју.

При вре да че сто мо же би ти пред мет угро жа ва ња ка ко би се це ло -
куп но дру штво до ве ло у за ви стан по ло жај. Због по сто ја ња прет њи ко -
је на ру ша ва ју еко ном ске ин те ре се зе мље или оне мо гу ћа ва ју њен сло -
бо дан раз вој, на ци о нал ни ин те ре си мо гу се оства ри ти ослон цем на

Бој кот и па си ван от пор

От пор у при вре ди
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по сто је ћа зна ња и соп стве не ре сур се. 
Об ли ци нео ру жа ног от по ра у при вре ди за вре ме ван ред ног и рат -

ног ста ња

де мон стра ци је – пла ни ра но и ор га ни зо ва но не го до ва ње ста нов -
ни штва на јав ним ме сти ма 

нео ру жа не ди вер зи је – оне спо со бља ва ње или уни шта ва ње про из -
вод них и тех нич ко-тех но ло шких обје ка та, сред ста ва и ин ста ла ци ја

са бо та же – ма сов но су прот ста вља ње агре со ру ра ди спре ча ва ња
ко ри шће ња про из вод них и при род них ре сур са или ус по ста вља ња
про из вод ње у обла сти са о бра ћа ја, елек тро при вре де, во до при вре -
де, ин фор ма ти ке, те ле ко му ни ка ци ја...

штрај ко ви – ве ли ка оку пља ња ко ја мо гу би ти ор га ни зо ва на у
свим обла сти ма дру штве ног жи во та ра ди из ра жа ва ња не за до вољ -
ства због на ме ра, по на ша ња и по сту па ка не при ја те ља 

од би ја ње до бро вољ не и си лом из ну ђе не са рад ње 

То ком обра зов ног про це са уче ни ци ма се пре но се по сто је ће дру -
штве не вред но сти и омо гу ћа ва сло бо да у ства ра њу но вих. Сто га је нео -
п ход но код мла дих раз ви ја ти без бед но сну кул ту ру и од брам бе ну свест,
као и осе ћај за лич ну, уза јам ну и ко лек тив ну за шти ту, те хра брост, по -
жр тво ва ност и ху ма ност, ра ци о нал но, али и кри тич ко ра су ђи ва ње, ка -
ко би се што успе шни је су прот ста ви ли опа сно сти ма ко је на ру ша ва ју
од бра ну и без бед ност зе мље. 

Без об зи ра на за ни ма ње и про фе си ју за ко ју ће се у бу дућ но сти
опре де ли ти, ва жно је да уче ни ци има ју свест о основ ним вред но сти ма
дру штва и др жа ве – очу ва ње не за ви сно сти, за шти та гра ни ца, те ри то -
ри је, ста нов ни штва, при род них и кул тур них до ба ра, еко ном ски раз -
вој, очу ва ње жи вот не сре ди не... 

По ред вред но сти ко је тре ба шти ти, ва жно је уче ни ке ин фор ми са ти о 

узро ци ма на стан ка опа сно сти – при род ни, људ ски и тех нич ко
-тех но ло шки чи ни о ци

вр ста ма опа сно сти – еле мен тар не не по го де, тех нич ке ха ва ри је,

От пор у про све ти и кул ту ри
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ко руп ци ја, ор га ни зо ва ни кри ми нал, те ро ри зам, тр го ви на оруж јем,
нар ко ти ци ма, људ ским ор га ни ма, за шти ће ним биљ ка ма и жи во -
ти ња ма, ору жа не агре си је, иле гал не ми гра ци је, сај бер кри ми нал...

на чи ни ма пре вен ци је – изградња, одржавање, континуирано
развијање и заштита критичне инфраструктуре, те едукација и
оспособљавање становништва за потребе одбране и очување без-
бедности земље

по ступ ци ма за шти те – ре а го ва ње у слу ча ју на стан ка рат них
опа сно сти, те ро ри стич ких на па да, тех нич ко-тех но ло шких и оста -
лих не сре ћа, као и еле мен тар них не по го да 
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Психолошко-пропагандни садр-
жаји пласирају се и у савременој
култури како би већом присутношћу
у средствима информисања скренули
пажњу јавног мњења од значајнијих
дешавања или проблема. Неговањем
традиционалних вредности и кри-
тичким расуђивањем грађани једне
земље у кризним ситуацијама могу
знатно ублажити дејства таквих пси-
холошко-пропагандних садржаја.

Ви до ви нео ру жа ног от по ра у кул -
ту ри за вре ме ван ред ног и рат ног
ста ња

оп струк ци ја – уз др жа ва ње од
кул тур не са рад ње са стра ном
ко ја угро жа ва без бед ност зе -
мље

ре зи стен ци ја – уз др жа ва ње
од јав них ску по ва кул тур но-
умет нич ких са др жа ја (кон цер -
ти, про јек ци је фил мо ва, из ло -
жбе и слич не ма ни фе ста ци је)
уко ли ко их ор га ни зу ју они ко ји
де ста би ли зу ју од бра ну и без -
бед ност зе мље.
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Бој ни отро ви су вр ста хе миј ског оруж ја са чи ње ног од отров них је -
ди ње ња, на ме ње них за не у тра ли са ње не при ја тељ ских сна га. Од у век су
пред ста вља ли јед но од основ них оруж ја за ма сов но уни шта ва ње, јер
бак те ри ја ма, ви ру си ма и ток си ни ма иза зи ва ју раз ли чи те бо ле сти љу -
ди, жи во ти ња и би ља ка. Кра јем 19. ве ка раз вој хе миј ске ин ду стри је
до при нео је и уна пре ђи ва њу бој них отро ва, што је пред ста вља ло ве ли -
ку опа сност. Сто га су др жа ве чла ни це Ује ди ње них на ци ја 1997. го ди -
не усво ји ле Кон вен ци ју о за бра ни раз во ја, про из вод ње, скла ди ште ња
и упо тре бе хе миј ског оруж ја и о ње го вом уни шта ва њу.

Хе миј ско оруж је

Хе миј ско оруж је (ХО) пред ста вља спе ци јал на бор бе на сред ства пу -
ње на ток сич ним хе ми ка ли ја ма (ТХ), од но сно ток сич на је ди ње ња ко ја у
вр ло ма лим ко ли чи на ма на бо ји шту на но се гу бит ке жи вој си ли или сма -
њу ју ње ну спо соб ност. Деј ство, тј. учин ке ис по ља ва оне спо со бља ва њем
или уни шта ва њем љу ди, жи во ти ња и би ља ка ток сич ним де ло ва њем ТХ
и кон та ми на ци јом ва зду ха, зе мљи шта, обје ка та и ма те ри јал них до ба ра.

Бој ни отро ви, 
би о ло шка и за па љи ва
сред ства8
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Хе миј ска кон та ми на ци ја је сте при су ство ТХ у ви ду ка пљи ца, па ра,
ди мо ва или га со ва у опа сним кон цен тра ци ја ма на од ре ђе ном под руч -
ју, у ва зду ху, хра ни и во ди, или у од ре ђе ном за тво ре ном про сто ру.
Ток сич не хе ми ка ли је се у мо мен ту упо тре бе по ја вљу ју у ви ду га со ва,
па ра, аеро со ла и ка пљи ца. У ор га ни зам чо ве ка до спе ва ју пре ко ор га на
за ди са ње, ко же и слу зо ко же, ор га на за ва ре ње и отво ре них ра на.

При ме на хе миј ског оруж ја у рат не свр хе да ти ра из дав них вре ме на,
али је обим ни ја упо тре ба по че ла у Пр вом свет ском ра ту. Пр ви смр то -
но сни на пад из ве ден је 1915. го ди не код бел гиј ског гра да Ипра, ка да је
не мач ка вој ска про тив Фран цу за ко ри сти ла хлор. Ја пан ци су у ви ше
на вра та ко ри сти ли гра на те пу ње не бој ним отро ви ма. У не мач ким кон -
цен тра ци о ним ло го ри ма ко ри -
сти ли су се угље ни ков ок сид и
„ци колн Б” – ци ја но во до ник. У
аме рич ко-ви јет нам ском ра ту нај -
ви ше су ко ри шће ни де фо ли јан -
ти и хер би ци ди, ко ји су, по ред
ди рект ног ути ца ја на биљ не кул -
ту ре и при нос, ин ди рект но ути -
ца ли и на љу де.

Раз во ју хе миј ског оруж ја, на -
жа лост, и да ље се по све ћу је знат -
на па жња и ула жу се ве ли ка сред -
ства, па оно пред ста вља оруж је
ко је се мо же упо тре би ти у ра ту.
У но ви је вре ме еви ден тан је по -
раст свих об ли ка те ро ри зма, што
укљу чу је и мо гу ћу упо тре бу хе -
миј ских сред ста ва ра ди оства ри ва ња раз ли чи тих ци ље ва. Нај по зна ти ја
те ро ри стич ка ак ци ја је сте на пад са ри ном, ко ји су из ве ли при пад ни ци
кла на Аум Шин ри кјо у то киј ској под зем ној же ле зни ци 1995. го ди не.

Вр сте и ток сич ност бој них отро ва

Уоби ча је на кла си фи ка ци ја бој них отро ва је на осно ву
фи зич ких и хе миј ских осо би на ТХ
на чи на де ло ва ња на људ ски ор га ни зам
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Пре ма ток сич ним свој стви ма ТХ раз вр ста ва ју се у гру пе

нер вно па ра ли тич ког деј ства – нер вни бој ни отро ви
пли ка вич ког деј ства – пли кав ци
за гу шу ју ћег деј ства – за гу шљив ци
оп ште о тров ног деј ства – крв ни бој ни отро ви
на дра жу ју ћег деј ства – на дра жљив ци и ток си ни

Сход но на ме ни ТХ мо гу би ти

смр то но сни бој ни отро ви
бој ни отро ви за при вре ме но оне спо со бља ва ње
про тив биљ ни бој ни отро ви

На осно ву по сто ја но сти ТХ

бој ни отро ви крат ко трај ног деј ства
бој ни отро ви ду го трај ног деј ства 

Нер вни бој ни отро ви упо тре бља ва ју се у ви ду теч но сти, аеро со ла
или спре ја. Ла ко про ди ру у ор га ни зам, не оста вља ју тра го ве и ве о ма су
смр то но сни. Па ра ли шу цен тар за ди са ње и ауто мат ску ре гу ла ци ју ср -
ча не рад ње. Пред став ни ци гру пе су са рин, со ман, та бун, а у но ви је
вре ме по ја ви ла се и суп стан ца „VX”. За тро ва ном тре ба што пре ста ви -
ти за штит ну ма ску и из не ти га из кон та ми ни ра ног про сто ра. Уко ли ко
не ди ше, да је му се ве штач ко ди са ње, а по том убри зга ва атро пин.

Пли кав ци спа да ју у ка те го ри ју ду го трај них бој них отро ва. Реч је о
сла бо ис пар љи вим уља стим теч но сти ма, ко је по ред оп ште о тров ног
деј ства иза зи ва ју по вре де на ко жи и слу зо ко жи. Пред став ни ци су ипе -
рит, азо та сти ипе рит и лу и зит. По сле кон та ми на ци је ко же про ме не се
по ја вљу ју тек по сле че ти ри до шест са ти, у ви ду цр ве ни ла, за тим пли -
ко ва ко ји пр ска ју и гно је се, па на ста ју ра не ко је те шко за ра ста ју. У
слу ча ју про до ра ве ће ко ли чи не отро ва, од мах на сту па смрт. За тро ва -
ном тре ба што пре ста ви ти за штит ну ма ску, из не ти га с кон та ми ни ра -
ног под руч ја и де кон та ми ни ра ти му из ло же не де ло ве те ла. 

За гу шљив ци су крат ко трај ни хе миј ски аген си ко ји де лу ју пре ко ор -
га на за ди са ње, на па да ју и оште ћу ју плућ но тки во, при че му иза зи ва ју
гу ше ње и смрт. Пред став ни ци су фо зген, ди фо зген и хлор пи крин. Зна -
ци тро ва ња се ис по ља ва ју у не ко ли ко фа за – нај пре ка шаљ, те шко ди са -
ње и ма лак са лост, по том на сту па пе ри од за тиш ја до 24 ча са, ка да се за -
тро ва ни осе ћа до бро, а у тре ћој фа зи ста ње му се на гло по гор ша ва, ли це
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му до би ја мо дро цр ве ну или бо ју кре ча, гу би свест
и за не ко ли ко да на уми ре. За тро ва ном тре ба што
пре ста ви ти за штит ну ма ску, у по лу се де ћем по ло -
жа ју га из не ти с кон та ми ни ра ног про сто ра и у
том по ло жа ју му обез бе ди ти ми ро ва ње, уто пли ти
га, а на груд ни кош му ста вља ти хлад не обло ге.
Под струч ним над зо ром ле ка ра по треб но је да ти
му ки се о ник. 

Крв ни бој ни отро ви се обич но ја вља ју у ви ду
парa и спа да ју у гру пу крат ко трај них бој них отро -
ва. Де лу ју пре ко ор га на за ди са ње и кр ви, па ра -
ли шу ћи нер вне цен тре, пр вен стве но за ди са ње и
ре гу ли са ње ра да ср ца. Њи хо ви пред став ни ци су
ци ја ни ди и ар си ни. Иза зи ва ју бо ло ве у гла ви, ме -
тал ни укус у усти ма, тр за ње ми ши ћа, вр то гла ви -
цу и пре ста нак ди са ња, а за тро ва ни са ви ја те ло у
лук, не кон тро ли са но из лу чу је мо кра ћу и из мет.
У слу ча ју тро ва ња ве ћом кон центра ци јом тре нут -
но иза зи ва ју смрт. За тро ва ном тре ба ста ви ти за -
штит ну ма ску, ис под ње не обра зи не уба ци ти раз -
би је ну ам пу лу с про тив о тро вом и из не ти га из
кон та ми ни ра не про сто ри је.

На дра жљив ци се по ја вљу ју у ви ду отров них
ди мо ва, а упо тре бља ва ју се ра ди при вре ме ног
оне спо со бља ва ња љу ди. Де лу ју та ко што на дра -
жу ју слу зо ко жу но са – ки јав ци, или слу зо ко жу
ока – су зав ци. Пред став ник су за ва ца је хло ра це -
то фе нон, а ки ја ва ца – адам сит. За тро ва ном што
пре тре ба ста ви ти за штит ну ма ску, из ве сти га с
кон та ми ни ра ног под руч ја, а нео п ход но је и да
што пре ис пе ре очи или нос дво про цент ним рас -
тво ром со де би кар бо не.

У бој не отро ве за при вре ме но оне спо со бља ва -
ње спа да ју пси хо хе миј ски бој ни отро ви. Реч је о
но ви јим хе миј ским је ди ње њи ма ко ја код љу ди
иза зи ва ју по ре ме ћа је пси хич ких функ ци ја. Пред -
став ни ци су ЛСД-25, ме ска лин и пси ло ци бин.
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За тро ва ном тре ба што пре ста ви ти за штит ну ма ску, да ти уми ру ју ћа
сред ства и изо ло ва ти га од оста лих због мо гућ но сти да иза зо ве па ни -
ку. 

Код деј ства ве ћи не бој них отро ва пот пу на за шти та по сти же се бла -
го вре ме ном упо тре бом за штит не ма ске. 

Про тив биљ ни бој ни отро ви на ме ње ни су за уни шта ва ње биљ них
кул ту ра, ра ди сма ње ња при вред ног, а на тај на чин и бор бе ног по тен -
ци ја ла зе мље. 

По на чи ну деј ства мо гу би ти

хер би ци ди – хе миј ска је ди ње ња ко ја ути чу на раст би ља ка; по -
сто је и се лек тив ни хер би ци ди, ко ји уни шта ва ју од ре ђе не биљ не
вр сте и то тал ни, ко ји уни шта ва ју све

де фо ли јан ти – хе миј ска је ди ње ња ко ја иза зи ва ју про ме не у ли -
сној ма си и до во де до опа да ња ли шћа у ро ку од не ко ли ко да на до
не ко ли ко не де ља

сте ри ли за то ри тла – хе ми ка ли је но ви јег да ту ма ко је се ко ри сте
ра ди оне мо гу ћа ва ња ко ри шће ња плод ног зе мљи шта, спре ча ва ње
кли ја ња и ра ста по се ја них кул ту ра

Би о ло шко оруж је и ње го ва при ме на

Би о ло шко оруж је пред ста вља ју би о ло шки аген си – иза зи ва чи за ра -
зних бо ле сти, њи хо ви отров ни про дук ти – ток си ни, пре но си о ци – век -
то ри и сред ства за при ме ну. Об у хва та ју све па то ге не ми кро ор га ни зме
– ви ру се, бак те ри је, гљи ви це, ри ке ци је, про то зое и њи хо ве ток си не.

Про ди ра ње би о ло шких аге на са и њи хо во раз мно жа ва ње у ор га ни зму
на зи ва се ин фек ци ја или за ра за. У од но су на ве ли чи ну про сто ра у ком је
до шло до за ра зе и бро ја обо ле лих љу ди или жи во ти ња, мо гу се ја ви ти
епи де ми је, епи зо ти је и обо ље ња би ља ка на ве ли ким про стран стви ма.

Упо тре ба би о ло шког оруж ја мо гу ћа је у ра ту, ми ру и у ван ред ном
ста њу, а да ти ра још из вре ме на пре но ве ере – скит ски стрел ци су 400. г.
пре н. е. ин фи ци ра ли вр хо ве стре ла гно јем, а Гр ци и Ри мља ни 300. г.
пре н. е. кон та ми ни ра ли бу на ре жи во тињ ским ле ше ви ма. У пе ри о ду од
1937. до 1945. го ди не Ја пан је за по чео про грам про из вод ње би о ло шког
оруж ја у ла бо ра то ри ја ма. Фор ми ра ли су „Је ди ни цу 731”, чи ји су при па -
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ди ни ци то ком екс пе ри ме -
на та за ра зи ли око 3.000 за -
ро бље ни ка ан трак сом, ту ла -
ре ми јом, ку гом, ве ли ким бо -
ги ња ма, ти фу сом и са ка ги -
јом. 

По себ ну опа сност пред -
ста вља упо тре ба би о ло шког
оруж ја у те ро ри стич ким ак -
тив но сти ма. Је дан од при -
ме ра је сте про на ла же ње
кул ту ре бу бон ске ку ге у по -
штан ској по шиљ ци у Оха ју
1996, као и от кри ва ње ви -
ше слу ча је ва по шиљ ки с ан -
трак сом у САД у пе ри о ду
од сеп тем бра до но вем бра
2001. го ди не.

За па љи ва бор бе на
сред ства

Пред ста вља ју ефи ка сно оруж је за
уни шта ва ње ве ге та ци је и иза зи ва ње по -
жа ра ве ли ких раз ме ра у ур ба ним сре -
ди на ма. Нај че шће је реч о за па љи вим
бом ба ма, у чи јој при ме ни основ ну уло -
гу има ави ја ци ја. Пре ма вр сти пу ње ња,
та кве бом бе мо гу би ти на палм, пи ро -
гел, тер мит ске, елек трон-тер мит ске и
фос фор не. У ка те го ри ју за па љи вих бор -
бе них сред ста ва убра ја ју се и за па љи ве
пло чи це, бо це, кан те и оста ле по су де
пу ње не за па љи вим ма те ри ја ма.
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Сред ства за лич ну и ко лек тив ну за шти ту

На ме ње на су за за шти ту те ла и ор га на из ло же них хе миј ским и би -
о ло шким ток сич ним аген си ма.

Сред ства за лич ну за шти ту

за штит на ма ска – шти ти ор га не за ди са ње, очи и ли це од ра ди о -
ло шке, хе миј ске и би о ло шке кон та ми на ци је у ви ду га со ва, па ра,
чвр стих и теч них аеро со ла, те че сти ца пра ши не

за штит ни огр тач – ко ри сти се за ви ше крат ну за шти ту по је ди на -
ца, лич не опре ме и на о ру жа ња од ка пљи ча сте кон та ми на ци је, ра -
ди о ак тив них и ат мос фер ских па да ви на, као и за јед но крат ну за -
шти ту од деј ства го ру ћег на пал ма и тер мал ног им пул са ну кле ар не
екс пло зи је (ТИ НЕ)

за штит не ча ра пе – шти те но ге, сто па ла и обу ћу од кон та ми на -
ци је ка пи ма, па ра ма, аеро со ли ма ток сич них хе ми ка ли ја, теч них и
чвр стих ра ди о ак тив них кон та ми на на та, као и од деј ства пла ме на
за па љи вих на пал ма 

за штит не ру ка ви це – на ме ње не су за за шти ту ру ку од деј ства
па ра, ка пи и аеро со ла ТХ, би о ло шких аге на са и ра ди о ак тив них
па да ви на, деј ства ТИ НЕ и ка пи го ру ћег на пал ма

за штит ни ком би не зон – шти ти те ло од ра ди о ак тив них кон та ми -
на на та, ток сич них хе ми ка ли ја, би о ло шких аге на са, као и то ком
ра да у кон та ми ни ра ној ат мос фе ри, те од све тло сно-то плот ног им -
пул са ну кле ар не екс пло зи је и пла ме на на пал ма 

за штит не чи зме – ко ри сте се за за шти ту но гу од деј ства ток сич -
них хе ми ка ли ја, ра ди о ак тив них кон та ми на на та и би о ло шких аге -
на са, ТИ НЕ и од ка пи го ру ћег на пал ма

за штит но оде ло фил тру ју ће – ком па ти бил но је са за штит ном
ма ском, за штит ним ру ка ви ца ма, ча ра па ма, огр та чем, чи зма ма и
шле мом, а има и ма скир на свој ства

За лич ну за шти ту мо гу се ко ри сти ти и сред ства ко ја се сва ко днев -
но упо тре бља ва ју за за шти ту на ра ду, као и сред ства ко ја се мо гу на ћи
у до ма ћин стви ма – ма ра ми це, де ло ви оде ће или тка ни не на то пље не
во дом, раз не вр сте ре спи ра то ра, по је ди не вр сте за штит них на о ча ра...

Ко лек тив на за шти та под ра зу ме ва исто вре ме ну за шти ту ви ше ли ца у
од ре ђе ном објек ту. На тај на чин се у објек ти ма ко лек тив не за шти те обез -
бе ђу је ду жи бо ра вак љу ди, без ко ри шће ња сред ста ва за лич ну за шти ту.
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Објек ти ко лек тив не за шти те 

ста ци о нар ни – пољ ска или спе ци јал на скло ни шта (ла ка, сред -
ња, те шка, под зем на)

по крет ни – скло ни шта од тип ских мон та жних еле ме на та и спе -
ци јал них во зи ла, тен ко ви, тран спор те ри, штаб на и са ни тет ска во -
зи ла опре мље на фил тро вен ти ла ци о ним уре ђа ји ма

ве штач ки
при род ни 

За шти та скло ни шта по сти же се уко па ва њем обје ка та, при ме ном
од го ва ра ју ћих ма те ри ја ла за из град њу, ко ри шће њем по крив ке од ма -
те ри ја ла ко ји сма њу ју ја чи ну до зе зра че ња и по ста вља њем сло ја вла -
жне зе мље ра ди не у трон ске за шти те. 

Спре ча ва ње про до ра кон та ми ни ра ног ва зду ха у скло ни ште обез бе ђу -
је се хер ме ти за ци јом – из град њом прет ко мо ра и уград њом хер ме тич ких
вра та и ства ра њем нат при ти ска – уба ци ва њем ва зду ха фил тро вен ти ла -
ци о ним уре ђа ји ма или ис пу шта њем ком при мо ва ног ва зду ха из че лич -
них бо ца.

У слу ча ју по тре бе мо гу се ко ри сти ти и објек ти без вен ти ла ци је, под
усло вом да су до бро хер ме ти зо ва ни. Вре ме бо рав ка у та квим про сто -
ри ја ма је ор га ни че но и за ви си од бро ја љу ди и за пре ми не скло ни шта.
Ефи ка сно се мо гу упо тре би ти и адап ти ра ни гра ђе вин ски објек ти ко ји
има ју две про сто ри је (прет ко мо ра и ко мо ра), а ко ји се мо гу хер ме ти зо -
ва ти. Хер ме ти за ци ја се мо же по сти ћи и упо тре бом при руч них ма те ри -
ја ла – гу ме и ле пљи ве тра ке, тка ни не и гли не. 

При род ни објек ти ко ји мо гу по слу жи ти као за шти та су вр та че, пе -
ћи не, во до де ри не, зад њи на ги би и ту не ли, док су ве штач ки објек ти
про пу сти, на си пи, јар ко ви и под зем ни про ла зи.

Прин цип функ ци о ни са ња 
за штит не ма ске





63

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

Сва ко дру штво при пре ма се да на ефи ка сан на чин од ре а гу је на
раз ли чи те иза зо ве без бед но сти с ко ји ма се у од ре ђе ном тре нут ку су -
сре ће. Сто га је не мо гу ће да се од бра на и без бед ност зе мље оства ру ју
ис кљу чи во по мо ћу вој ске, по ли ци је и без бед но сних слу жби. Не рет ко
се у сва ко днев ном жи во ту де ша ва ју и си ту а ци је ко је мо гу угро зи ти
жи вот и здра вље љу ди, жи во ти ња, жи вот ну сре ди ну, кул тур но и исто -
риј ско на сле ђе. Ор га ни зо ва ни си стем ци вил не од бра не спре ча ва или
ума њу је по сле ди це та квих до га ђа ја у ми ру и ра ту. 

Ци вил на од бра на је са став ни део са вре ме ног од брам бе ног и без -
бед но сног си сте ма, у функ ци ји за шти те ци вил ног ста нов ни штва и ма -
те ри јал них до ба ра, у ко ме уче ству ју раз ли чи те струк ту ре дру штва.
Ци вил на и вој на од бра на чи не то тал ну од бра ну зе мље. 

Ме сто и за да ци ци вил не од бра не

Ци вил на 
за шти та
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Усме ре на је на за шти ту и од бра ну 

у ми ру – од при род них не по го да, тех нич ко-тех но ло шких не сре -
ћа, те ро ри зма, на мер но и не на мер но иза зва них опа сно сти

у ра ту – од рат них ра за ра ња, на сил ног и слич ног агре сор ског
де ло ва ња стра них или па ра вој них ору жа них сна га, оста лих опа -
сно сти ко је се до га ђа ју у ми ру и ра ту

Основ ни за да так ци вил не од бра не је сте обез бе ђи ва ње пот пу ног ан -
га жо ва ња ци вил ног сек то ра дру штва упо тре бом пре вен тив них и опе -
ра тив них ме ра, ра ди за шти те, од бра не и спа са ва ња ста нов ни штва, ма -
те ри јал них и кул тур них до ба ра у ми ру и ра ту, те ства ра ње по вољ них
усло ва за нео ру жа но су прот ста вља ње у ра ту. 

По след њих три де се так го ди на ви ше стру ко је по ве ћан број ка та -
стро фа у све ту. И на ша зе мља се про те клих го ди на су о ча ва ла с број -
ним опа сно сти ма, по пут еле мен тар них не по го да и тех нич ко-тех но ло -
шких не сре ћа, ко је су има ле озбиљ не по сле ди це, на ру ша ва ју ћи без -
бед ност и оп ста нак дру штва. 

По сле ди це ка та стро фа мо гу се знат но ума њи ти до брим об у ча ва -
њем љу ди и ор га ни зо ва ним пре вен тив ним де ло ва њем, као и при ме -
ном ме ра са мо за шти те док спе ци ја ли зо ва не над ле жне еки пе не стиг -
ну на ли це ме ста. Сто га је нео п ход но по зна ва ти про це ду ре и на чин
ре а го ва ња у та квим си ту а ци ја ма.

Са мо за шти та об у хва та сле де ће ме ре ма сов ног и нај не по сред ни јег
лич ног де ло ва ња 

скла ња ње ста нов ни штва и ма те ри јал них до ба ра
за мра чи ва ње и ма ски ра ње
пр ва по моћ
про тив по жар на за шти та
спа са ва ње из ру ше ви на и по пла ва
збри ња ва ње угро же них и на стра да лих
ра ди о ло шко-хе миј ска и би о ло шка за шти та
за шти та на мир ни ца, во де и сточ не хра не

Самозаштита
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Пожари

По жар је ре ал на опа сност у ко јој се, по ред ма те ри јал не имо ви не,
мо же из гу би ти и жи вот. Пре вен тив не ме ре об у хва та ју: за бра ну спа љи -
ва ња тра ве и ни ског ра сти ња на отво ре ном про сто ру, пра вил ну упо -
тре бу отво ре ног пла ме на, над зор над кућ ним апа ра ти ма, ре дов ну про -
ве ру елек тро ин ста ла ци ја, греј них те ла и си сте ма, укла ња ње ла ко за -
па љи вих ма те ри ја ла из та ван ских и по друм ских про сто ри ја, ре дов но
чи шће ње и одр жа ва ње про тив по жар них сте пе ни шта и про ла за, пра -
вил ну упо тре бу про тив по жар них апа ра та. Уко ли ко се по жар уочи, по -
треб но је по зва ти ва тро га сно-спа си лач ку еки пу на те ле фон ски број
193 и пред у зе ти рас по ло жи ве ме ре ра ди спре ча ва ња ши ре ња по жа ра
– ис кљу чи ти елек трич ну енер ги ју, спре чи ти до ток све жег ва зду ха...  



Поплаве

По пла ве су че сте еле мен тар не не по го де ло кал -
них или ве ли ких раз ме ра. До пла вље ња до ла зи ка да
ни во у ре ка ма по ра сте то ли ко да се ја вља ју под зем -
не во де, ка да се ре ке из ли ју пре ко на си па или услед
при ти ска во де на на си пе до ђе до њи хо вог про би ја -
ња. За бра на ба ца ња от па да у ре ке, по то ке, ка на ле и
шах то ве ко ји од во де ат мос фер ске во де, при пре ма
џа ко ва с пе ском, за бра на пре гра ђи ва ња во до то ко ва
ра ди аку му ли ра ња во де у лет њем пе ри о ду, пред ста -
вља ју не ке од ме ра ко ји ма се спре ча ва ју по пла ве. 

Клизишта и одрони

Око 30 од сто зе мљи шта у Ср би ји је под ри зи ком
од кли зи шта. Кли зи шта пред ста вља ју кре та ње зе -
мље, ка ме ња и оста лих на но са. Ак ти ви ра ју се и раз -
ви ја ју бр зо, ка да се во да аку му ли ра у зе мљи шту као
по сле ди ца ја ких и обил них ки ша, под зем них во да,
ота па ња сне га и нео д го ва ра ју ће екс пло а та ци је зе -
мљи шта. Уко ли ко се при ме ти опа сност од кли зи шта
по треб но је оба ве сти ти ва тро га сно-спа си лач ку слу -
жбу на те ле фон ски број 193 или слу жбу за оба ве -
шта ва ње и уз бу њи ва ње на 1985, као и гра ђа не ко ји
мо гу би ти по го ђе ни том опа сно шћу. По треб но их је
у што кра ћем ро ку уда љи ти из зо не кли зи шта. 

Земљотреси

Зе мљо трес или по трес на ста је услед по ме ра ња
тек тон ских пло ча, кре та ња Зе мљи не ко ре или по ја -
ве уда ра. По сле ди ца је по дрх та ва ње тла због осло ба -
ђа ња ве ли ке енер ги је. Ја чи на по тре са мо же би ти
раз ли чи та и за ви си од ви ше чи ни ла ца. Зе мљо трес се
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не мо же пред ви де ти, а ње гов ин тен зи тет од ра жа ва ру ши лач ки ефе кат
на по вр ши ни те ре на. Уко ли ко на ста не зе мљо трес, ва жно је пре све га
на ћи за клон на без бед ним ме сти ма – до вра так у ку ћи, но се ћи зи до ви,
ме сто ис под сто ла или чвр стог на ме шта ја и оста ти та мо док тра је по -
трес. Нео п ход но је уда љи ти се од про зо ра и из бе га ва ти сте пе ни шта и
лиф то ве док тра је по трес, те ис кљу чи ти све из во ре елек трич не енер -
ги је, га са и во де. 



ОСНОВЕ СИСТЕМА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Техничко-технолошке опасности

Тех нич ко-тех но ло шке опа сно сти на ста ју као из не над ни и не кон -
тро ли са ни до га ђа ји при ли ком упра вља ња од ре ђе ним сред стви ма и
оба вља ња ак тив но сти с опа сним ма те ри ја ма, уз по жар, екс пло зи ју,
њихово из ли ва ње и ис па ра ва ње. Ка рак те ри стич ни су по бр зој по ја вих
здрав стве них симп то ма код љу ди и жи во ти ња, при мет ним зна ци ма у
око ли ни (дим, пла мен, звуч ни ефе кат), ну кле ар ном или ра ди ја ци о -
ном ак ци ден ту. У слу ча ју на стан ка опа сно сти по треб но је у што кра -
ћем ро ку на пу сти ти ме сто или про стор на стан ка уде са, за тво ри ти све
про зо ре и вра та и ис кљу чи ти кли ма-уре ђа је и вен ти ла то ре, у што ве -
ћој ме ри хер ме ти зо ва ти про стор, упо тре би ти од го ва ра ју ћа или при -
руч на сред ства – ма ске, ма ра ми це, га зе, де ло ве оде ће на то пље не во -
дом или со дом би кар бо ном.
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По сле ди це те ро ри стич ких ака та, по ред људ ских жр та ва, под ра зу -
ме ва ју и ве ли ке ма те ри јал не ште те, ко је је нео п ход но бр зо са ни ра ти,
што се у не ким слу ча је ви ма од ви ја исто вре ме но с ак ци ја ма тра га ња за
пре жи ве ли ма. У та квим слу ча је ви ма нео п ход но је бла го вре ме но и
пра вил но функ ци о ни са ње ме ди цин ских и ко му нал них слу жби ло кал -
не са мо у пра ве. При са ни ра њу по сле ди ца те ро ри зма у пр вом пла ну су
бр зи на и ефи ка сност. У слу ча ју на сту па ња те ро ри стич ког на па да, по -
треб но је пра ти ти са ве те над ле жних слу жби, а ако се на пад до го ди у
не по сред ној бли зи ни, пру жи ти пр ву по моћ по вре ђе ни ма.

Експлозивни остаци рата

Јед на од по сле ди ца рат них деј ста ва на на шим про сто ри ма је су за о -
ста ла убој на сред ства. По сто ји опа сност да она и по сле ви ше де це ни ја
са го ре или де то ни ра ју. Пре по ру ка је да се та ква сред ства не ди ра ју, от -
ко па ва ју, по ме ра ју, већ да се о њи ма од мах оба ве сти По ли ци ја на те ле -



фон ски број 192, или Цен тар за оба ве шта ва -
ње и уз бу њи ва ње на број 1985.

Прва помоћ

Циљ пру жа ња пр ве по мо ћи по вре ђе ни -
ма или обо ле ли ма је сте спа са ва ње жи во та,
спре ча ва ње трај них по сле ди ца, скра ћи ва ње
ле че ња и што бр жи опо ра вак. Хит не ме ре
об у хва та ју обез бе ђе ње и обе ле жа ва ње ме ста
не сре ће, за шти ту по вре ђе них од но вог по -
вре ђи ва ња, пру жа ње пр ве ме ди цин ске по -
мо ћи – по ста вља ње осо бе без све сти у боч -
ни, ко ма по ло жај, пред у зи ма ње ме ра ожи -
вља ва ња, за у ста вља ње кр ва ре ња. Ра ди ко -
нач ног збри ња ва ња по вре ђе них по треб но је
по зва ти хит ну ме ди цин ску слу жбу на те ле -
фон ски број 194.

Ра ди по сти за ња ефи ка сне лич не и ко лек -
тив не за шти те ну жно је бла го вре ме но оспо -
со би ти ста нов ни штво, обез бе ди ти про пи са на
сред ста ва и опре му за лич ну, уза јам ну и ко -
лек тив ну за шти ту. За ко ном је уре ђе но да др жав не, по кра јин ске и ло кал -
не ин сти ту ци је, при вред на дру штва и дру га прав на ли ца об у ча ва ју за по -
сле не и обез бе де опре му за ци вил ну за шти ту. Ста нов ни штво је, та ко ђе,
ду жно да у сво јој око ли ни пред у зи ма ме ре ра ди пра вил ног ре а го ва ња у
слу ча ју угро же но сти.

Ци вил на за шти та у мир но доп ским усло ви ма, ван ред ном или рат -
ном ста њу део је си сте ма ци вил не од бра не и об у хва та ху ма ни тар не за -
дат ке ра ди спа са ва ња угро же них љу ди, жи во ти ња, ма те ри јал них до -
бра и жи вот не сре ди не од еле мен тар них не по го да, ге о ло шког и ме те -
о ро ло шког ка рак те ра, тех нич ко-тех но ло шких ка та стро фа, по сле ди ца
те ро ри стич ког на па да, рат них и оста лих ве ли ких не сре ћа. 

Јединице цивилне заштите

70

ОСНОВЕ СИСТЕМА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



71

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

Је ди ни це ци вил не за шти те фор ми ра ју се, опре ма ју и
оспо со бља ва ју као опе ра тив не сна ге за из вр ша ва ње ме ра
ци вил не за шти те. Чи не их ли ца над ле жних слу жби, вој -
ни об ве зни ци и ли ца ко ја су из вр ши ла ци вил ну слу жбу,
об у че на за пред у зи ма ње ме ра и спре ча ва ње опа сно сти по
ци вил но ста нов ни штво, као и за ре а го ва ње у слу ча ју на -
стан ка опа сно сти по жи вот, здра вље љу ди и угро же но сти
ма те ри јал них, кул тур них до ба ра и исто риј ског на сле ђа.

Је ди ни це ци вил не за шти те 

оп ште на ме не
спе ци ја ли зо ва не 

Је ди ни це ци вил не за шти те оп ште на ме не, као и спе-
цијализоване је ди ни це ци вил не за шти те за уз бу њи ва ње,
фор ми ра ју оп шти не и гра до ви, док спе ци ја ли зо ва не је -
ди ни це фор ми ра Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва. С
об зи ром на спо соб но сти ко је мо ра ју по се до ва ти ли ца ан -
га жо ва на у спе ци ја ли зо ва ним је ди ни ца ма, сви гра ђа ни
ко ји се ба ве пла ни на ре њем, ро ње њем и слич но мо гу сво -
ја зња ња и ве шти не из тих обла сти при ме ни ти у си сте му
за шти те и спа са ва ња.
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Људ ски жи во ти мо гу би ти угро же ни не са мо у ра ту већ и при ли ком
раз ли чи тих еле мен тар них не по го да или епи де ми ја. По себ но у 20. ве ку,
по ја вом хе миј ског оруж ја то ком Пр вог свет ског ра та, као и за вре ме Дру -
гог свет ског ра та због упо тре бе ну кле ар ног на о ру жа ња, ци вил но ста нов -
ни штво би ло је че сто ко ла те рал на ште та. Ра ди по мо ћи гра ђа ни ма у та -
квим си ту а ци ја ма раз ви је на је и ор га ни зо ва на ци вил на за шти та, ко ја под -
ра зу ме ва раз ли чи те ху ма ни тар не ак тив но сти без ко јих је не мо гу ће спро -
ве сти за шти ту и спа са ва ње љу ди ка да на сту пе ка та стро фе и не сре ће.

У ме ре ци вил не за шти те спа да ју

уз бу њи ва ње – оба ве шта ва ње ста нов ни штва о на стан ку опа сно сти
ева ку а ци ја – при вре ме но пре ме шта ње ста нов ни штва и до ба ра с

про сто ра на ко ји ма се оче -
ку је на ста нак не сре ћа

скла ња ње – пре ме шта ње
ста нов ни штва у на мен ска
или при ла го ђе на скло ни -
шта, објек те ко му нал не и
са о бра ђај не ин фра струк ту -
ре, те у при род не или ве -
штач ке објек те по год не за
за шти ту

Мере цивилне заштите
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збри ња ва ње угро же них и на стра да лих – пру жа ње свих ви до ва по мо -
ћи ра ди пре жи вља ва ња и оп стан ка угро же них ка те го ри ја гра ђа на (скла -
ња ње на без бе дан про стор, пру жа ње ме ди цин ске за шти те, обез бе ђи ва ње
нео п ход них пре храм бе них про из во да и оста лих сред ста ва за жи вот)

ра ди о ло шка, хе миј ска и би о ло шка за шти та – за шти та љу ди и ма те ри -
јал них до бара од кон та ми на ци је ра ди о ло шким, хе миј ским и би о ло шким
оруж јем, упо тре бом ма те ри јал но-тех нич ких сред ста ва за за шти ту, при ме -
ном так тич ких и ме ра пси хо ло шко-ме ди цин ске и ве те ри нар ске по мо ћи

за шти та од тех нич ко-тех но ло шких не сре ћа – ком плек сно спро во -
ђе ње ме ра за шти те у за ви сно сти од по сле ди ца уде са про ис те клих
услед оба вља ња од ре ђе не де лат но сти

за шти та и спа са ва ње из ру ше ви на – по је ди нач но или ор га ни зо ва но
про на ла же ње, из вла че ње и пру жа ње пр ве по мо ћи ли ци ма за тр па ним
у ру ше ви на ма, као и из ви ђа ње и спре ча ва ње уру ша ва ња

за шти та и спа са ва ње од по пла ва и не сре ћа на во ди и под во дом 
– пра ће ње во до ста ја и спре ча ва ње на па да на објек те во до при вре де, те
по моћ на стра да ли ма и угро же ни ма

за шти та и спа са ва ње на не при сту пач ним те ре ни ма – об у хва та из -
ви ђа ње те ре на и оси гу ра ва ње про ла ска кроз ње га, као и пру жа ње про -
пи са них ме ра угро же ни ма

за шти та и спа са ва ње од по жа ра и екс пло зи ја – пре вен тив не и опе -
ра тив не ме ре ко је се од но се на ак ти ви ра ње ва тро га сних са ста ва, ло -
ка ли зо ва ње и га ше ње по жа ра, спа са ва ње љу ди и до ба ра

за шти та од екс пло зив них оста та ка ра та – про на ла же ње, иден ти фи ка -
ци ја, укла ња ње и тран спорт за о ста лих мин ско ек спло зив них сред ста ва 

пр ва и ме ди цин ска по моћ – пру жа ње
пр ве и ме ди цин ске по мо ћи ста нов ни штву

аса на ци ја те ре на – про на ла же ње, иден -
ти фи ка ци ја, еви ден ци ја и са хра њи ва ње
на стра да лих, дез ин фек ци ја, де ра ти за ци ја
и дез ин сек ци ја, те де кон та ми на ци ја и чи -
шће ње обје ка та и те ре на

По ред по ме ну тих ме ра, мо гу се пла ни -
ра ти, при пре ма ти и спро во ди ти и оста ле ак -
тив но сти ра ди сма ње ња ри зи ка од ка та стро -
фа и упра вља ња ван ред ним си ту а ци ја ма. 
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Обу ка и уна пре ђи ва ње фи зич ке и мен тал не спо соб но сти ре до ван је
за да так свих при пад ни ка Вој ске Ср би је. 

У од но су на су бјек те об у ча ва ња мо же би ти

ин ди ви ду ал на – обу ка по је ди на ца (основ на, спе ци ја ли стич ка и
функ ци о нал на) 

обу ка по слу га, по са да и ти мо ва
ко лек тив на – обу ка је ди ни ца
обу ка ко ман ди

Пре ма са др жа ји ма об у ча ва ња об у хва та

вој но струч ну обу ку
фи зич ку обу ку

Ин ди ви ду ал на обу ка је про цес у ко ме се по је дин ци оспо со бља ва ју
за спе ци јал ност у окви ру сво га ро да-слу жбе, од но сно за оба вља ње
кон крет них ду жно сти у ко ман да ма и је ди ни ца ма. 

Основ на обу ка је је дин стве на за све и на ме ње на ства ра њу по у зда -
ног, ди сци пли но ва ног, фи зич ки спрем ног и мо ти ви са ног вој ни ка, ко -
ји по се ду је основ не ве шти не и ква ли те те по треб не за бор бу и очу ва ње
жи во та у бор би. 

Прак тич на 
обу ка10
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Ци ље ви основ не обу ке 

пра вил но ру ко ва ње и упо тре ба лич -
ног на о ру жа ња, сред ста ва рат не тех -
ни ке и опре ме (раз ли чи та га ђа ња)

пра вил но из вр ша ва ње бор бе них
рад њи и по сту па ка на бо ји шту (не -
при мет но кре та ње, пу за ње)

пред у зи ма ње ме ра за шти те у ми ру
и ору жа ном су ко бу (из ра да за кло на)

успе шно оба вља ње ду жно сти уну -
тра шње и стра жар ске слу жбе

Спе ци ја ли стич ка обу ка је на пред на
ин ди ви ду ал на обу ка, ко јом се сти чу спе -
ци ја ли стич ка зна ња и ве шти не за сва ку
вој но е ви ден ци о ну спе ци јал ност ро до ва и
слу жби, нео п ход них за са мо стал но оба -
вља ње фор ма циј ских ду жно сти. 

То ком обу ке по слу га, по са да или ти -
мо ва ре а ли зу је се део ин ди ви ду ал не спе -
ци ја ли стич ке обу ке. Циљ је сте овла да ва -
ње ве шти на ма за рад у ти му и по сти за ње
ефи ка сно сти ко ју по је ди нац са мо стал но
не мо же по сти ћи – обу ка по са де тен ка,
уве жба ва ње по слу ге ха у би це.

Ко лек тив на обу ка под ра зу ме ва оспо -
со бља ва ње две или ви ше по слу га, по са -
да или ти мо ва, је ди ни ца стал ног или
при вре ме ног са ста ва и ко ман ди у из во -
ђе њу бор бе них деј ста ва.

Об ли ци прак тич не обу ке

уве жба ва ње
сту диј ска и штаб на пу то ва ња
ве жбе

Је дан од об ли ка прак тич не обу ке је су
и збо ро ви, ко ји се пре те жно из во де по ка -
зном ме то дом – де мон стри ра њем. На тај
на чин се ујед на ча ва ју по ступ ци уче сни ка. 
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Пре ма на ме ни збо ро ви мо гу би ти

так тич ки
тех нич ки
так тич ко-тех нич ки 

Так тич ки збо ро ви из во де се у ви ду по ка зних ве жби ра ди ујед на ча -
ва ња по гле да о бор бе ној упо тре би так тич ких је ди ни ца и њи хо вом ме -
ђу соб ном са деј ству.

Тех нич ки збо ро ви ор га ни зу ју се ка ко би се при ка за о развој и мо-
дернизација сред ста ва на о ру жа ња и опре ме у Вој сци или да се осве же
ра ни је сте че на зна ња о на о ру жа њу и тех ни ци, те да се ци вил ним
струк ту ра ма пре до чи тех ни ка ко јом Вој ска рас по ла же.

Так тич ко-тех нич ки збо ро ви су ком би на ци ја так тич ких и тех нич -
ких збо ро ва. Из во де се по на ре ђе њи ма ко ман да на та на аеро дро ми ма,
у ка сар на ма и на град ским тр го ви ма у да не вој них све ча но сти, по во -
дом раз ли чи тих про сла ва и обе ле жа ва ња зна чај них исто риј ских да ту -
ма и ју би ле ја, ко ји ма гра ђа ни при су ству ју. 

За сва ки так тич ко-тех нич ки збор из ра ђу је се
ше ма с рад ним тач ка ма где се по ста вља ју на о ру -
жа ње и вој на опре ма, уз па но на ко ме су упи са -
ни основ ни по да ци о тех нич ким ка рак те ри сти -
ка ма из ло же них сред ста ва. Је ди ни це на ше вој -
ске ор га ни зу ју збо ро ве с тех ни ком ко ју ко ри сте.

„Отво ре ни да ни” су ак тив но сти на ко ји ма се
гра ђа ни ма при ка зу ју на о ру жа ње и вој на опре -
ма ко јом рас по ла же на ша вој ска, а пред ста вља -
ју на чин да се ци вил ним струк ту ра ма де мон -
стри ра тех нич ка спрем ност и вој нич ки по зив
при бли жи мла ђим ге не ра ци ја ма. 

Раз ви ја њу па три о ти зма и осе ћа ја при пад но -
сти др жа ви, очу ва њу тра ди ци је и пам ће њу бор -
бе на ро да за сло бо ду и мир до при но се и по се те
гра ђа на спо мен-со ба ма је ди ни ца и са ста ва Вој -
ске Ср би је. Из ло же на до ку мен та, фо то гра фи је
и екс по на ти при ка зу ју на шу исто ри ју, под се ћа -
ју ћи на жр тве у ра то ви ма и оства ре не успе хе у
од бра ни зе мље.
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Хим на Ре пу бли ке Ср би је

Бо же прав де

Бо же прав де, ти што спа се
од про па сти до сад нас,
чуј и од сад на ше гла се
и од сад нам бу ди спас.

Моћ ном ру ком во ди, бра ни
бу дућ но сти срп ске брод,
Бо же спа си, Бо же хра ни,
срп ске зе мље, срп ски род!

Сло жи срп ску бра ћу дра гу
на свак’ ди чан сла ван рад,
сло га би ће по раз вра гу
а нај ја чи срп ству град.

Нек на срп ској бли ста гра ни 
брат ске сло ге зла тан плод,
Бо же спа си, Бо же хра ни
срп ске зе мље, срп ски род!

Нек на срп ско ве дро че ло
твог не пад не гне ва гром
бла го сло ви Ср бу се ло
по ље, њи ву, град и дом!

Кад на сту пе бор бе да ни
к’ по бе ди му во ди ход
Бо же спа си, Бо же хра ни
срп ске зе мље, срп ски род!

Из мрач но га си ну гро ба
срп ске сла ве но ви сјај
на ста ло је но во до ба
но ву сре ћу, Бо же дај!

Отаџ би ну срп ску бра ни
пет ве ков не бор бе плод
Бо же спа си, Бо же бра ни
мо ли ти се срп ски род!
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Пој мов ник

А

Агре си ја – на пад ору жа них сна га јед не др жа ве на те ри то ри ју дру ге,
од но сно упо тре ба вој не си ле јед не др жа ве про тив су ве ре ни те та, те ри то -
ри јал не це ло ви то сти и не за ви сно сти дру ге.

Б

Би о ло шко оруж је – оруж је за ма сов но уни ште ње ко је се ко ри сти у ра -
ту и де лу је пу тем па то ге них ми кро ор га ни за ма (бак те ри ја, ви ру са, ток си -
на). Има за циљ не у тра ли са ње и оне спо со бља ва ње, од но сно на ру ша ва ње
бор бе не спо соб но сти не при ја те ља.

Бој ни отро ви – вр ста хе миј ског оруж ја са ста вље ног од отров них је ди -
ње ња на ме ње них за уби ја ње, оне спо со бља ва ње или кон та ми на ци ју љу ди,
жи во ти ња и би ља ка.

В

Ван ред на си ту а ци ја – ста ње ко је на ста је услед по сто ја ња ри зи ка и
прет њи или на ста лих по сле ди ца по ста нов ни штво, жи вот ну сре ди ну и
ма те ри јал на и кул тур на до бра та квог ин тен зи те та да њи хов на ста нак или
по сле ди це ни је мо гу ће спре чи ти или от кло ни ти ре дов ним де ло ва њем
над ле жних ин сти ту ци ја и слу жби, због че га је за њи хо во убла жа ва ње и
от кла ња ње нео п ход но упо тре би ти по себ не ме ре, сна ге и сред ства уз по ја -
чан ре жим ра да. 

Ван ред но ста ње – ста ње ко је се про гла ша ва ка да на сту пи јав на опа -
сност ко ја угро жа ва оп ста нак др жа ве или гра ђа на. Мо же би ти по сле ди ца
вој них или не вој них иза зо ва, ри зи ка и прет њи без бед но сти. 

Вој ни иза зо ви, ри зи ци и прет ње без бед но сти – ис по ља ва ју се у ви ду
агре си је, ору жа не по бу не и оста лих об ли ка упо тре бом ору жа не си ле.

Д

Дру штве не мре же – пред ста вља ју гру пу ме ђу соб но по ве за них по је ди на -
ца ко ји има ју за јед нич ко обе леж је. Ма хом се ве зу ју за по јам on li ne по ве зи -
ва ња и ин тер нет, а ја вља ју се у об ли ку плат фор ми, апли ка ци ја или web-
стра ни ца.
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Е

Еле мен тар не не по го де – пред ста вља ју ве ли ку не сре ћу ко ја пре ки да
нор мал но од ви ја ње жи во та, узро ку је жр тве, ште ту ве ћег оби ма на имо ви -
ни или њен гу би так, ште ту на ин фра струк ту ри и око ли ни у ме ри ко ја
пре ла зи нор мал ну спо соб ност за јед ни це да их са ма, без по мо ћи от кло ни.
Еле мен тар ну не по го ду узро ку ју при род ни, тех нич ки, тех но ло шки или
би о ло шки до га ђа ји.

З

За па љи ва бор бе на сред ства – бор бе на сред ства чи јим рас пр ска ва њем,
од но сно екс пло ди ра њем, у не по сред ној бли зи ни ли ца или ма те ри јал них
сред ста ва, мо гу на ста ти по вре де, од но сно ма те ри јал на ште та. Не ка од
сред ста ва су ми не, бом бе, ра ке те.

М

Ма сов ни ме ди ји – под ра зу ме ва ју све ме ди је (телевизија, штампа, радио,
интернет, друштвене мреже) који утичу на ширу јавност, тј. јавно мњење, за
које се сматра да снажно делују на формирање масовног потрошачког
друштва, које је, углавном, у контрасту са самосталним одлучивањем. Део су
масовне комуникације.

Н

Не вој ни иза зо ви, ри зи ци и прет ње без бед но сти – ис по ља ва ју се у ви ду
те ро ри зма, ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ко руп ци је, еле мен тар них не по го -
да, тех нич ко-тех но ло шких и слич них не сре ћа и опа сно сти.

Ну кле ар но оруж је – оруж је ве ли ке ра зор не сна ге, ја че од нај ја чег кон -
вен ци о нал ног екс пло зи ва. Мо же уни шти ти или оште ти ти ве ли ке про сто -
ре, усмр ти ти или ра ни ти ве ли ки број ста нов ни ка. Ра ди ја ци ја, као по сле ди -
ца упо тре бе ну кле ар ног оруж ја, тра је де це ни ја ма или сто ти на ма го ди на. 

О

Ору жа на деј ства – упо тре ба ору жа них сред ста ва (на о ру жа ња, вој не
опре ме и рат не тех ни ке) ра ди спре ча ва ња или от кла ња ња опа сно сти по
др жа ву од вој них прет њи без бед но сти. 

Оруж је за ма сов но уни ште ње – пред ста вља ну кле ар ну, ра ди о ло шку, хе -
миј ску, би о ло шку или дру гу вр сту оруж ја ко је мо же не у тра ли са ти или на -
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не ти ште ту на ве ћој те ри то ри ји. Де лу је на стам бе не објек те, при род но
окру же ње, а ма хом се ве зу је за упо тре бу хе миј ских екс пло зи ва.

Р
Рат но ста ње – стање опасности у којем је оружаним деловањем споља

угрожена сувереност, независност и територијална целовитост земље,
мир у региону, које захтева мобилизацију снага и средстава за одбрану.

Ра ди о ло шко оруж је – вр ста оруж ја за ма сов но уни ште ње. Са др жи ра -
ди о ак тив ни ма те ри јал ко ји се упо тре бља ва на од ре ђе ном под руч ју и има
уло гу кон та ми на ци је под руч ја. Не уни шта ва ди рект но жи ви свет на те ри -
то ри ји де ло ва ња, већ на ду жи пе ри од чи ни под руч ја и објек те не у по тре -
бљи вим и не си гур ним за жи вот.

Ре грут на оба ве за – за кон ски про пи са на оба ве за вој них об ве зни ка (пу но -
лет них ли ца му шког по ла, др жа вља на Ре пу бли ке Ср би је) да из вр ша ва ју
про пи са не оба ве зе и на ло ге Ми ни стар ства од бра не у ве зи уво ђе ња у вој ну
еви ден ци ју, ле кар ских и оста лих пре гле да и пси хо ло шких ис пи ти ва ња, ре -
гру то ва ња, упу та на слу же ње вој ног ро ка у Вој ску и дру ге оба ве зе за ре гру те.

Ре зер вни са став – об у хва та ли ца ко ја су ре гу ли са ла слу же ње вој ног ро -
ка и из вр ши ла ци вил ну слу жбу. Ре зер вни са став слу жи за по пу ну је ди ни -
ца Вој ске Ср би је, је ди ни ца ци вил не за шти те и оста лих сна га од бра не ра ди
ан га жо ва ња у слу ча ју рат ног или ван ред ног ста ња и ван ред них си ту а ци ја.

Т
Тех нич ко-тех но ло шка не сре ћа – пред ста вља из не над ни и не кон тро -

ли са ни до га ђај или низ до га ђа ја ко ји је иза звао опа сност по без бед ност и
здра вље љу ди, ма те ри јал них до ба ра и жи вот ну сре ди ну. Ја вља се у ви ду
не сре ћа иза зва них ру ко ва њем опа сним ма те ри ја ма и сред стви ма за рад
чи ја упо тре ба мо же иза зва ти по жа ре, екс пло зи је, са о бра ћај не уде се, уде -
се у руд ни ци ма и ту не ли ма, ру ше ње бра на, ха ва ри је на елек тро е нер гет -
ским нафт ним и га сним по стро је њи ма, те ну кле ар ним ма те ри ја ли ма.

Ток сич не ин ду стриј ске хе ми ка ли је – суп стан це или сме ше ко је са др -
же еле мен те ко ји су отров ни и мо гу угро зи ти без бед ност и здра вље љу ди
и жи вот не сре ди не.

Х
Хе миј ско оруж је – вр ста оруж ја ко је се ко ри сти за не у тра ли са ње, од -

но сно оне спо со бља ва ње не при ја те ља хе миј ским сред стви ма. Укљу чу је
бој не отро ве, дим не ма те ри је и за па љи ва сред ства.
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