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Комплетно истраживање, као саставни део овог рада, изведено је под
„будним оком” проф. др Ненада Зрнића, коме дугујем огромну захвалност.
Члановима комисије захваљујем се што су се радо латили оцене овог рада. Такође,
захваљујем се свим професорима који су држали наставу на докторским
студијама, како на коректности, тако и на разумевању.

Искрену захвалност посебно дугујем сц Мирославу Стојановићу, пуковнику
у пензији, на помоћи у раду на овој докторској дисертацији, пруженим стручним
и корисним сугестијама и саветима током израде исте, који су засигурно
допринели подизању квалитету овог рада.

На крају, своју дубоку захвалност дугујем супрузи Виолети, својој деци
Вељку и Милици, мајци и брату, као и свима онима у мојој околини, а посебно
колегама, који су имали пуно разумевања и пружили ми безрезервну подршку.
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СИСТЕМСКИ ПРИСТУП ОДЛУЧИВАЊУ У ИЗБОРУ

ЛОКАЦИЈЕ И САДРЖАЈА СКЛАДИШТА

УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

Резиме

Рационалност и ефикасност у снабдевању убојним средствима огледа се у
сврсисходном, организованом и оптималном коришћењу свих расположивих
ресурса како у миру, тако и у рату. Економичност, као неминован принцип,
обавезује кориснике - потрошаче убојних средстава, али и друге елементе система
снабдевања убојним средствима да их користе тако да се постигну најповољнији
резултати. У миру, то значи постизање и одржавање високог нивоа оперативних
способности, адекватно чување, одржавање и занављање убојних средстава и
сврсисходно трошење истих за потребе обуке и увежбавања јединица, уз
минимално ангажовање људских и материјалних потенцијала и стално
усавршавање система. У рату, утрошак убојних средстава мора дати максималне
ефекте при уништавању непријатеља и његових потенцијала, а систем снабдевања
убојним средствима мора да корисницима - потрошачима благовремено и на
право место обезбеди адекватан асортиман и количине у складу са насталом
потребом. Убојна средства су веома скуп материјал, који се троши у миру за
обуку, опитовања, усавршавања и слично. Истовремено се одређен асортиман и
количине УбС чува за евентуалну потребу у рату. Због немогућности обезбеђења
убојних средстава производњом када је корисницима - потрошачима потребна,
неминовност је постојање складишта и складиштење убојних средстава.

Избор складишта убојних средстава у миру представља врло важан процес,
али и предуслов за организацију ефикасног система снабдевања убојним
средствима. То је вишекритеријумски проблем који обухвата више како
квалитативних, тако и квантитативних критеријума. Компромис између
материјалних и нематеријалних критеријума је од суштинског значаја за избор
најбољег решења, како у избору локације, тако и у избору садржаја складишта
убојних средстава.

Решавање наведеног проблема је извршено кроз опис и анализу постојећег
система снабдевања УбС у Војсци Србије и његових елемената, дефинисање
критеријуми који утичу на избор новог складишта и на бази стечених сазнања, а
затим се применом научно заснованих поступака припремила теоријска подлога



за избор модела којим је могуће унапредити систем доношења одлуке у избору
локације и садржаја складишта УбС. Напред наведено је још значајније, ако се
има у виду чињеница, да се данас у систему одбране чине огромни напори
усмерени ка рационализацији и унапређењу система логистике, ослонцем на
имајуће ресурсе у држави.

Кључне речи: локација, садржај, складиште УбС, вишекритеријумско
одлучивање, АХП, ДЕМАТЕЛ

Научна област: Mашинство

Ужа научна област: Tранспортно инжењерство - конструкције и логистика
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SYSTEM ACCESS TO DECISION-MAKING THE CHOICE

IN LOCATION AND CONTENT OF

AMMUNITION WAREHOUSES

Abstract

Rationality and efficiency in the ammunition supply is reflected in the purposeful,
organized and optimal use of all available resources both in peace and in war. Economy,
as an unavoidable principle obliges consumers of ammunition, as well as other elements
of the ammunition supply to use them to achieve the most favorable results. In peace
time, it means achieving and maintaining a high level of operational capabilities,
adequate storage, maintenance and renovation of ammunition and meaningful spending
for the purposes of training and practicing units, with a minimal commitment of human
and material resources and continuous improvement of the system. In the war time, the
consumption of ammunition must give maximum effect in the destruction of the enemy
and its potentials, and the system must supply with ammunition the users - customers
on time and in the right place in order to provide an adequate range and quantity
depending on emerging needs. Ammunition are very expensive material, which is
consumed on training, improvement, etc. in peace. Аt the same time a certain range and
quantity of munitions are kept for the possible need in the war. Due to the impossibility
of providing ammunition production as the user - customer needs, there is a necessity to
warehouses and store ammunition.

The choice of ammunition warehouse in peace is a very important process, but
also a precondition for the organization of an efficient system of ammunition supply. It
is a multi-criteria problem that includes more qualitative, as well as quantitative criteria.
The compromise between the tangible and intangible criteria is of essential importance
for the finding of the best solution, both when it comes to the choice of location, but
also in the choice of content of the ammunition storage.

Solving of this problem is made through the description and analysis of the
existing ammunition supply system in the Serbian Armed Forces and its elements,
definition of the criteria that influence on the choosing of a new warehouse and on the
basis of acquired knowledge, and finally, using scientifically based methods which
prepared a theoretical basis for the selection of models which enable the improvement
of the decision making system in the selection of the location and the content of
ammunition warehouse. Further cited, is even more significant to take into
consideration the fact that today, the defense system makes enormous efforts aimed at



rationalizing and improving the logistics system, relying on current resources in the
country.

Key words: location, content, ammunition warehouse, multi criteria decision making,
AHP, DEMATEL

Scientific discipline: Mechanical engineering

Scientific subdiscipline: Material Handling - Constructions and Logistics

UDC:
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ПОПИС СКРАЋЕНИЦА, ОЗНАКА И СИМБОЛА

И ЊИХОВО ЗНАЧЕЊЕ (по азбучном реду)

Симбол Значење

АХП AHP - Аnalytic Hierarchy Process

(Аналитички хијерархијски процес)

ВAO вишeaтрибутивнo oдлучивaње

ВКО вишекритеријумско одлучивање

вСн вод за снабдевање

ВС Војска Србије

ВЦО вишeциљнo oдлучивaње

ГИС Географски информациони систем

ГШ ВС Генералштаб Војске Србије

ДЕМАТЕЛ DEMATEL - Decision-Making Trial and

Evaulation Laboratory

ЈКО једнокритеријумско одлучивање

КзО Команда за обуку

КЛ Критеријум локације

КС Критеријум садржаја

КоВ Копнена војска

корисник (потрошач) јединицe и установe МО и ВС

логб логистички батаљон

логч логистичка чета

ЛоП логистичка подршка

МО Министарство одбране

НВО наоружање и војна опрема

НПЈ непосредно потчињене јединице

ОИС Одбрамбена индустрија Србије

оперативни састави команде оперативног нивоа (КоВ,

РВиПВО, КзО)
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ОпН оперативни ниво

ПС покретнa ствар, покретне ствари

ППБИ планирање, програмирање, буџетирање и

извршење

РВиПВО Ратно ваздухопловство и против-

ваздухопловна одбрана

РС Република Србија

САД Сједињене америчке државе

Ск складиште, складишта

скб складишни батаљон

СМР Сектор за материјалне ресурсе

ТРЗ Технички ремонтни завод

УбС убојнo средствo, убојна средства

УОТ Управа за одбрамбене технологије

УЛо (Ј-4) Управа за логистику (Ј-4)

чСн чета за снабдевање
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1. УВОД

Свака држава и њена војска се у будућности спрема за одбрану свога

становништва и своје територије. Исти случај је и са Републиком Србијом и

њеном Војском Србије1 [101]. Савремени рат ће засигурно захтевати изузетно

напрезање људства и технике, велике губитке и утрошке средстава наоружања и

војне опреме (у даљем тексту: средства НВО), а посебно убојних средстава, као и

ангажовање знатних капацитета за одржавање тих средстава. Доминантне

карактеристике борбених активности биће мноштво коришћења различитих

средстава, укљученост свих структура у држави и војсци, затим разноврсност

начина извођења борбених активности, динамичност истих, а нарочито велики

утрошци и губици. Без обзира да ли су борбене активности ограниченог карактера

са аспекта величине територије или времена, сви одбрамбени потенцијали државе

и капацитети војске биће укључени без обзира да ли се налазе на тзв. „првој

линији фронта” или у позадини дешавања, а све са циљем остваривања преваге у

своју корист и постизања позитивног исхода рата по себе саме. Са нарастањем

утрошака и губитака, нарочито у средставима, обезбеђење борбених активности

неће представљати проблем само војске једне државе, већ свих расположивих

потенцијала државе [77].

Посебну опасност данас у свету представља све већи раст етничког и

верског екстремизма, односно тероризма различитог модалитета [101]. Нарастање

терористичких организација и њихових активности које не познају границе

држава, представља све већи проблем не једне државе, становништва те државе,

верске или етничке припадности или проблем једног политичког, економског,

војног или неког другог савеза у свету. Тероризам је међународног и

међудржавног карактера и постаје глобална претња свим државама и народима

без обзира на величину, територију, политичко уређење, веру, економију,

локацију земље. Без обзира што данас постоје различити приступи, мишљења и

1 Војска Србије брани земљу од оружаног угрожавања споља и извршава друге мисије и задатке,
у складу са Уставом, законом и принципима међународног права који регулишу употребу силе
(чл. 139. Устава Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006).
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схватања, за одбрану од напред наведеног нарастајућег светског проблема,

капацитети државе и војске биће неопходни.

Основни задаци војне логистике су да подржи и одржи оперативну

способност јединица и установа војске на захтеваном нивоу, обезбеди оперативну

способност сопствених јединица (себе самог) и изврши адекватну заштиту

материјалних резерви и логистичких ресурса кроз рационалну, флексибилну,

мобилну и фокусирану подршку [27]. Ако поједноставимо, логистика треба да да

одлучујуће одговоре на следећа питања: ко треба, шта треба, када треба, где

треба, у мери којој треба, увек на рационалан, економичан и ефективан начин,

што ближе месту настајања логистичких захтева. Своје задатке, војна логистика

реализује кроз своје функције: снабдевање, одржавање, саобраћај и транспорт,

општа логистика, инфраструктура и здравство.

Једна од кључних функција коју војна логистика планира, организује и

извршава јесте снабдевање својих јединица и установа различитим врстама

покретних ствари, почев од убојних средстава, погонских горива, уља, мазива и

течности, погонске опреме и инсталација, затим основних средстава, резервних

делова, артикала хране и воде, одеће и обуће, лекова, медицинског материјала и

опреме и још много различитих средстава (прилог 1.). Међу наведеним

артиклима, по својој специфичности, у војсци се посебно издвајају убојна

средства (у даљем тексту: УбС).

Убојна средства представљају све врсте: стрељачке, артиљеријске и ракетне

муниције (бојевe, маневарске, вежбовне, опитне, школске); све врсте бомби, мина

и инжињеријских минско-експлозивних средстава; затим барути, експлозиви,

хемијска средства и пиротехничке артифиције [71],[89],[110].

Примарни циљ је да УбС на место употребе буду дистрибуирана исправна и

у ресурсу, у потребном квалитету, квантитету и на време, јер представљају

основну енергију рата [59]. Међутим, наведено са собом носи читав низ проблема.

Са једне стране пројектовање, производња УбС, а са друге стране складиштење,

одржавање и, коначно, транспорт до корисника - потрошача2 (до места настанка

2 Корисник - потрошач су све јединице и установе, у овом случају копнене војске, за које се УбС
складиште, чувају, одржавају у току складиштења и до њих се, по указаној потреби,
дистрибуирају.
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потребе - утрошка или расходовања). На први поглед се чини, да се на плану

економичности и рационалности може много учинити само у процесу развоја и

производње. Чињеница да УбС треба чувати све до употребе, у релативно дугом

временском периоду (посебно УбС која се чувају као ратна резерва), као и да је

вредност ускладиштених УбС огромна, указују на потребу перманентног

приступа смањењу трошкова у свим фазама животног циклуса понаособ,

користећи логистичке ресурсе, научна достигнућа и расположиве математичке

моделе. Посебно треба нагласити и то да су УбС - роба која нема ослонца (залихе)

у капацитетима других предузећа, организација или система у држави или у виду

робних резерви саме државе. Наведеном иде у прилог да резерве и залихе

материјалних средстава државе и војске, а посебно УбС, у рату представљају

веома уносан циљ и често представљају објекат напада, што намеће потребу да се

о истима води посебна пажња још од мирнодопских услова складиштења.

1.1. ПРОБЛЕМ И ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Складиште УбС представља један од основних елемената најчешће

вишенивовског система снабдевања УбС у војним организацијама, са основном

улогом да задовољи потребе својих корисника - потрошача. Такође, складиште

УбС је и амортизер осцилација потражње његових корисника - потрошача

[59],[89].

Приликом пројектовања или пак, репројектовања система, пред доносиоце

одлука стално се поставља питање избора складишта УбС, односно намеће се

проблем - која је адекватна локација где поставити складиште. Одговор на исто

није дати нимало лако. Највише из разлога што се одлука о изградњи складишта

не доноси често и функционисање истог није нимало јефтино, а посебно - уколико

се изгради на погрешној локацији уз познавање чињенице да се УбС складиште

најчешће на дужи период. С обзиром на наведено, избор складишта УбС у основи

чини избор места складишта на некој територији за дужи временски период.

Генерално сагледавано, одговор на напред постављено питање представља управо

избор адекватне локације складишта УбС. Међутим, управо наведени временски

аспект пред локацијски проблем поставља додатне изазове доносиоцима одлука.
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Значајно је и неопходно сагледавање садржаја складишта на локацији који је

потребно задовољити, а посебно његови складишни капацитети из аспекта

асортимана, величине и обима ускладиштених УбС, затим организације и

структуре, а све у односу на дефинисану намену, место и улогу у систему. Друго

питање које се често поставља пред доносиоце одлука јесте: да ли формирати

складиште већег капацитета и на тај начин представити га противнику као

евентуално уносан циљ или пак, формирати више складишта мањег капацитета

дисперзираних на територији и на тај начин организационо и економски усложити

функционисање система.

Из напред наведеног, може да се закључи да је избор складишта, односно

избор локације и садржаја складишта један од кључних проблема у систему

снабдевања који је потребно решити. Сам избор складишта најчешће се везује за

усклађивање баланса између минималног времена за реаговање (задовољење

потреба корисника - потрошача), минималних удаљености на које је робу

потребно транспортовати и минималних трошкова. Ипак, проблем је пуно

сложенији и вишекритеријумски је. Велики број фактора (критеријума) утиче на

избор адекватног складишта. Данас, избор локације и садржаја складишта

представља сложен процес који мора да задовољи низ различитих захтева, не само

војних, безбедносних или организационих, већ и инфраструктурних, климатских,

географских, геолошких, економских, а у последње време и друштвених,

социолошких, а нарочито еколошких. Поред тога што су критеријуми разнородни,

исти су супротни и тешко мерљиви, а самим тим и тешко упоредиви. Поједини су

толико важни (значајни) да имају тенденцију да доминирају и превагну у одлуци.

У такавој ситуацији, критеријуми најчешће захтевају компромисна решења.

Такође, избор складишта представља једну од најважнијих одлука стратешког

карактера и у функцији је оптимизације целог система снабдевања УбС

[18],[19],[29],[40],[54]. Важно је напоменути да је избор локације и садржаја

складишта УбС, одлука са дугорочним карактером што захтева моделовање

релација између карактеристика локације и садржаја складишта, јер се значајност

и број критеријума може променити, те локација и садржај складишта у каснијем

периоду могу да буду и неадекватни.

Складиште УбС најпре мора да има робу која је потребна његовим
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корисницима - потрошачима, у асортиману и у довољним количинама, да је

релативно близу корисницима - потрошачима, односно произвођачима, да дотури

УбС у што краћем року, а да оперативни трошкови буду што нижи. Такође,

складиште УбС мора да обезбеди услове за благовремено расељавање

ускладиштеног УбС на нову, безбедну локацију и да настави са исте са својом

снабдевачком функцијом.

Даље, избор адекватног складишта УбС може да се посматра и са друге

тачке гледишта, нпр. географског: да ли се складиште налази у централном или у

рубном делу неког подручја (региона, државе и сл.) или пак, у односу на један

регион унутар једне државе, затим да ли се складиште налази на копну или води,

близу водених токова, на одређеној врсти земљишта (равничарском, брдском,

планинском, са вегетацијом или не), на простору где постоје адекватне путне

комуникације, где су обезбеђене добре телекомуникације итд.

Безбедносни ризици по људе и околину, али безбедност и очување квалитета

ускладиштених УбС представља посебан сегмент. Исти се могу посматрати са

географског аспеката, као нпр. да ли је складиште близу границе или не, близу

градских подручја, на одређеној врсти земљишта или пак, у климатски или трусно

повољним или неповољним подручјима. Данас, посебан безбедносни проблем

представљају и велике миграције становништва. Велики број избеглих лица беже

из ратом захваћених подручја (у овом тренутку највише из Азије и Африке), међу

којима се могу наћи инфилтрирани појединици и групе симпатизери верског и

етничког екстремизма, односно лица повезана са терористичким организацијама.

Из аспекта безбедносних претњи, складишта могу да буду на рутама проласка тих

лица и организација или у непосредној близини истих.

У новим условима функционисања војски, као што је демократска контрола

војске и њеног финансирања, континуирано праћење функционисања и поступања

јединица и установа и њених појединица од стране разних друштвених чинилаца,

као и јачање критичке друштвене свести о држави и војсци, затим однос

становништва и органа власти на локалу према размештају оружане силе и друго,

представља нове моменте које итекако треба уважити у анализи утицаја на

складишне капацитете УбС, локацију и садржај.

Посебан сегмент који је у последње време нарочито актуелан, јесу еколошки
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захтеви, тј. задовољење минималних ризика по околину. На пример, близина

насељених и туристичких места складиштима УбС или пак, комплексима

националних паркова не представљају само безбедносни ризик већ и еколошки. У

условима усклађивања законских докумената државе и војске приликом

приступања међународним организацијама, савезима, унијама и слично (нпр.

процес приступања земаља западног Балкана Европској унији), наведено посебно

добија на значају.

Из свега наведеног, закључује се да је место и улога складишта у војним

системима и данас врло значајна, али је што се и назире, промењен приступ

дефинисању локације и садржаја складишта УбС у односу на новонастале услове

у којима савремене војске функционишу. Самим тим, постоји потреба за

прописивањем савремене методологије која ће бити од помоћи доносиоцима

одлука при избору адекватног складишта УбС у новим условима функционисања.

Сходно свему наведеном, теоријско одређење предмета овог истраживања је

смештено у области решавања локацијског проблема и суштински подразумева

утврђивање потребних (постојећих и нових) сазнања, одлучујућих у избору

адекватне локације и садржаја мирнодопских складишта УбС. Прецизније,

представља изналажење нове методологије за подршку одлучивању у

специфичном, хијерархијском логистичком систему у избору мирнодопске

локације и садржаја складишта УбС на бази изграђеног математичког АХП

(Аналитички Хијерархијски Процес) модела. За потребе израде методологије,

извршиће се свеохватна анализа постојећих начела и прописа у избору складишта.

У обзир ће се такође узети и нови захтеви које је потребно задовољити, у циљу

усвајања и структурирања нових критеријума који утичу на избор одговарајуће

локације и садржаја складишта, уважавајући нове услове у којима функционишу

војне организације. Другим речима, посебан изазов у овом раду представља

систематизација критеријума и њихово хијерархијско одређење сходно

постављеном циљу - избору из скупа постојећих и планираних локација и

потребног садржаја складишта УбС.

Мора се нагласити да избор адекватног складишта УбС представља један од

задатака оптимизације складишних капацитета и система снабдевања УбС

уопште, којим се врши избор најбољег решења (варијанте) из низа могућих
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решења у односу на дефинисане критеријуме које задовољава сва постављена

ограничења [64]. У овој дисертацији ће се истовремено са локацијом складишта

посматрати и неопходан садржај складишта УбС на микронивоу и његов утицај на

сам избор складишта. Усвајањем система критеријума и развојем различитих

модела и алгоритама, уз помоћ информационих технологија, ефикасно се

проблеми могу решавати.

У обликовању и побољшању система снабдевања УбС морају се поштовати

захтеви и принципи системског приступа организацији који се огледају кроз:

сталну усмереност ка добро познатом циљу; оријентисаност на постизање

конкретних, остваривих, продуктивних и оперативних решења; стално узимање у

обзир и разматрање резултата узајамног деловања између елемената чије су везе

јаке и нелинеарне, уз ослањање на очување целине; верификацију у пракси, као

основни принцип контроле оптимизације пројектованог система.

Узимајући у обзир разматрање великог броја више-мање сложених

критеријума, међу којима су критеријуми и квантитативне и квалитативне

природе, квантитативни модели и методе не могу на прави начин да одговоре. Као

једна од расположивих метода за решавање локацијског проблема складишта

УбС, уз уважавање одабира садржаја складишта, намећу се методе

вишекритеријумског одлучивања.

1.2. ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Литература која се бави проблемима војних складишта и решавањем истих,

а посебно складишта УбС је малобројна, а са друге стране није нарочито

изложена јавности. Исти случај је и са локацијским проблемима складишта УбС.

Ипак, локацијски проблеми као теорија данас не представљају непознаницу.

Постоји велики број истраживања у подручју решавања локацијских проблема

који обично уважавају квантитативне (мерљиве) критеријуме. Тако је у

зависности од тога да ли је број могућих локација унутар одређеног географског

подручја ограничен или не, постоје разни приступи, као што су за решавање:

дискретних, континуалних и мрежних локацијских проблема [13],[16],[30],[31].

Везано за одређивања дискретне локације, када се тражи једна или више локација
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из коначног, односно дискретног скупа могућих локација, најчешће се користе

транспортни и мин-макс модел. Када се као функција циља узима минимизација

укупних трошкова транспорта најчешће се користи се транспортни модел (нпр.

потребно је организовати транспорт робе ради задовољења потреба свих

корисника из више складишта на једној територији уз остварење минималних

трошкова транспорта). Са друге стране, када се као функција циља узима

минимизација максимално тежинских растојања између нових и постојећих

објеката најчешће се користи мин-макс модел (овај модел се најчешће користи

код одређивања локација хитних служби - хитне помоћи, полиције, ватрогасних

јединица и сл. када се сви корисници равномерно третирају; нпр. становник на

периферији града треба да има иста права за хитном интервенцијом као и

становник у центру) [29],[117],[118]. За решавање континуалних локацијских

проблема користе се метода медијана за проблеме одредивања локације једног

објекта (нпр. када је потребно да одлучи где лоцирати централно складиште које

прима робу из неколико фабрика којима су локације познате) [36],[67] и

гравитациона метода уколико је функција растојања нелинеарна (идеја алгоритма

је у избору локације на бази налажења тежишта простора у коме су смештени

корисници; тежиште се налази на бази минималног транспортног рада, тј.

производа укупних захтева корисника и растојања од њих до тражене локације)

[44],[104]. Код мрежних локацијских проблема користи се математичка

структура: тежински граф или мрежа, па се задатак избора локације своди на

третирање мреже и избор једног или више чворова мреже (дискретни мрежни

проблеми) или тачака на гранама мреже (континуални мрежни проблеми), при

чему чворови представљају потенцијалне локације за објекат или објекте [24].

Посебан допринос у проучавању проблема избора локације складишта је дао

Вукићевић у својој књизи [18], у којој је на једном месту систематизовао моделе и

приказао три алгоритма за избор једног складишта. У свим наведеним

случајевима, модели су дефинисани са врло малим бројем критеријума (неретко

један до два), а функцију циља представља нпр. минимизација пређеног пута,

изражено у јединицама дужине или времена или у виду трошкова изражено у

новчаним јединицама [65]. Ипак, у реалном животу околности су другачије.

Најчешће, за решавање проблема потребно је уважити (задовољити) много
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критеријума, често различитих и различитих јачина утицаја, другим речима тип

циљне функције је вишекритеријумски.

Као једно од решења за избор адекватне локације и садржаја складишта УбС

намећу се методе вишекритеријумског одлучивања. Методе вишекритеријумског

одлучивања као што су: ЕЛЕКТРЕ (ELECTRE - ELimination Et Choix Traduisant la

REalité), ВИКОР (ВИшекритеријумско КОмпромисно Рангирање), ПРОМЕТЕ

(PROMETHEE - Preference Ranking Organization METHod for Enrichment of

Evaluations), АХП (AHP - Аnalytic Hierarchy Process), АНП (ANP - Analytic

Network Process), ТОПСИС (TOPSIS - The Technique for Order of Preference by

Similarity to Ideal Solution) и друге, нашле су примену у многим сферама људског

деловања и то: организациони системи, производња и избор технологија,

саобраћај и транспорт, инвестициони пројекти, водопривреда, екологија, војне

примене, просторно планирање, логистика. С обзиром на широк спектар примене

метода вишекритеријумског одлучивања као и велики број различитих метода,

као полазна основа овог рада поменуће се део истраживања, тежишно везана за

избор локације и садржаја складишта, магацина, логистичких центара и

постројења.

До краја двадесетог века, као и почетком овог века, већина истраживања су

се базирала на коришћењу напред наведених метода у поједностављеној

употреби, са дефинисаним мањим бројем захтева који потенцијалне алтернативе

морају да задовоље, обично у једном до највише два нивоа хијерархије. Такође, у

једном броју истраживања упоредно су коришћене две или више метода у циљу

провере или упоређивања добијеног решења. Истраживања су провођена, како у

иностранству, тако и код нас, о чему литература [73] наводи више радова.

Међутим, са развојем друштва, технологија, индустрије и других сфера

привреде, информационих средстава и остало што окружује човека, захтеви који

су се стављали пред њега постајали су све сложенији и бројнији. Самим тим

истраживања постају свеобухватнија у којима се дефинишу комплексни,

вишенивовски системи критеријума који утичу на доношење оптималне одлуке, а

са друге стране истраживања бивају усмерена на комбинацију две или више

метода, чак и из разних области (вишекритеријумских, статистистичких,

експертских и др.) или интеграција метода и њених фази варијанти (најчешће



Момчило С. Ђорђевић – Докторска дисертација

16 | Страна

вишекритеријумског одлучивања). Тако је, Van Den Honert (2001) у свом раду

посматрао чланове групе (одбора, савета и сл.) који као индивидуе у истој доносе

одлуке и приметио да сви чланови нису равноправни, једнако квалификовани или

способни да доприносе у доношењу одлуке, да немају исте интересе и утицаје при

доношењу одлуке. За групно одлучивање је користио АХП методу. Lai и др.

(2002) су применом АХП методе, у односу на више критеријума структуираних у

три нивоа, рангирали три производа. Мишљења шест експерата, оспособљених,

технички компетентних и са довољним искуством, су обрађена помоћу експертске

методе Делфи (Delphi). Saaty (2008) је у свом раду помоћу АХП методе посматрао

који би нови радни однос могао да се заснује након завршетка доктората.

Алтернативе су представљале два посла у фирми (домаћа или инострана) и два у

школским установама (средња школа и факултет). За наведено је формиран

систем критеријума у два нивоа, а за статистичку обраду прибављених мишљења

је коришћена средња геометријска средина као погодан начин прибављања

осредњених вредности. Hong и Xiaohua (2011) су у свом раду на бази АХП методе

у условима ограничених финансијских средстава посматрали пет могућих

локација за формирање логистичких центара за хитне потребе, од којих би се

изабрала најбоље три, а за потребе опслуге 10 подручја. За избор локације

коришћено је четири критеријума. Kuo (2011) је за избор локације међународног

дистрибуционог центра користио хибридни метод фази ДЕМАТЕЛ (DEMATEL -

Decision-Making Trial and Evaulation Laboratory) за организацију одговарајуће

структуре између критеријума, а АХП/АНП за утврђивање тежине критеријума.

Такође, Аshrafzadeh и др. (2012) су за избор локације складишта великих

компанија у Ирану користили АХП методу у фази окружењу. Истраживање је

проведено у два корака: прво су идентификовани критеријуми и поткритеријуми

ради дизајнирања фази АХП структуре, а потом су одређени тежински

коефицијенти свих елемената структуре и извршен избор оптималне алтернативе.

Roh (2012) и (2013) је у својој докторској дисертацији и објављеном раду

користио методе АХП и ТОПСИС и њихове фази варијанте у избору локације

складишта за потребе хуманитарне кризе у две варијанте. У првој варијанти је

рангирао пет алтернатива и за то дефинисао пет критеријума и 25 поткритеријума,

док је у другој рангирао пет алтернатива и за то дефинисао пет критеријума и 29
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поткритеријума. На сличан начин су и Degener и др. (2013) у свом раду

посматрали локацијски проблем хуманитарних центара у подручјима захваћеним

природним катастрофама у Бангладешу. За наведено су користили методе

ПРОМЕТЕ I и II. Mousavi и др. (2013) су решавали вишекритеријумски проблем у

избору локације постројења (фабрике) интеграцијом АХП методе, модификоване

методе Делфи и методе ПРОМЕТЕ. Делфи метода је одабарана за избор

најутицајнијих критеријума од стране неколико експерата, док је метода

ПРОМЕТЕ одабрана за процену и рангирање алтернатива. Томић и др. (2014) су

користећи методe АХП и ЕСП (ESP - Enviroment-Strategy-Performance) решавали

проналазак најпогодније локације за смештај логистичких центара, вршећи

селекцију и рангирање истих на Балканском полуострву. За наведено су

користили 11 градова на територији девет земаља у односу на постављене

критеријуме у два хијерархијска нивоа. Бобар (2014) у својој докторској

дисертацији третира пет критеријума са 20 поткритеријума у избору

најповољнијег понуђача при чему је дефинисао три алтернативе. За наведено је

користио методу АХП и ТОПСИС и њихове фази варијанте. Марковић (2014) је у

избору адекватне локације регионалног центра дефинисао пет критеријума са 20

поткритеријума и за одабир исте користио методе АХП и ПРОМЕТЕ. Făgărăşan и

Cristea (2015) су за избор локације логистичких центара у односу на осам региона

у Румунији користили методу ЕЛЕКТРЕ III, док су Доброта и др. (2015) за избор

адекватне локације дистрибуционог центра користили фази АХП. Посебно су,

коришћењем вишекритеријумске анализе, сагледавани проблеми локација са

економског аспекта у којима се разматра изградња сопственог складишта или пак

узимање складишта у закуп3 (Wutthisirisart и др. (2015)). Karmaker и Saha (2015) су

у свом раду користили комбинацију метода вишекритеријумског одлучивања:

фази АХП за структурирање проблема избора локације складишта и одређивање

тежина критеријума, док су помоћу ТОПСИС и фази ТОПСИС методе рангиране

алтернативе.

Такође, прегледом литературе може се видети да је вишекритеријумска

анализа коришћена и у војне сврхе. Још су Стојиљковић и др. (1988) у раду дали

3 У савремној страној литератури користи се појам „third-party warehouse”.
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дефиниције више критеријума, делом и са аспекта анализе у војне сврхе. За

рангирање осам алтернативних локација у разним регионима коришћено је седам

критеријума (животни и радни услови, снабдевање енергијом, величина

територије чије се потребе задовољавају, степен угрожености, процена

могућности држања слободне територије, потребе територије за производима у

јединици времена и удаљеност од базе и складишта) уз помоћ метода ЕЛЕКТРЕ I

и II, ВИКОР, ПРОМЕТЕ I, II и III и Мађарске методе. Од новијих радова издваја

се рад Терзића (2010) који примењује методе вишекритеријумског одлучивања и

софтвер Експерт чојс (Еxpert Сhoice) у набавној функцији система одбране.

Наиме, на основу приспелих понуда вршено је рангирање и избор три

најповољнија добављача у поступку уговарања набавке, на основу шест

критеријума и седам поткритеријума. Кордик (2012) је у свом раду дао могућност

примене методе вишекритеријумске анализе у процесу планирања, програмирања,

буџетирања и извршења у Војсци Србије на примеру процене степена шест

потенцијалних ризика на реализацију програма, односно рангирао је 11 пројеката

по приоритетима у оквиру једног програма.

Посебно се издвајају радови у којима су се аутори бавили локацијским

проблемима у војсци са напоменом да их није било баш много, а посебно оних у

вези са локацијама складишта. Мишковић и др. (1991) су у свом раду разматрали

проблем избора локације пољских складишта за расељавање резерви и залиха. За

наведено је коришћена метода МЕНОР и систем више општих критеријума и

поткритеријума у три нивоа. У раду је посебно указано да је за сваку врсту робе

као што су УбС, погонска средства и сл. потребно уважити посебне вредносне

критеријуме. У својој дисертацији, Bell (2003) је кроз 6 дефинисаних локацијско-

алокацијских модела приказао методологију избора локације складишта УбС за

потребе америчког ратног ваздухопловства. Милошевић и Мишковић (2003) су за

избор локације пољских складишта УбС користили експертску методу суме

рангова. Значајно је да су раду, поред критеријума за избор потенцијалног места

за расељавање резерви и залиха, узете у обзир и карактеристике које описују

транспортна средства, којима се расељавање и реализује. Божанић и др. (2013)

користећи АХП методу рангирају у односу на четири критеријума и шест

поткритеријума понуђена скелска места прелаза на реци. Ђорђевић и др. (2013) су
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решавали локацијски проблем складиштења регенерисаних делова у склопу

централизоване регенерације делова и ремонта склопова у Војсци Србије помоћу

АХП методе. Рад је израђен у склопу Штабне студије под називом „Оптимизација

управљања резервним деловима у функцији одржавања средстава наоружања и

војне опреме у Војсци Србије“ [123] покренуте 2011. године од стране Управе за

логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије (у даљем тексту: Управа за

логистику) и пројекта Генералштаба Војске Србије под називом „Оптимизација

управљања резервним деловима у Војсци Србије“ [87], покренутог 2012. године.

У раду су одабрана три доминантна критеријума у циљу дефинисање оптималне

локације повратка делова са регенерације (на централни ниво, на ниво корисника

или део на централни ниво, а део на ниво корисника). Гиговић и остали (2016) су

израдили модел за избор складишта УбС на подручју источне Србије који је у

обзир узимао девет ограничења и шест критеријума, а за оцену варијанти

коришћенe су методе вишекритеријумске анализе (ANP, DEMATEL, MAIRCA -

MultiAttributive Ideal-Real Comparative Analysis) и ГИС (GIS - Geographic

Information Systems). AğdaŞ и Eroğlu (2016) су у свом раду користили

комбинацију Оприцовићеве метода ВИКОР за избор најпогодније локације војног

логистичког центра, односно методе ДЕМАТЕЛ за одређивање вредности

дефинисаних критеријума.

Уважавајући напред наведену литературу, може се приметити да нити у

једној није темељно разматран локацијски проблем складишта карактеристичне

робе каква су УбС. Такође, a што је значајно, код разматрања локацијског

проблема објеката није се у обзир симултано узимала потреба сагледавања

његовог садржаја (величина, капацитет, структура, организација и др.) на датој

локацији. Даље, у истраживањима је најчешће сагледаван или релативно мали

број критеријума претежно општег карактера, или критеријуми на мањем броју

нивоа хијерархије (једном до два нивоа), иако потреба налаже много шири

приступ. Са друге стране, неретко су уважавани само најдоминантнији

критеријуми који утичу на избор адекватног решења. Наиме, већина истраживања

су се претежно оријентисала на испуњење основних захтева који проистичу из

намене, места и улоге одређеног објекта у систему и нису уважавани захтеви

других облика (карактера), као што су нпр. економске, друштвене, социолошке,
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инфраструктурне или еколошке природе. У дефинисању критеријума мора да се

уважи да нпр. безбедност људи, складишта и робе у складиштима УбС није уско

везан само за складиште. Наиме, уништење или оштећење УбС може довести до

далекосежног безбедносног проблема, али и еколошког акцидента на широј

територији што сигурно ником није у интересу. Посматрајући из другог аспекта,

критеријуми друштвеног карактера, као што су међусобни утицаји локалне

самоуправе и складишта или став (реакција) становништва према постојању

складишта у његовој околини или утицај складишта на развој локалне

инфраструктуре и сл. итекако може да има утицај на избор складишта УбС.

С обзиром на изнето може да се закључи да до сада није дефинисана

универзална методологија у избору складишта УбС, а поготово није усвојено да је

одређена метода или методе најбоља или пак боља од осталих. Узимајући у обзир

трендове наведених радова, за потребе овог истраживања ће се посебно уважити:

(1) комбинација више метода, од којих је би се помоћу АХП структурирао модел,

а помоћу ДЕМАТЕЛ извршила анализа односа и међузависности дефинисаних

критеријума и њихове структуре; (2) различити интереси доносилаца одлука; (3)

сумултано посматрање локације и садржаја складишта УбС; (4) новоутврђени

систем критеријума који утичу у избору складишта УбС; (5) хијерархија

критеријума у циљу прецизно дефинисаног захтева који се постављају при избору

локације и садржаја складишта УбС; (6) избор или селекција постојећих и/или

нових (будућих) складишта УбС.

Војска, као једна од битних институција у држави без обзира на њено место

и функцију коју обавља, обавезује да увек буде у садејству са окружењем,

становништвом, свим облицима власти, са структурама у држави и друго,

прецизније са свим елементима друштва уважавајући његове могућности и

потенцијале. Намеће се потреба за свеобухватним дефинисањем система

критеријума који ће да обухвате прописана начела и принципе за складиштење и

очување квалитета УбС које је неопходно поштовати, али и остале („невојне”)

захтеве који итекако имају утицај у поступку избора складишта УбС. Када се

свему наведеном додају захтеви с обзиром на структуру, организацију и правила

по којима војска поступа, дефинисање новог система критеријума је врло сложен,

а избор складишта УбС вишекритеријумски.
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1.3. НАУЧНИ ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА

На основу свега изложеног, утврђени су следећи циљеви истраживања

садржани у предмету истраживања: (а) развој новог концепта генерисања решења

за доношење оптималне одлуке у избору адекватне мирнодопске локације и

садржаја складишта за смештај УбС, у смислу продуктивне и објективне подршке

доносиоцима одлука у размишљању и доношењу одлука; (б) усвајање новог

система критеријума који утичу на избор локације и садржаја складишта УбС,

узимајући у обзир структуру, концепцију, мисије и задатке војске, али и нове

услове и утицаје у којима се војна организација налази; (в) дефинисање

методологије за формирање адекватних управљачких одлука у поступку избора

оптималне локације и садржаја складишта УбС применом метода

вишекритеријумског одлучивања.

Уважавајући напред наведено, постављени циљеви су у функцији развоја

савремених логистичких принципа и тенденција усавршавања војних

организација.

1.4. ПОЛАЗНЕ ХИПОТЕЗЕ

Полазећи од општих теоријских сазнања и искустава из праксе, а

уважавајући резултате истраживања, утврдиће се валидност следећих хипотеза.

Општа хипотеза гласи: могуће је унапредити систем одлучивања за избор

складишта УбС применом оптимизационог модела вишекритеријумског

одлучивања. Самим тим, могуће је, одабрати оптимално решење у избору

адекватне мирнодопске локације и потребног садржаја складишта УбС са свим

својим елементима, уважавајући новоутврђени систем критеријума. Поред опште

хипотезе, изведено је и више појединачних хипотеза, и то: (а) избор складишта

УбС потребно је симултано посматрати кроз локацију и кроз садржај складишта;

(б) на избор мирнодопске локације и садржаја складишта УбС утиче више

супростављених захтева (критеријума) различитог карактера; (в) на избор

локације и садржаја складишта УбС утичу различити интереси (жеље) доносилаца
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одлуке; (г) комбиновањем више метода и техника могуће је смањити

субјективност у одређивању тежина критеријума од стране доносилаца одлука у

избору мирнодопског складишта УбС; (д) могуће је прописати методологију за

избор локације и садржаја складишта без обзира на врсту и количине УбС која се

у њему складиште; (ђ) могуће је вршити избор или селекцију постојећих и/или

нових (будућих) складишта УбС у односу на новоусвојени систем критеријума.

Стратешка оријентација било које војне организације у свету истиче потребу

унапређењу својих складишних капацитета, чак и уважавањем развоја нових

метода и методологија, при чему се обавезно полази од следећег: задовољење

различитих интереса корисника у окружењу, подизања нивоа квалитета услуга и

савремени приступ логистици војске, али и логистици државе.

1.5. МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ИСТРАЖИВАЊА

У истраживању ће се користити више метода избора, квантификовања и

рангирања критеријума у односу на алтернативе у избору оптималне одлуке у

процесу избора локације и садржаја складишта. Наведеној сврси послужиће

методе из области операционих истраживања, односно методе

вишекритеријумског одлучивања, у овом случају методе АХП и ДЕМАТЕЛ.

Поред наведених метода, користиће се и опште методе, као што су методе

логичког објашњења (индуктивно и дедуктивно закључивање, методе анализе и

синтезе, методе апстракције и конкретизације, методе генерализације и

специјализације). За потпуну спознају предмета истраживања, примениће се и

један део посебних научних метода у појединим фазама истраживачког поступка:

од прикупљања података, преко систематизације и статистичке обраде, до

доношења закључака. За прикупљање података користиће се анкета. Такође, у

истраживању ће се користити искуствене (емпиријске) методе, будући да ће се у

истраживању обрађивати и део постојећих емпиријских (искуствених) података,

на основу којих је такође, могуће доћи до одређених научних сазнања.
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2. СИСТЕМИ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ

2.1. ОДЛУКА И СИСТЕМИ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ

Појмови одлука и одлучивање су у данашње време ушли у широку употребу.

Користе се свакодневно. Стално су присутни у животу човека, како у приватном,

тако и у пословном. Често се дешава да они који их изговарају нису у потпуности

сигурни шта је у ствари њихово право значење или пак, доносиоци одлука нису

ни свесни да то заиста и чине. Такође, научна теорија их третира. Данас,

практично не постоји нити једна научна дисциплина која не користи појмове

систем, управљање, одлука, информација, комуникација, ризик. Иако се

дефиниције, а посебно садржаји ових појмова различити зависно од теоретичара

до теоретичара који их описују, њихова суштина ипак остаје иста. Стога се они

могу сматрати основнима појмовима у савременој науци.

Једна од општих дефиниција гласи [106]: одлука је избор из скупа од

најмање две опције којима можемо да остваримо жељени циљ, док је одлучивање

избор између одређеног броја алтернатива или просто речено - бирање између

више могућности или тражење решења. Може се рећи и на другачији начин да

одлучивање представља темељни мисаони процес који се састоји од препознавања

и бирања могућих решења која воде до неког жељеног стања.

Како су се пред човека постављали све захтевнији проблеми, кроз историју

су се развијали системи који су људима представљали помоћ при доношењу

одлука, нарочито у сложеним ситуацијама, а посебно при доношењу одлука на

вишим нивоима одлучивања.

Постоје записи да је Бенџамин Френклин4 наводно имао једноставан систем

за одлучивање који је користио у доношењу важних одлука. Поступак је објаснио

свом пријатељу Џозефу Пристлију у једном од својих писама. С једне стране

папира написао би аргументе у корист одлуке, док су на другој страни били

аргументи против. Затим је прецртао аргументе на обе стране папира који су били

4 Benjamin Franklin (1706–1790), амерички државник, филозоф, изумитељ, физичар, економиста
и писац [111].
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релативно истог значаја. Непрецртани аргументи су постали аргументи који би

требало да буду разматрани. На овај начин, Френклин је већ тада „препознао“

тежине аргумената (критеријума) [53].

Данас, за вредновање великог броја критеријума различитих карактера,

постоје разни математички софтвери, тзв. системи за подршку одлучивању, који

умногоме помажу у решавању проблема постављених пред савременог доносиоца

одлуке. Увођење ових софтвера у све шире области људске делатности и рад са

њима, представља суштински прелаз на савремене методологије и технологије

одлучивања. Поред наведеног, тј. крај доношења најбоље, праве, оптималне

одлуке, има и других добити. На пример, једна од њих је смањење пресудне

субјективности учесника у доношењу одлука, затим повећање одговорности за

донете одлуке на свим нивоима одлучивања, моделовање реалних ситуација нуди

решења на унапређењу система са аспекта било економичности, ефикасности или

ефективности, али и много другога. Како год, системи за подршку одлучивању су

током времена постајали незаменљив алат у процесима доношења одлука, који су

се тицали проблема у свим сферама човековог живота. Према Мишковићу [64],

систем за подршку одлучивању чак предстаља назив академског подручја које

проучава системе за подршку одлучивању у контексту њихове употребе.

Нагли развој информационих система и рачунарске технике, уводи их на

велика врата у процесе одлучивања, што је Мејсон још давне 1969. године у свом

делу „Basic Concepts for Designing Management Information Systems“ визионарски

предвидео, цитирано у [120].

У теорији одлучивања развијен је велики број метода и техника које су

нашле примену у решавању проблема реалног света. С обзиром на природу

решавања проблема, разликују се две групе метода: методе једнокритеријумског

одлучивања (ЈКО) и методе вишекритеријумског одлучивања (ВКО)5. Методе из

групе ЈКО карактерише добијање оптималног решења које даје највећу вредност

једне критеријумске функције присуством одговарајућег скупа ограничења. У

групу ових метода спадају: линеарно и нелинеарно програмирање, динамичко

програмирање, транспортне методе, мрежно планирање, теорија игара и друго.

5 У страној литератури користи се појам „Multicriteria decision making”, скраћено MCDM.
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Како год, у реалним ситуацијама пред човека се најчешће постављају

проблеми који треба да задовоље више критеријума (често много више од један),

што доносиоцу одлуке усложњава могућности и начине разрешења насталог

проблема [79]. Методе ВКО карактерише доношење одлуке у случајевима

постојања више критеријума који су често међусобно сучељени. Највећа предност

ВКО у односу на методе које користе само један критеријум при одлучивању је

управо та што се у обзир узима више критеријума, јер је у пракси веома мали број

проблема на које утицај има само један фактор, односно у чију би се

оптимизацију укључио само један критеријум [42],[79]. Заједничке

карактеристике за проблеме који се могу решавати применом ВКО су: (1)

присуство више критеријума (функција циља, функција критеријума) за

одлучивање; (2) постојање више алтернатива (решења) за избор; (3)

неупоредивост јединица мере критеријума; (4) присуство процеса пројектовања

или избора решења [75].

Решења ове врсте проблема су пројектовање најбоље акције или избор

најбоље акције из скупа претходно дефинисаних акција. На основу заједничке

карактеристике пројектовање или избор, проблеми ВКО могу се систематизовати

у две групе: вишециљно одлучивање (ВЦО) и вишеатрибутивно одлучивање

(ВАО). Уобичајено је да се проблеми ВЦО називају „добро структурирани

проблеми“, а проблеми ВАО „лоше структурирани проблеми“ [73],[75]. Будући да

локацијски проблеми најчешће представљају лоше структурирани проблеми, исти

ће се на тај начин и посматрати.

Мора се напоменути да су методе ВКО фокусиране на доносиоца одлука.

Оне помажу доносиоцима одлука да схвате динамику проблема, те нуде

продуктивну и објективну подршку одлучивању. Другим речима, представљају

помоћ у размишљању и доношењу одлука, а не да донесе одлуку.

2.2. МOДEЛИ ВИШЕАТРИБУТИВНОГ OДЛУЧИВAЊA

Мoдeли ВAO се користи за решавање проблема који не могу лако да се

структуирају и имa слeдeћу oпшту мaтeмaтичку пoстaвку [73]:

 2),(),...,(),((max) 21 nxfxfxf n
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при oгрaничeњу

 maaaAx ,...,, 21

гдe су:

n - брoj критeриjумa (aтрибутa), ;,...,2,1 nj 

m - брoj aлтeрнaтивa (акција, варијанти), mi ,...,2,1 ;

fj - критeриjуми (aтрибути), ;,...,2,1 nj 

ai - aлтeрнaтивe (aкциje) за разматрање, mi ,...,2,1 ;

A - скуп свих aлтeрнaтивa (aкциja).

При тoмe су пoзнaтe и врeднoсти ijf свaкoг рaзмaтрaнoг критeриjумa jf ,

дoбиjeнe сa свaкoм oд мoгућих aлтeрнaтивa ia :

)( ijij aff  , );,( ji ;,...,2,1 mi  ;,...,2,1 nj 

Уoбичajeнo je дa сe мoдeл ВAO прикaзуje oдгoвaрajућoм мaтрицoм

врeднoсти критeриjумa зa пojeдинe aлтeрнaтивe, која се назива матрицом

одлучивања, приказана у табели 2.1.

Табела 2.1. Матрица вишеатрибутног одлучивања, цитирано у [32],[33]

i, j
Критеријуми

f1 ... fj ... fn

В
ар

иј
ан

те

А1 f11 f1j f1n

...
Аi fi1 fij fin

...
Am fm1 fmj fmn

Wj W1 Wj Wn
+/- min/max min/max min/max

Критeриjуми типa минимизaциje мoгу сe прeвoдити у критeриjумe типa

мaксимизaциje (нпр. мнoжeњeм њихoвих врeднoсти сa -1, односно одређеном

трансформацијом) или сe тoкoм рeшaвaњa мoдeлa мoгу рaзликoвaти критeриjуми

мaксимизaциje и минимизaциje.

Постоје бројне методе зa рeшaвaњe мoдeлa из области ВAO које су развијене

током последњих двадесет-тридесет година, oд кojих су нajпoзнaтиje мeтoдe

ELECTRE, VIKOR, PROMETHEE, AHP. Подаци за конкретни проблем ВАО често
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могу бити непoдeсни зa дирeктну примeну у oвим мeтoдaмa (бројни подаци и

описни подаци, велики или мали бројеви), па мoрa дa сe изврши oдгoвaрajућa

припрeмa рaспoлoживих пoдaтaкa путeм трaнсфoрмaциje aтрибутa или

дeфинисaњa тeжинских кoeфициjeнaтa (W).

За моделе ВАО независно од методе кoja ћe сe кoристити зa рeшaвaњe

прoблeмa, значајни су следећи аспекти припрeмe пoдaтaкa: (1) квaнтификaциja

квaлитaтивних aтрибутa; (2) мoдификaциja aтрибутa истoг критeриjумa; (3)

нoрмaлизaциja и линeaризaциja aтрибутa; (4) дeфинисaњe тeжинских

кoeфициjeнaтa критeриjумa.

Пoрeд нaвeдeних oпштих нaчинa припрeмe пoдaтaкa, нeкe мeтoдe ВAO

имajу свoje дaљe зaхтeвe зa дeфинисaњeм oдрeђeних пaрaмeтaрa мoдeлa.

2.3. МЕТОДА АНАЛИТИЧКИ ХИЈЕРАРХИЈСКИ ПРОЦЕС

Метода Аналитички хијерархијски процес или АХП метода (AHP - Analytic

Hierarchy Process) представља алат у анализи одлучивања, креиран да пружи

помоћ доносиоцима одлуке у решавању комплексних проблема одлучивања у

којима учествује већи број доносилаца одлуке, већи број критеријума и у

вишеструким временским периодима [73],[105],[120],[121],[122]. На основу

дефинисаног скупа критеријума и вредности атрибута за сваку алтернативу бирају

се најприхватљивија решења, тј. приказује се потпуни поредак (ранг) алтернатива

у моделу. Практичну примену је нашао у анализи одлучивања и групном

доношењу одлука у решавању комплексних проблема чије елементе чине циљеви,

критеријуми, подкритеријуми и алтернативе. Представља мaтeмaтичку мeтoду

зaснивaном нa eлeмeнтaрним oпeрaциjaмa сa мaтрицaмa коју је седамдесетих

година прошлог века развио Томас Сати (Thomas L. Saaty). Настала је као

резултат потребе решавања проблема из области где су присутни сукоби (conflict

resolution), преговарања и анализе конфликта и више различитих интереса. Прва

публикација појавила се 1977. године („A Scaling Method for Priorities in

Hierarchical Structures”, објављена у часопису Journal of Mathematical Psychology,

No. 15, pp. 234-281). Његову прву књигу о АХП је 1980. године објавио McGraw

Hill под насловом „The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting,
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Resource Allocation”. Према Сатију, АХП је метода базирана на поређењу

величина у паровима („pair-wise comparison“), а засновано на људској

каракатеристици упоређивања нечега у односу на нешто6, уважавајући тежине у

хијерархији у циљу рангирања алтернатива [96],[97],[98]. Улаз се може добити из

објективних мерења, као што су цене, тежине и слично, или пак, из субјективних

мерења, као што су осећања и склоности. Метода омогућава одређену меру

недоследности у оценама. Степен недоследности је мерен индексом

недоследности. Тежине су изведене применом методе јединичних вектора

базиране на техници упоређивања у паровима [53]. Током периода од 30 година,

АХП је постао један од најпознатијих ВКО алата у пракси. Широко је користе

многе корпорације и владе широм света.

Метода је рaзвиjeнa, као и што је речено, кao пoдршкa дoнoсиoцимa oдлукa

при рeшaвaњу сложених прoблeмa вишeкритeриjумскoг oдлучивaњa кoд кojих

ниje мoгућe eгзaктнo врeднoвaњe рaспoлoживих, најчешће конфликтних

критeриjумa и aлтeрнaтивa, oднoснo зa рeшaвaњe прoблeмa кoд кojих могу да

буду дoминaнтни квaлитaтивни фaктoри. Заснива на разлагању сложеног

проблема у хијерархију, а смисao мeтoдe je најчешће рaнгирaњe и избoр

нajприхвaтљивиje aлтeрнaтивe нa oснoву дeфинисaнoг скупa критeриjумa и

aлтeрнaтивa. Мeтoдoлoгиja којом се руководи AХП oмoгућaвa дoнoшeњe

лoгичних, тeмeљних и oдбрaњивих oдлукa. Иначе, врло је блиска начину на који

појединац решава сложене проблеме, растављајући их на једноставније

компоненте: циљ се налази на врху хијерархије, док су критеријуми и

подкритеријуми на нижим нивоима. Алтернативе су на најнижем нивоу. На слици

2.4. дата је хијерархија коју чине циљ који треба остварити (достићи),

критеријуми (атрибути) у више нивоа и алтернативе на најнижем нивоу.

Критеријуми у хијерархији могу се односити на било какав аспект проблема

одлучивања, материјалан или нематеријалан, пажљиво мерен или грубо

процењен, добро или лоше схваћен, у принципу све што може помоћи при

доношењу одлуке [102]. Карактер решаваног проблема захтева примену

критеријума, како са квантитативним показатељима, тако и са квалитативним

6 Према спознајама из психологије, у људској је природи ограничена могућност истовременог
упоређивања и процењивања једног броја параметара, врло често два параметра.
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описом (атрибутима), а у циљу што бољег дефинисања нпр. поузданости,

ефикасности и економичности предложених варијанти - модела, ради њиховог

рангирања и избора оптималног модела [65]. У овом истраживању представља

избор најпогодније локације и садржаја складишта УбС.

Слика 2.4. Структуирање проблема помоћу АХП методе, цитирано у [73], дорадио аутор

Крeирaњeм aдeквaтнe хиjeрaрхиjскe структурe критеријума и

подкритеријума, спрoвoђeњeм прoписaнoг пoступкa пo кoрaцимa, фoрмирajу сe

мaтрицe пo рaзличитим хиjeрaрхиjским нивoимa, након чега се применом методе

AХП изрaчунaвaју вeктoри тeжинских кoeфициjeнaтa зa aлтeрнaтивe и

критеријуме. Oви вeктoри изрaжaвaју рeлaтиван знaчaj (врeднoст) свaкe

aлтeрнaтивe и критеријума, односно када су питању алтернативе представљају

њихов ранг у oднoсу нa дефинисане критеријуме.

Оно што је важно, треба нагласити да су раније биле варијабле које су биле

измерљиве, док су то данас критеријуми или атрибути. Такође, раније је била

констатација да мора да се задовољи, док је данас пожељно решење. Наведено

значи да циљ представља идеално (жељено) стање, док критеријуми, који могу да

буду елиминациони и успоредни, дефинишу степен прихватљивости достизања

циља.
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Предности АХП методе су: флексибилна, интуитивна и провера

недоследности; проблем је конструисан у хијерархијској структури, значај сваког

елемента постаје јасан; непристрасност у доношењу одлука, док су недостаци

АХП методе: неправилности у поређењу; потребан већи број парова за поређења

[5].

Постоји неколико комерцијалних програма за имплементацију ове методе,

при чему је међу првима Експерт Чојс (Expert Choice), оригинално развијен још

давне у 1983. године. Прoгрaмски пaкeт Експерт Чојс (Expert Choice) je сoфтвeр

нaмeњeн рeшaвaњу прoблeмa вишeaтрибутивнoг oдлучивaњa примeнoм AХП

мeтoдe, кao пoдршка дoнoсиoцимa oдлукa при рeшaвaњу кoмплeксних прoблeмa

вишeкритeриjумскoг oдлучивaњa кoд кojих ниje мoгућe eгзaктнo врeднoвaњe

рaспoлoживих критeриjумa и aлтeрнaтивa, oднoснo зa рeшaвaњe прoблeмa кoд

кojих су дoминaнтни квaлитaтивни критeриjуми. Служи за решавање

полуструктуираних и неструктуираних проблема одлучивања. Експерт Чојс

прeдстaвљa битан прoгрaмски пaкeт кojи дaje вeлики пoдстицaj рaзвojу и примeни

систeмa зa пoдршку oдлучивaњу и eкспeртских систeмa. Пoрeд мoгућнoсти

aутoмaтизације обраде података у циљу рeшaвaњa прoблeмa oдлучивaњa, а штo

дoпринoси вeћoj брзини рaдa, сoфтвeр пружa и мнoгe другe мoгућнoсти:

спрoвoђeњe „штa-aкo“ aнaлизe кoja oмoгућaвa прaћeњe утицaja прoмeнe

врeднoсти и знaчaja критeриjумa и пoдкритeриjумa нa избoр aлтeрнaтивe,

грaфички и нумeрички прикaз рeзултaтa aнaлизe, мoдeлoвaњe слoжeних

хиjeрaрхиjских структурa прoблeмa, рeшaвaњe прoблeмa вeликих димeнзиja сa

oбимним мaтeмaтичким изрaчунaвaњимa, групнo oдлучивaњe, итд. [129],[130].

Основна идеја се односи на оцену важности (битност, значајности)

критеријума и поткритеријума, као и оцене важности алтернатива у односу на

критеријуме. Да би оцењивање било лакше, оно се врши упоређивањем у

паровима („pairwise comparison”) уз помоћ тзв. Сатијеве скале од девет тачака,

дате у табели 2.2. Када се изврши оцена свих парова критеријума, као и свих

парова алтернатива у односу на сваки од критеријума, тада софтвер агрегира по

важности алтернативе у односу на глобални циљ. Тиме се долази до ранга

алтернатива, што може директно бити искоришћено за доношење одлука.
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Табела 2.2. Сатијева скала од девет тачака, цитирано у [73]

Скала Објашњење рангирања
9 Апсолутно најзначајније/најпожељније
8 Веома снажно ка апсолутно најзначајнијем
7 Веома снажно ка веома значајном/пожељном
6 Снажно ка веома снажном
5 Снажније више значајно/пожељно
4 Слабије ка више снажијем
3 Слабије више значајно/пожељније
2 Подједнако ка слабијем вишем
1 Подједнако значајно/пожељно

0,50 Подједнако ка слабије мањем
0,33 Слабије мање значајно/пожељно
0,25 Слабије ка снажно мањем
0,20 Снажно мање значајно/пожељно
0,17 Снажно ка веома снажно мањем
0,14 Изузетно снажно мање значајно/пожељно
0,13 Веома снажно ка апсолутно мањем
0,11 Апсолутно најмање значајно/пожељно

Као последњи корак врши се анализа осетљивости, где се уз графичку помоћ

софтвера утврђује осетљивост, тј. стабилност решења. Уколико за „мале“ промене

у оцени важности критеријума долази до промене ранга алтернатива, тада се каже

да је добијено решење нестабилно, тј. осетљиво на такве промене. Искусни

доносиоци одлука пажљиво анализирају стабилност решења, јер схватају да је то

можда и најбитнија фаза у целокупном процесу доношења одлука.

Прoцeс дoнoшeњa oдлукe примeнoм прoгрaмскoг пaкeтa Експерт Чојс oдвиja

сe крoз слeдeћe фaзe: (1) дефинисање циља; (2) дефинисање критеријума и

поткритеријума (тзв. структурирање проблема); (3) дефинисање (генерисање)

алтернатива; (4) упоређивање критеријума у односу на циљ (одређивање утицаја

критеријума на циљ); (5) упоређивање алтернатива у односу на критеријуме

(одређивање релативног утицаја сваке алтернативе по одређеном критеријуму);

(6) синтеза алтернатива у односу на циљ (агрегација решења); (7) анализа

осетљивости [76],[115],[116],[130]. Наведени кораци биће кључни за усвајање

методологије у избору складишта УбС у овом истраживању.
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2.4. МЕТОДА ДЕМАТЕЛ

Метода ДЕМАТЕЛ (енг. Decision-Making Trial and Evaulation Laboratory)

представља свеобухватну методу за пројектовање и анализирање структурног

модела са узрочним односима између комплексних критеријума [124]. Као

резултат примене методе добијају се укупни директни и индиректни утицаји

сваког критеријума предати на остале критеријуме, али и примљени од осталих

критеријума. Коришћењем ДЕМАТЕЛ методе разматрају се зависни критеријуми

и утврђује се степен зависности између њих. Метода је заснована на теорији

графа, омогућавајући визуелно планирање и решавање проблема тако да се

релевантни критеријуми могу поделити на узрочне и последичне у циљу бољег

разумевања међусобних односа. Ова метода омогућава боље разумевање

комплексне структуре разматраног проблема и одређује везе између критеријума,

везе између нивоа структуре и јачине утицаја критеријума [57],[58]. Своју

примену, у стратегијском управљању, налази у фази израде стратешке мапе којом

се омогућава боље разумевање стратегије организације на свим организационим

нивоима.

Поступак израчунавања интензитета међусобних утицаја фактора, односно

показатеља ДЕМАТЕЛ методом реализује се у следећим корацима

[103],[17],[25],[58]:

Корак 1: Под претпоставком да постоји m експерата у посматраном

истраживању и n критеријума који се посматрају, сваки експерт треба да одреди

степен утицаја критеријума i на критеријум j. Упоредна анализа пара i-тог и j-тог

критеријума од стране k-тог експерта означава се са xij
k, при чему је: i=1,...,n;

j=1,...,n; k=1,...,m. Вредност сваког пара xij
k узима једну целобројну вредност са

следећим значењем: 0 - нема утицаја; 1 - мали утицај; 2 - средњи утицај; 3 -

велики утицај; 4 - веома велики утицај. Одговор k-тог експерта приказује се

ненегативном матрицом ранга n×n, а сваки елемент k-те матрице у изразу

Xk=[xk
ij]n×n означава цео ненегативан број xk

ij, при чему је 1 ≤ k ≤ m. Према томе,

матрице X1, X2, …, Xm су матрице одговора сваког од m експерата. Дијагонални

елементи матрице одговора свих експерата узимају вредност нула, јер исти

фактори немају утицаја. На основу постављених матрица одговора Xk=[xk
ij]n×n од
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стране свих m експерата може се израчунати матрица просечних одговора

Z=[zij]n×n, која представља средњу вредност мишљења свих m експерата за сваки

елемент матрице Z на следећи начин:

2

11 12 1

21 22 2

1

n

n

n n nn

z z z

z z z
Z

z z z

 
 
 
 
 
  





   



при чему је:

1
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z x
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Матрица Z приказује почетне ефекте које одређени фактор проузрокује, али

и почетне ефекте које добија од осталих фактора.

Корак 2: На основу матрице Z израчунава се нормализована матрица

просечне перцепције D.

/D Z s

где је:

1 1
1 1

max max ;max
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Сума сваког i-тог реда матрице Z представља укупне директне ефекте које је

фактор i омогућио осталим факторима, а сума сваке j-те колоне матрице Z

представља укупне директне ефекте које је фактор j добио од осталих фактора.

Матрица D се добија када се сваки елемент zij матрице Z подели са изразом s.

Сваки елемент dij матрице D узима вредност између нуле и један.

Корак 3: Израчунава се матрица укупних утицаја T ранга n×n према изразу:

  1
T D I D

 

где је I јединачна матрица ранга n×n. Елемент tij представља директан утицај

фактора i на фактор j, а матрица T одражава укупне односе између сваког пара

фактора.

ij n n
T t


    , i,j=1,2, …, n.

Корак 4: У матрици укупних утицаја T сума редова и сума колона

представљена је векторима R и C ранга n×1:
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Вредност ri представља суму i-тог реда матрице T, и приказује укупне

директне и индиректне ефекте које је фактор i омогућио осталим факторима.

Вредност cj представља суму j-те колоне матрице T, и приказује укупне директне

и индиректне ефектне које је фактор j добио од осталих фактора. У случају када је

i=j, онда израз (ri+ci) представља значајност фактора, а израз (ri - ci) означава

интензитет утицаја фактора у односу на остале.

Корак 5: Одређивање прага вредности α и конструисање мапе мрежног

односа. Праг вредности се одређује на основу експертског мишљења или

применом израза:

1 1

n n

ij
i j

t

N
  

  



који представља аритметичку средину елемената матрице T, а где је N

укупан број елемената матрице T. Циљ израчунавања прага вредности јесте

елиминисање утицаја мање значајних елемената у матрици T. Елементи матрице T

који су мањи или једнаки од усвојеног прага вредности α добијају вредност нула,

а остали елементи матрице Т који су већи од прага вредности α задржавају

постојећу вредност. На основу израчунатог или усвојеног прага вредности добија

се филтрирана матрица T на основу које се може конструисати мапа мрежног

односа. Мапа мрежног односа омогућава боље разумевање односа између

посматраних фактора у оквиру целокупне структуре модела.

У складу са наведеним, у овом истраживању ће се помоћу методе

ДЕМАТЕЛ извршити анализа односа и међузависности дефинисаних критеријума

и њихове структуре, односно извршити анализа међусобних утицаја критеријума,

а све у циљу бољег разумевање комплексне структуре разматраног проблема и

критеријума који имају утицај на доношење адекватне одлуке.
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3. СИСТЕМ СНАБДЕВАЊА УБОЈНИМ СРЕДСТВИМА

3.1. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СВОЈСТВА СИСТЕМА

СНАБДЕВАЊА УБОЈНИМ СРЕДСТВИМА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Систем снабдевања у војсци представља скуп више различитих елемената,

међусобно повезаних и интерактивних, који планским коришћењем ресурса на

територији, резерви и залиха обезбеђује покретне ствари ради обезбеђења услова

за живот и рад команди, јединица и установа МО и ВС у миру и рату [27]7.

Систем снабдевања је и организована делатност команди, јединица, управа и

установа МО и ВС и органа логистичких служби као стручних носилаца који,

планским и систематским коришћењем материјалних извора, резерви и залиха у

систему одбране и на територији, обезбеђују правовремено и непрекидно

снабдевање јединица и установа покретним стварима неопходним за борбу, живот

и рад [86]8. Снабдевање представља једну од функција кроз коју војна логистика

решава своје задатке (слика 3.1.).

Слика 3.1. Место снабдевања у војној логистици

Међу робом, материјалом, опремом и осталим покретним стварима, као

7 Изведена из дефиниције снабдевања из Доктрине логистике Војске Србије.
8 Дефиниције из Правила техничке службе, ТУ-V, 1, 1971. година, прилагођена данашњици.
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специфична врста се издвајају УбС.

Уважавајући напред наведено, систем снабдевања УбС представља скуп

више елемената - људи и различитих средстава и опреме, међусобно

организованих да се у њему континуирано врши анализа и размена информација о

потребама корисника - потрошача, с циљем задовољења тих потреба.

Информациони токови су прожети кроз мноштво материјалних токова који се

реализују у систему, кроз процесе: планирања, набавке, попуне, управљања,

руковања и располагања УбС, а све по захтеву корисника - потрошача. Другим

речима, систем се стара о УбС у току читавог његовог животног циклуса, од

момента настанка потребе за њима, па све до тренутка његовог расходовања и

отуђења из система, чак и у случајевима када се УбС у систему не утроше [89].

Систем снабдевања УбС је интегрални део система снабдевања покретним

стварима у МО и ВС и представља његов подсистем. Систем снабдевања УбС у

МО и ВС је организован у миру тако да реализује мирнодопске задатке, али и

представља основ за брзо организовање ефикасног система снабдевања УбС у

ратним условима. Организација система снабдевања УбС мора да буде таква да у

миру обезбеђује рационално пословање и истовремено, добру основу за прелаз

државе са мирнодопског на ратни начин функционисања. А да би ефикасно

функционисао, систем мора да има адекватну структуру, добро диференциране

функције, токове и принципе рада, дисциплину свих субјеката, поуздан систем

веза и механизме повратних веза, као и унапред планиране, обезбеђене и

припремљене капацитете за функционисање у рату [59].

На слици 3.2. приказани су подсистеми система снабдевања у Војсци Србије.

Слично је и у другим војскама сходно усвојеним класификацијама материјала9.

Најбитнија карактеристика система снабдевања УбС је да исти нема ослонца

у капацитетима државе. Наведено значи, да се резерве УбС налазе само у војсци, а

не и у другим капацитетима државе, што представља велики ограничавајући

фактор код поступања са УбС.

9 На пример, НАТО класификација [71] подразумева пет основних класа, док је Војска САД
дефинисала 10 основних класа материјала за снабдевање [48].
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Слика 3.2. Подсистеми система снабдевања у Војсци Србије

Начини и форме организовања система снабдевања зависе од сложености и

циљева система у оквиру кога се развија и задатака које обавља. То значи, да ће

врсте, асортиман и количине УбС којима снабдева кориснике - потрошаче,

размештај корисника - потрошача и захтеви у систему утицати на организациону

структуру система. Поред разлика у структури он ће се разликовати и по

величини, сложености, трошковима, пословању, карактеру процеса, току

информација и материјала и слично.

Специфичност снабдевања УбС огледа се кроз изворе снабдевања који се

користе, затим асортиман и количине потреба које се достављају, ангажоване

ресурсе за реализацију задатака, време трајања, место извршења задатака, начин

извршавања задатака и много другога. У току извођења борбених активности увек

постоји могућност уништења материјала и ресурса за снабдевање, па је задатак

система снабдевања УбС, поред осталог и да вероватноћу уништења дела

материјала и ресурса сведе на минималну, а вероватноћу реализације задатка на

максималну вредност.

3.2. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА УБОЈНИМ СРЕДСТВИМА

Систем снабдевања УбС је, као што је и речено, у основи садржан у

елементима и процесима система. Елементи система снабдевања УбС (слика 3.3.)
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су [59],[71],[89],[110]: управни органи; извршни органи; материјални извори;

резерве и залихе УбС; информациони и материјални токови.

Слика 3.3. Елементи система снабдевања УбС

С обзиром на напред наведено, систем снабдевања УбС је организован преко

органа који управљају у систему снабдевања (управни органи) и органа који

извршавају задатке у систему снабдевања по нивоима командовања од нивоа

организационих јединица у МО и ГШ ВС до непосредног корисника (извршни

органи). Управни органи система су строго раздвојени од извршних органа и

извршавају само стручну функцију у односу на извршне органе [77],[78].

Органи у систему снабдевања УбС по нивоима командовања своје задатке

извршавају и упоредо се реализују процеси у система снабдевања УбС [32],[77], и

то: планирање УбС; набавка УбС; попуна јединица и установа са УбС;

управљање, руковање и располагање УбС. Будући да се велики део активности

наведених процеса непосредно одвија у самим складиштима УбС, исти ће бити

посебно описани.

Са друге стране, за чије потребе складишта УбС иначе постоје издвајају се

корисници - потрошачи. Тренутно, „ситуација на терену” је следећа: (а)

географски посматрано, на територији Републике Србије могу се издвојити 3

подручја на којима су сконцентрисане снаге корисника - потрошача: на југу земље

око Ниша, око Београда и око Краљева; (б) највећа концентрација снага изражена

је на југу земље, где су лоциране две бригаде КоВ и мешовита артиљеријска
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бригада као велики потрошачи, односно мањи делови више разних јединица које

по количинама УбС представљају мале потрошаче; (в) друга по концентрацији

снага је подручје Београда, где је лоцирана једна бригада КоВ и две територијалне

бригаде као велики потрошачи, односно две бригаде и мањи делови више разних

јединица које по количинама УбС представљају мале потрошаче; (г) трећа по

концентрацији снага је подручје Краљева, где је лоцирана једна бригада КоВ и

једна територијална бригада као велики потрошачи, односно мањи делови више

разних јединица које по количинама УбС представљају мале потрошаче.

Од јединица, највећи потрошачи су четири бригаде КоВ и мешовита

артиљеријска бригада, а затим територијалне бригаде; остали потрошачи не

представљају посебно „захтевну” снагу. По врсти, маси и габариту, од УбС

„најпроблематичнија” за снабдевање је: (1) УбС оклопно-механизованих јединица

(за потребе четири тенковска и осам механизованих батаљона у бригадама КоВ);

(2) земаљска артиљеријска ракетна УбС (за потребе четири дивизиона

вишецевних лансирних бацача у бригадама КоВ и један ракетно-артиљеријски

дивизион у мешовитој артиљеријској бригади); (3) земаљска артиљеријска УбС за

подршку (четири хаубичко артиљеријска дивизиона у бригадама КоВ и два

топовско-хаубичка артиљеријска дивизиона у мешовитој артиљеријској бригади).

Уважавајући наведено, како по концентрацији снага, тако и по томе „ко је

велики потрошач”, потврђује се да је најсложеније задовољити кориснике -

потрошаче на југу, затим у Београду, а потом у централном делу Србије.

3.3. РЕЗЕРВЕ И ЗАЛИХЕ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

Резерве и залихе представљају прописане и одређене количине УбС, које се

налазе непосредно у јединицама и установама оперативних састава и у

непосредно потчињеним јединицама и установама у МО и ГШ (на трупном нивоу)

или се чувају у складиштима на централном (вантрупном) нивоу снабдевања.

Према намени, резерве и залихе УбС се деле на ратне резерве и мирнодопске

залихе, док се према припадности, као и што је већ и наведено, ратне резерве и

мирнодопске залихе деле на трупне и вантрупне [59],[110].
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Систем снабдевања УбС у ВС је вишенивовски, прецизније тронивовски. На

трупном нивоу код корисника - потрошача, разликујемо два нивоа ратних резерви

на којима се УбС ешелонирају, а трећи је централни (вантрупни) ниво.

Трупне резерве и залихе се ешелонирају у јединицама и установама

закључно до бригаде и ранга бригаде, док се вантрупне ешелонирају у

складиштима на централном нивоу снабдевања. Убојна средства на трупном

нивоу се чувају у јединицама за снабдевање - у трупним складиштима УбС, као и

у наставним сервисима (школска УбС) за потребе обуке, док се на централном

нивоу снабдевања чувају у вантрупним складиштима УбС.

Ратне резерве УбС формирају се у миру и намењене су да обезбеде вођење

борбених активности, односно за функционисање система снабдевања УбС за

одређен број дана рата. Представљају основни извор снабдевања до преласка са

мирнодопске производње на ратну, односно док се не обезбеде остали извори

снабдевања. Интензивном производњом, ремонтом и увозом, ове се резерве

попуњавају и повећавају у периоду непосредне ратне опасности и стално се

допуњавају у миру и у току рата.

Који ће асортиман УбС и које величине резерви бити, одређују се и

прописују формацијама и посебним прописима (критеријумима за ешелонирање).

Структура ратних резерви се одређује за све врсте ТМС према командним

нивоима.

Више начела, везано за ратне резерве УбС на свим ниовима командовања је

неприкосновено [59],[110], и то: Прво начело - ратне резерве УбС морају да буду

попуњене до прописаних величина утврђене формацијама и посебним прописима

(критеријумима за ешелонирање); Друго начело - у ратној резерви се чувају

технички исправна и конзервисана УбС, уз обезбеђење оптималних услова

чувања. С обзиром на рокове и услове чувања, утицај климатских услова и

хемијски састав, поједина УбС се занављају. Део УбС у ратној резерви

периодично се обнавља новим, квалитетнијим и усавршеним УбС. Ратне резерве

се у миру могу користити само при занављању или према посебном наређењу.

Део ратних резерви се може прогласити неприкосновеном резервом што

представља врсте и количину УбС која се не сме употребити без посебног

одобрења; Треће начело - ратна резерва се попуњава искључиво УбС прве
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категорије (потпуно исправна и комплетна УбС, способна за употребу и чување

дуже од пет година).

Све трупне резерве УбС су покретне, док се вантрупне резерве деле на

покретне и непокретне. Ипак, правилним и правовременим расељавањем и

маневром резерви, вантрупне резерве УбС се у датом тренутку „привлаче”

кориснику - потрошачу сходно његовој употреби.

Мирнодопске залихе су одређене количине УбС које се формирају у

јединицама и установама ради обезбеђења живота и рада јединица и установа у

одређеном периоду у миру. Набављају се и формирају се на основу норматива,

критеријума, планова обуке, планова ремонта и других прописа о следовању и

дозвољеним утрошцима. Попуна мирнодопских залиха се обезбеђује

периодичним дотуром по плану снабдевања или требовањем по потреби, као и

непосредном набавком, а сваки командни ниво је дужан да се брине о

попуњености ових залиха.

3.4. ИНФОРМАЦИОНИ И МАТЕРИЈАЛНИ ТОКОВИ

Снабдевање УбС у оквиру систем снабдевања покретних ствари у војсци

одвија се непрекидно и у међусобном узајамном дејству је са окружењем.

Носилац планирања је МО и ГШ ВС, а реализатор основних планова

попуне и расподеле су тактички носиоци, Управа за одбрамбене технологије и

Управа за логистику, односно произвођачи и извршиоци ремонта УбС. Планови

попуне и расподеле такође служе органима саобраћајне службе као основа за

планирање дистрибуције (транспорта), у циљу економичног и ефикасног

снабдевања.

Токови информација и токови материјала у систему снабдевања УбС у ВС

приказани су на слици 3.4.
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Слика 3.4. Токови информација и токови материјалa у систему снабдевања УбС у миру

На слици 3.4. плавом пуном линијом су означени путеви информација,

неопходни за управљање, руковођење и командовање, за сарадњу, захтеве и

требовања, за сва планирања, уговарања, распоредне налоге и друге радње у

процесима снабдевања УбС. Дупла испрекидана црвена линија означава токове

УбС, док једнострука испрекидана црвена линија могуће токове УбС (иначе ређе

примењивано). Недостајућа УбС за ратну резерву се обезбеђује са централног

нивоа снабдевања на основу налога тактичког носиоца, уколико се не може

реализовати расподелом и прерасподелом унутар самог оперативног састава, а

могућа је и директна попуна јединица и установа МО и ВС из производње, са

ремонта (из техничког ремонтног завода) или пак, из увоза. Основни извор попуне

са УбС за потребе обуке, а за потребе свих корисника - потрошача, су носиоци

логистичке подршке. Наведене такође, попуњава централни ниво снабдевања.

Проблем управљања вишенивовским системом снабдевања УбС је врло

сложен и обухвата: (1) управљање резервама и залихама УбС; (2) распоред

резерви и залиха УбС по складиштима у односу на кориснике - потрошаче; (3)
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одређивање локације и садржаја тих складишта; (4) контролу складишних

активности и поступака (део процеса који се одвија у складиштима) [59],[110].

Целокупан процес управљања снабдевањем УбС темељи се на

информацијама. Без благовремно примљене квалитетне информације нема

управљања, односно доношења одлуке. Информација се посматра као количина

неопходних података за одређивање неког система. Она је неопходна да се систем

прати у токовима своје еволуције, повезано са положајем тог система у односу на

друге системе у окружењу и са променама у његовој структури и функцији.

Информација се разликује по предмету и значају података које носи у себи.

Селекција информација је битна и због тога што се неке информације, из којих се

може извући поука и уочити појава, релевантне за стабилност пословања

организације.

Систем информација је повезан са процесом доношења одлука. Управни

орган у систему снабдевања УбС трансформише податке у информације, које су

неопходне за доношење одлука. Пред управни орган увек се поставља питање да

ли има довољно информација да би донео неку одлуку, те тада настаје следећи

проблем: да ли повећати број информација, односно повећати потребе или

повећати капацитете за обраду информација. У циљу обраде информација,

задејствован је система аутоматизованог праћења УбС на свим нивоима

ешелонирања и који се континуирано ажурира по насталој промени и потреби.

3.5. ПРОЦЕСИ У СИСТЕМУ СНАБДЕВАЊА УБОЈНИМ СРЕДСТВИМА

Процеси у систему снабдевања УбС повезују елементе система у једну

целину. У међусобној интеракцији елемената у систему снабдевања УбС, односно

у интеракцији елемената и окружења, непрестано се одвијају основни процеси

[59],[71],[89],[110]: почев од планирања, преко набавке УбС, попуне са УбС и на

крају руковања, располагања и управљања УбС [80], кроз које се прожимају

многоструки информациони и материјални токови. Сви наведени процеси, затим

органи у систему (било управни, било извршни органи), материјални извори,

резерве и залихе УбС и информациони и материјални токови чине систем
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снабдевања УбС, који има одређене специфичности, како у миру, тако и у

борбеним активностима.

Данас су напред наведени процеси у систему снабдевања УбС у непосредној

вези са системом планирања, програмирања, буџетирања и извршења у МО и ВС

(у даљем тексту: ППБИ), усвојеног 2011. године и без истог, процеси нису у

могућности да се реализују. Систем ППБИ у ствари, представља систем за

управљање ресурсима одбране из делокруга МО и ВС [83].

Мноштво активности наведених процеса одвија се у складиштима УбС. Од

четири наведена процеса, управљање, руковање и располагање УбС

карактеристично је да се непосредно одвија у магацинима и складиштима УбС и

исти ће у овом поглављу бити детаљаније описан. Преостали процеси биће

уопштено приказани. Важно је напоменути да су процеси у систему снабдевања

стављени у законске токове и регулисани Правилником о материјалном

пословању у МО и ВС [80] и Упутством о материјалном књиговодству у МО и ВС

[111].

3.5.1. ПЛАНИРАЊЕ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

Планирање уопштено, представља једну од основних управљачких функција

у било којем систему. Планирањем се утврђују и у логичну целину обједињавају:

(1) циљеви које желимо да остваримо, у овом случају на плану способности

система одбране државе; (2) задаци које треба извршити да би се остварили

постављени циљеви; (3) начини реализације тих задатака [32]. Представља

постављање циљева и разраду начина за њихово остваривање, тј. својеврсно је

гледање унапред.

Исти је случај и код планирања УбС. Основни критеријум приликом

одлучивања о усвајању планова ради остваривања циљева и усклађивању

планираних задатака у односу на расположива средства јесте величина утицаја

сваког задатка на одражавање достигнутог нивоа, као и даља изградња

функционалних и оперативних способности јединица и установа МО и ВС,

односно комплетног система одбране уопште.
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Планирање, као први, почетни и основни процес у систему снабдевања УбС,

представља базу за реализацију набавке и попуне УбС својих корисника и давање

истих на руковање, располагање и управљање. Планирањем се дефинише „шта

треба да се уради“ у односу на потребне способности које треба достићи или

изградити, да би се реализовали циљеви што је и планирањем у систему ППБИ и

прописано [83].

По садржају, степену конкретизације и временском периоду на који се

односе, планирања могу да буду дугорочна (стратегијска), средњорочна и

годишња [32]. Дугорочно планирање обухвата период од десет и више година,

средњорочно планирање период до шест година, а краткорочно планирање период

од једне године.

Дугорочни, средњорочни и годишњи планови се израђују на основу студија

и анализа о развоју и усвајању средстава НВО, перспективности средстава НВО и

припадајућих УбС, попуњености јединица и установа са УбС, те стању УбС у

ратној резерви. За планирања УбС, као основа, служе перспективни план развоја

система одбране, материјалне формације, критеријуми ешелонирања, нормативи

утрошка и следовања10, планови обуке, планови и наређења за формирање,

преформирање или премештај јединица и установа, али и што је важно нагласити

- економска способност саме државе.

Планирање се реализује на свим нивоима и у оквиру својих надлежности и

то: јединице и установе на трупном нивоу, затим команде оперативних састава

(оперативни ниво) и на нивоу МО и ГШ (стратегијски ниво). Планирање се врши

за све врсте УбС: стрељачке, артиљеријске и ракетне муниције (бојевe,

маневарске, вежбовне, опитне, школске); све врсте бомби, мина, инжињеријских

минско-експлозивних средстава; барута, експлозива и пиротехничких артифиција

у односу на финансијска средства за набавку. Према намени, бојева УбС се

планира за попуну ратне резерве и мирнодопских залиха, односно обезбеђује се

снабдевеност свих корисника (потрошача) са УбС, према формацијама,

нормативима и критеријумима, као и њихово праћење понашања у експлоатацији.

10 Материјалне формације, критеријуми ешелонирања, нормативи утрошка и следовања
представљају прописана документа у којима се исказују тачан асортиман и количине, у овом
случају, УбС који припада свакој јединици и установи МО и ВС.
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Планирање оптималних количина маневарских, школских и вежбовних УбС врше

и се у складу с плановима обука корисника, док се одређен асортиман и количине

бојеве, маневарске, вежбовне, опитне и школске УбС планира у складу са

плановима испитивања, развоја, средњег и генералног ремонта.

Све у свему, складиште УбС није носилац планирања, али учествује у

планирању са својим квалитативним показатељима о УбС, што доприноси

планирању да исто буде што квалитетније.

Мора да се нагласи, да се планирањем посебно води рачуна о капацитетима

произвођача и ремонтног завода (посебно њиховим могућностима), с циљем да се

економичном набавком, било производњом, било ремонтом, обезбеди потребан

асортиман и количине УбС у планираним роковима, чак и за дужи временски

период, односно да логистички трошкови буду минимални, узимајући у обзир

читав животни век УбС.

3.5.2. НАБАВКА УБОЈНИХ СРЕДСТВА

У великим системима, као што су МО и ВС, набавка (прибављање11) се

третира као веома сложена делатност. Министарство одбране и Војска Србије,

сами по себи као велики потрошачи, континурано у току целе године захтевају

разноврстан асортиман и количине артикала и тачно прописан и стандардизован

квалитет са једне стране, а са друге стране непрекидност у снабдевању у току

једног периода и присутност на целом простору Републике Србије. При толиком

броју и тежини ограничења који набавни процес дефинисан Законом о јавним

набавкама [39] и низом подзаконских аката само усложава, мора се обезбедити да

планиран асортиман и количине артикала буде прописаног квалитета, у

одређеном временском периоду, достављен од поузданих и оспособљених

добављача, под повољним условима и на време да стигне до корисника

(потрошача). Наведени задатак није нимало лаган и да би се исти реализовао

набавкама се приступа плански, систематски и рационално, коришћењем

11 У складу са Правилником о материјалном пословању у МО и ВС, СВЛ бр. 29/2014
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савремених метода, модела и техника у одлучивању и избором најповољнијег

добављача [107].

Уважавајући напред наведено, набавка УбС врши се у односу на потребе

корисника (потрошача), евидентиране и одобрене у виду планова и одобрених

финансијска средства планираних за ту намену. Набавка може да се реализује на

домаћем тржишту код произвођача или у ремонтним заводима, а може да се

реализује увозом из иностранства, за она средства која се не производе у нашој

земљи (из разлога што нема економских или других оправдања за производњу или

пак, није извршено освајање производње на домаћем тржишту). Данас, одобрени

планови набавке УбС морају бити усаглашени и да се налазе у јединственом

Плану јавних набавки добара, радова и услуга, чија је форма и садржина уређена

подзаконским актом донетим за извршење Закона о јавним набавкама. Основ за

израду Плана јавних набавки УбС су исказане потребе за набавком асортимана и

количина УбС у текућој години и одобрена финансијска средстава из Плана

финансирања за текућу годину опредељена буџетом за текућу годину.

3.5.3. ПОПУНА СА УБОЈНИМ СРЕДСТВИМА

Попуна са УбС представља процес у коме се реализују планови попуне

резерви и залиха са УбС на свим нивоима ешелонирања, допремањем (дотуром12)

УбС до корисника (потрошача) из складишта виших нивоа снабдевања или

допремањем УбС до корисника (потрошача) након реализоване набавке било из

производње, ремонта или из увоза, тј. директно са тржишта. Циљ попуне са УбС

може да буде формирање почетног нивоа ратних резерви и мирнодопских залиха

на свим нивоима снабдевања, као и њиховог одржавања на прописаној висини или

повећања висине у складу са плановима, материјалним формацијама,

критеријумима ешелонирања и нормативима утрошка и следовања.

Планирање попуне заснива се на подацима из планова опремања, следовања

прописаним материјалним формацијама корисника (потрошача), критеријумима и

12 Под дотуром се подразумева пут кретања УбС обично, од извора снабдевања до корисника
(потрошача). За корисника (потрошача) већ виши ниво снабдевања представља један од извора
снабдевања. У борбеним активностима, дотур УбС представља основни пут кретања УбС којим
се реализују планови попуне корисника (потрошача).
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нормативима, наређења о организационим променама у јединицама и установама

МО и ВС, као и из планова обуке. Попуна се посебно планира у мирнодопском

стању, а посебно се планира непосредно пред и у току извођења борбених

активности када се посебно узимају у обзир и одобрени утрошци. Приликом

попуне посебно мора да се води рачуна о намени УбС, физичко-хемијским

карактеристикама, начину употребе (трошења) и приоритетима попуне (који у

датим околностима могу бити различити, пр. у односу на самог корисника који се

попуњава, врсту УбС, транспортне могућности за попуну уважавајући имајућа

транспортна средства, путеве дотура, асортиман и количине УбС, масу и габарите

и др.).

Реализација попуне корисника (потрошача) непосредно пред и у току

борбених активности се врши на основу разрађене динамике попуне (попуна по

аутоматизму - према разрађеним оперативним плановима попуне), односно на

основу извештаја и захтева корисника (потрошача). Због свега наведеног, попуна

мора да буде правовремена, уредна и потпуна, а нарочито битно ако се врши у

ситуацијама када се захтева хитно реаговање.

Попуна са УбС се реализује расподелом, прерасподелом и попуном по

захтеву - требовањем.

Расподелом се додељују УбС без обзира одакле су набављена, било од

произвођача и ремонтних завода из земље, било из увоза. Такође, расподелом се

УбС додељују из резерви и залиха виших нивоа снабдевања. Прерасподела је

поступак којим се део асортимна и количина УбС одређених корисника

(потрошача) прераспоређују другим корисницима (потрошачима). Овај поступак

се проводи приликом преформирања и расформирања јединица и установа МО и

ВС, при измени критеријума за ешелонирање ратних резерви и мирнодопских

залиха, унификацији УбС и при повлачењу сувишних УбС из јединица и установа

МО и ВС. Попуном са УбС по захтеву - требовањем одржавају се резерве и залихе

нижих нивоа снабдевања на прописној висини код корисика (потрошача), по

насталој потреби.
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3.5.4. УПРАВЉАЊЕ, РУКОВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СА УБОЈНИМ

СРЕДСТВИМА

Највећи број активности процеса непосредног управљања, руковања и

располагања са УбС реализују се у складиштима УбС.

Управљање стварима је предузимање мера и активности корисника ствари за

рационално и економично коришћење и чување у складу са природом и наменом,

утврђивање рокова употребе и чувања, категорисање, преименовање, одржавање,

расходовање, отпис, оглашавање сувишним, застарелим, неперспективним,

неподобним, признавање права на растур, кало, квар и лом, као и заштита и

извршавање законских и других обавеза у вези с тим стварима. Руковање и

располагање стварима је давање ствари на коришћење и давање ствари у закуп,

пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (укључујући и

размену) и отуђење ствари [80].

Специфично за УбС, обухвата следеће активности: пријем и слање УбС,

смештај и чување УбС и одржавање у току смештаја и чувања, затим занављање

УбС, категорисање, преименовање, расходовање, оглашавање сувишним, затим

оглашавање застарелим и неперспективним, давања у закуп и на крају отуђивање

УбС путем продаје и давањем на поклон [32],[77]. Ипак, активности као што су

давање у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине и

размена покретних ствари нису својствене за УбС. Све напред наведене

активности процеса управљања, руковања и располагања са УбС се обавезно

реализују у складу са важећим Правилником о материјалном пословању у МО и

ВС [80] и Упутством о материјалном књиговодству у МО и ВС [111].

Пријем и слање представљају једне од основних активности које се

реализују у складишту УбС, при чему се и складишта УбС, и сами корисници

(потрошачи) појављују и у својству примаоца, и у својству пошиљаоца. По

добијању налога за пријем, прималац прима УбС непосредно или посредно.

Непосредно значи, да прималац прима УбС директно од пошиљаоца. Посредним

начином се УбС прима без присуства пошиљаоца. По месту реализације, пријем

УбС се може извршити у месту примаоца или пошиљаоца.
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Приликом регулисања пријема и слања, одређују се: врста и количина УбС

које се примају, односно шаљу; реални рокови за извршење пријема или слања

УбС; место реализације; начин извршења транспорта, односно рационалан и

економичан пут превоза и употребу превозних средстава; радну снагу и средства

механизације за манипулацију (за утовар и истовар); мере за координисан рад

свих лица која учествују у пријему или слању УбС на прописан и безбедан начин;

лица и средства физичког обезбеђења у току транспорта.

При слању и пријему УбС, пошиљалац је дужан да припреми УбС

издвајањем одређеног УбС, по тачној номенклатури, години производње,

лаборачној серији и ознаци и друго према примљеном налогу за слање. Убојна

средства се, кад год је то могуће, шаљу у оригиналном паковању (амбалажи -

сандуцима или палетама), прописно утоварена на транспортна средства и

осигурана, затим на правилно обележеним транспортним средствима, уз стално

провођење прописаних мера за обезбеђење потребног степена пиротехничке и

противпожарне сигурности и опште безбедности у савременим условима

функционисања (нпр. крађа, тероризам и сл.).

Убојна средства се смештају и чувају у складиштима и магацинима

различитог нивоа, а свака јединица и установа одређује распоред и локацију

својих резерви. Складишни простор мора да одговара природи средстава која се

чувају, ради спречавања или смањења спољних утицаја који се негативно

одржавају на исправност и поузданост УбС. Процес одржавања употребне

вредности УбС представља веома комплексан процес који од његових чинилаца

захтева добро познавање и ефикасно решавање једне сасвим специфичне

проблематике. Одржавање УбС врши се применом превентивних и корективних

поступака ради утврђивања и отклањања неисправности на УбС. Одржавањем

УбС се такође, врши прикупљање информација о квалитативном стању

ускладиштених УбС. Обухвата следеће видове одржавања: основно одржавање;

техничко одржавање и генерално одржавање [81]. У току складиштења УбС

проводи се основно одржавање, као и један део мера, радњи и поступака

техничког одржавања и представља нajвaжниjи вид oдржaвaњa УбС, jeр oд њeгa

директно зaвиси рок ускладиштења УбС.
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Убојна средства се производе и чувају до утрошка или расходовања тако да

се обезбеде минимални логистички трошкови за читав животни циклус,

уважавајући увек начела економичности и рационалности. Убојна средства, поред

различите намене, различитог су квалитета и века трајања. Дужи век трајања има

УбС за потребе ратне резерве у односу на УбС намењену утрошку у релативно

кратком временском интервалу. Без обзира на то што се обезбеђују оптимални

услови чувања, с временом се мењају карактеристике ускладиштених УбС. Да би

се последице разних штетних утицаја, у првом реду старења, које временом

мењају првобитна својства УбС предупредиле и на тај начин осигурала основна

намена, поред осталих, врше се поступци с циљем занављања.

Одређени квалитет, техничка и функционална исправност, као и употребна

вредност изражава се кроз категорију УбС. Катагорисању не подлежу само УбС,

већ и њихови елементи и амбалажа за паковање. Прекатегорисање УбС се обавља

када дође до промене квалитета, а решење о прекатегорисању доноси се на основу

резултата (стручних анализа).

Убојна средства у МО и ВС се преименују када се утврди да се у пословним

књигама воде под погрешним називом, номенклатурним бројем, јединицом мере,

врстом и другим књиговодственим обележјем или је због промена квалитативног

стања, њиховог облика и намене потребна измена и уписивање назива или броја, у

складу са прописима којима се уређује номенклатура покретних ствари.

Преименовањем се фактички, усаглашава назив у пословним књигама и

евиденцијама са стварним називом покретне ствари.

Дотрајала УбС за коју се ремонт не исплати, као и неперспективна УбС или

(у појединим случајевима) УбС са нестабилним барутом предлаже се за

расходовање када се за то укаже потреба. Расходовањем УбС сматра се

утврђивање дотрајалости и немогућности коришћења УбС за првобитну намену, а

реализује се када се у поступку стручне анализе утврди неисправност убојних

средстава. Ако се у поступку стручне анализе утврди неисправност одређене

количине УбС може се расходовати целокупна количина одређене серије, врсте и

групе убојних средстава. Такође, ако овлашћена лабораторија утврди хемијску

нестабилност одређене серије барута или ракетног горива, расходује се целокупна

количина убојних средстава лаборисаних том серијом барута или ракетног горива.
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Сувишним за потребе МО и ВС сматрају се УбС чија је количина већа од

количине предвиђене формацијом јединица и установа МО и ВС, нормама

припадања, критеријумима и другим прописима.

Застарелим и неперспективним за потребе МО и ВС сматрају се УбС чија

употреба није економична, која се не може користити у наменске сврхе због

техничко-технолошке застарелости оружја, оруђа или система за које се користи,

немогућности економичног одржавања УбС или би њено коришћење могло бити

опасно по здравље и безбедност људи и средстава.

Отуђењем УбС у МО и ВС сматра се продаја и давање на поклон (за УбС

ређи случај). Могу се продавати УбС: која су оглашена сувишним, застарелим и

неперспективним; која су расходована; којима истиче рок употребе или им прети

опасност од нарушавања квалитета, а пре тога не може се заменити или

утрошити; у виду елемената секундарне сировине претходно делаборисана.
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4. СКЛАДИШТА УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

4.1. СКЛАДИШТА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

У Министарству одбране и Војсци Србије, јединице и установе, њихов

кадровски састав и материјална средства се смештају у војне објекте. Складишта

представљају једну од врста војних објеката. Прецизније, складишта су уређени

комплекси објеката, магацина и остале пратеће инфраструктуре намењени за

смештај, чување и манипулацију покретним стварима. Магацин представља

објекат или део објекта (зграде) намењен за смештај, чување и манипулацију

материјалним средствима [85]. Слично је и у осталим војскама света. Навешће се

општа дефиниција из америчког војног речника [2]: складиште представља сваки

простор, без обзира на врсту градње, а који се користи за складиштење.

Према намени ускладиштених средстава, складишта могу бити трупна и

вантрупна, а организују се и према врстама, односно групама покретних ствари.

Тако постоје складишта УбС, складишта погонских средстава, интендантска

складишта, санитетска складишта. Складишта са више врста, односно група

покретних ствари називају су мешовита складишта [78].

Основни задаци складишног система у војсци, али и шире су: (1)

усаглашавање кретања робе (материјала), односно токова материјала, било по

асортиману, количини, времену и простору; (2) обезбеђење сигурности у

комплетном складишном систему; (3) прилагођавање асортимана и количина робе

(материјала) између производње и потрошње, односно потреба корисника-

потрошача, у циљу доступности исте уз смањење трошкова ускладиштења залиха

[18],[92],[93].

4.2. СКЛАДИШТА УБОЈНИХ СРЕДСТАВА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Складиште УбС представља објекат у који је смештена јединица намењена

за пријем, смештај, чување, контролу и одржавање, издавање и манипулацију

УбС. Са друге стране, складиште УбС јесте и сваки складишни простор, који чине
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стационарни објекти или одређени отворени простор, где се врши смештај и

чување УбС, при чему је небитно коме она припадају [59],[89],[110].

Такође, складиште УбС је самостална јединица која је кадровски,

организационо и са потребним средствима за рад постављена тако да задатке

извршава самостално или уз одговарајуће ослањање (испомоћ) на претпостављену

команду и друге јединице у чијем саставу се налази. Састав, јачина и

опремљеност складишта зависе од величине, намене и улоге, као и од

надлежности, што се регулише посебним документима (формацијом јединице).

У миру складиште УбС је намењено за складиштење, односно за смештај

УбС, чување и одржавање у току складиштења, и то: ратних резерви; УбС

издвојених за бојева гађања - активирања; УбС за помоћну намену. У

складиштима УбС првенствено се чувају вантрупне (стратегијске) ратне резерве

УбС, поготово у складиштима УбС већег капацитета. Могуће је, и да се услед

недостатка одговарајућег складишног простора код корисника, део његових

трупних ратних резерви, које се не могу сместити у трупна складишта, чувају у

складиштима УбС вантрупног нивоа13. Даље, складиште УбС је намењено да у

датом тренутку расели резерве и залихе на сигурне локације, уз обезбеђења

реализације снабдевања (дотура) УбС до корисника - потрошача на захтевано

место, време и са нових локација. Поред наведеног, намењено је за пријем УбС из

производње, увоза или пак, евентуалног ратног плена.

4.3. ВРСТЕ СКЛАДИШТА УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

Према намени, складишта УбС се могу поделити на трупна, вантрупна и

приручна [59],[71],[89],[110]. Сваки ниво снабдевања (трупни или вантрупни) има

своје специфичности у складиштењу: динамику потрошње, врсте и количине

артикала, број и квалификациону структуру кадра, расположиву инфраструктуру,

територију, итд.

У трупним складиштима се у мирнодопским условима чувају резерве УбС

јединица тактичког нивоа. Ова складишта сачињавају типски или погодни

13 Посебно изражено за одређене врсте УбС које захтевају посебне услове за складиштење
(бомбе, ракете, експлозив, барути и сл.).
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вантипски објекти за смештај УбС и она се начелно формирају у непосредној

околини места смештаја саме јединице. Удаљеност трупног складишта од места у

којем је смештена јединица начелно не треба да буде већа од 15 километара.

Трупна складишта се према обиму резерви УбС деле на [110]: (1) мала,

капацитета до 1.000 тона УбС; (2) средња, капацитета до 2.000 тона УбС; (3)

велика, капацитета преко 2.000 тона УбС. У вантрупним складиштима се чувају

резерве УбС оперативног и стратегијског нивоа. Ова складишта располажу са

типским стабилним објектима, а смештај УбС у њима врши специјализована

јединица логистике. Вантрупна складишта се према обиму резерви УбС деле на

[110]: (1) мала, капацитета до 4.000 тона УбС; (2) средња, капацитета до 8.000

тона УбС; (3) велика, капацитета преко 8.000 тона УбС. У приручним

складиштима се смештају УбС за мирнодопску употребу, односно УбС која још

нису испоручена након производње или ремонта. Приручна складишта формирају

јединице и установе МО и ВС (на стрелиштима, полигонима, у касарнама) и радне

организације које производе или ремонтују УбС, односно, користе их у склопу

своје редовне делатности.

Према начину смештаја и условима чувања УбС, складишта могу да буду

стационарна и пољска [59],[71],[89],[110]. У рату могу да се формирају и тајна

складишта убојних средстава, према посебним документима. Стационарна

складишта организују смештај ратних резерви и мирнодопских залиха УбС у

стабилним објектима, с оптималним условима чувања и манипулације. Пољска

складишта УбС се формирају привремено са циљем извршења маневра,

расељавања и дисперзије или ради приближавања УбС кориснику (потрошачу).

Складиштење се врши на отвореном простору или у вантипским вештачким и

природним објектима. У њима се чувају УбС, која се извлаче (расељавају) из

стационарних мирнодопских складишта.

У даљем тексту, предмет проматрања као што је напред и наведено, биће

мирнодопска вантрупна (стратегијска) складишта УбС.

4.4. САДРЖАЈ СКЛАДИШТА УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

Величина складишта УбС и његов састав и садржај зависи од саме намене,
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улоге и од надлежности која му је додељена. У свом саставу складиште УбС има:

команду као управљачки орган, јединицу састављену од лица који се старају о

ускладиштеним УбС (руковаоци), односно од помоћне радне снаге за

манипулацију са УбС. Ради нормалног функционисања, неопходно је да

складиште има складишне објекте са довољним манипулативним површинама

испред објеката, мрежу саобраћајница која повезује складишне објекте, пријемно-

отпремно место са површинама за пријем и чекање возила и саобраћајно-

манипулативним просторима, односно транспортна и манипулативна средства

којима се реализују транспортно-претоварни захтеви [30],[31]. Може да има

сопствену службу обезбеђења за физичко-техничку заштиту и логистичку

јединицу која обезбеђује нормално функционисање и одржава објекте и средства

у складишту.

Складиште УбС представља једну целину која се у територијалном смислу

дели на две независне целине: управни (административни) и технички

(складишно-манипулативни) део [110]. Управни део складишта је физички

одвојен оградом од техничког дела и по правилу, једноструким редом бодљикаве

или плетене жице, уколико су исти у додиру. Спољашња жичана ограда

складишта је двострука жичана ограда, код које је спољашња жица од бодљикаве,

а унутрашња од плетене жице, ради ефикасног коришћења средстава за техничку

заштиту. Унутар жичане ограде се уређује тзв. меки појас14. Са спољне стране

ограде, зависно од врсте и намене складишта на прописаној удаљености од

објекта није дозвољења градња или употреба земљишта [82],[84].

4.4.1. УПРАВНИ ДЕО СКЛАДИШТА УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

Управни део је део складишта у којем се размештају објекти администрације

(за смештај и рад људства), објекти службе обезбеђења и други помоћни објекти

(нпр. гараже и надстрешнице за смештај и одржавање моторних возила и

средстава унутрашњег транспорта; приручни магацини за смештај наоружања и

14 Меки појас представља посебно одржавану зелену површину без већег растиња кроз који је
омогућен пролаз и кретање људи и зађтитних паса, као и визуелно посматрање, праћење и
контрола истог.
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опреме складишта; објекти за чување средстава која се користе у складишту,

објекти за чување празне амбалаже, објекти за смештај животиња, ватрогасно

спремиште и инсталације; објекти за погонско гориво; електроенергетски објекти

и др.) [59],[71],[89],[110].

Објекти за смештај и рад људства мора да буду лоцирани у управном делу

складишта. За смештај и нормалан живот и рад састава складишта мора се

обезбедити довољан број просторија (канцеларије, спаваонице, учионице,

војнички клуб, кухиња, трпезарија, купатило и слично) и граде се по важећим

нормативима грађевинске службе.

Објекте за службу обезбеђења чине објекти за смештај лица, затим

осматрачнице, чуварске кућице, пријавнице, бункери, заклони, склоништа, везови

за псе, просторије за смештај паса и други објекти, које користи служба

обезбеђења и пријавна служба. Број и врста ових објеката се обезбеђује у

зависности од услова сваког складишта, при чему се мора водити рачуна, да

употреба тих објеката обезбеђује потпуно обезбеђење складишта.

Приручни магацини за смештај средстава наоружања и војне опреме

јединица су лоцирани у управном делу складишта, а само изузетно и у техничком

делу складишта. Објекти се изграђују по типском пројекту, а где таквих нема,

користи се и други складишни простор. У њима је дозвољена употреба

електричне енергије, како за осветљење, тако и за друге потребе. Уколико се за

смештај ових средстава користи део или комплетан објекат који је иначе намењен

за складиштење УбС у техничком делу складишта, онда се електрично осветљење

и рад организује према прописима који важе за те објекте.

Објекти за смештај и одржавање моторних возила и средстава унутрашњег

транспорта су гараже и надстрешнице. Број и величина гаража и надстрешница

зависи од броја моторних возила и средстава унутрашњег транспорта у

конкретном складишту. Гараже се опремају потребном опремом и инсталацијом

за одржавање моторних возила и средстава унутрашњег транспорта, односно

простором за пуњење акумулатора и батерија. Надстрешнице могу да се користе и

као објекти за чување празне амбалаже, палета, затим чврстог огрева (дрва и

угаљ) и техничких средстава који не захтевају посебну заштиту од атмосферских

утицаја. Ови објекти могу да буду зидани или монтажни објекти.



Момчило С. Ђорђевић – Докторска дисертација

58 | Страна

Објекти за смештај животиња (паса чувара, евентуално и других) израђују се

за смештај и боравак животиња кад исте нису ангажоване. Израђују се по

посебним прописима како би се обезбедио њихов нормалан смештај.

Складиште има стационарно централно ватрогасно спремиште, попуњено са

ватрогасном опремом по норми следовања. Оно може да има и базене са

техничком ватрогасном водом, развијену хидрантску мрежу и систем јављача

пожара.

Типски складишни комплекси имају објекте за централно грејање

просторија (котларнице), у којима се као енергент може користити лож уље,

мазут, гас, чврсто гориво или пак, електрична енергија.

4.4.2. ТЕХНИЧКИ ДЕО СКЛАДИШТА УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

Технички део у себи има пријемни, складишни и евентуално, пиротехнички

део у којем су размештени објекти за пријем, смештај и манипулацију УбС

[59],[71],[89],[110].

Улаз у технички рејон врши се на одређеним местима - пријавницама и

поставља се изван спољне ограде техничког рејона складишта. Одмах близу улаза

поставља се пријемни део на сигурном одстојању од управног дела, али и од

осталих објеката у техничком делу, у којем се постављају објекти за прихват

приспелих УбС (надстрешнице, уређени платои и др.) на којима се УбС

преузимају, разврставају, прегледају и броје при пријему, а затим палетизују и

стокирају и одвозе у магацине за чување. Складишни део је простор, на којем се

за потребе чувања УбС размешта потребан број магацина (објеката) различите

врсте и капацитета. Осим магацина, на овом делу постављају се и спремишта за

противпожарну опрему, резервоари за воду, као и платои за чување УбС на

отвореном простору, ако се за то укаже потреба. Пиротехнички део састоји се од

објеката за делаборацију, чишћење и заштиту УбС од корозије, за уништавање

стрељачке муниције, затим од лабораторије за испитивање хемијске стабилности

барута и ракетног горива и приручних магацина за смештај елемената који се

добију делаборацијом и УбС одређене за делаборацију или уништавање.
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До и у складишту се изводе приступни путеви (саобраћајнице) - главни и

споредни, довољног капацитета за саобраћај моторних возила веће носивости.

Споредним путевима треба да изврши повезивање појединих објеката (група

објеката), тако да је омогућен несметан приступ до сваког објекта. Ако за то

постоје могућности и потреба, до пријемног дела може се изградити и

војноиндустријски колосек са рампом за утовар и истовар. Војноиндустријски

колосек имају одређена, обично већа складишта. На њему се допремају вагонске

пошиљке ради утовара или истовара.

Објекти за смештај и чување УбС (магацин) је свака зграда или група зграда

која се користи за складиштење УбС. Објекти за смештај и чување УбС пружају

заштиту од: атмосферских утицаја (падавина, светлости, влажности ваздуха,

атмосферског пражњења електрицитета и сл.); надземних и подземних вода;

штеточина; крађе и диверзије; последица детонације УбС у суседним магацинима

и друго.

Код смештаја средстава у објекте за смештај и чување УбС мора се поћи од

карактеристика робе коју треба ускладиштити. Прво, то су артикли са посебним

условима чувања, затим из групе опасних материјала, роба са складишном

амбалажом различитих димензија, ломљива, вредна роба. На крају, приликом

складиштења увек треба имати на уму компатибилност УбС15 у једном објекту, у

неким случајевима чак и у једном складишту.

Прецизније, објекат за смештај и чување УбС треба да обезбеди:

прегледност и лаку контролу ускладиштене робе; примену средстава унутрашњег

транспорта за манипулацију, односно за примену палетног система складиштења

УбС; прописно оптерећење по m2; брзо издавање УбС; минималну температуру од

-10°С, а максималну до 25°С, са напоменом да дневна колебања температуре у

оквиру тих вредности не смеју да буду већа од 5°С; релативну влажност ваздуха

до 75%; врата без прагова и њихово отварање према споља; довољан број врата

због брже манипулације, односно потребан број слепих (помоћних) врата; да су

врата и капци прозора са спољашње стране прекривени лимом; да на прозорима

15 Компатибилност УбС представља могућност складиштења више група УбС, а да исте на
нарушавају карактеристике ускладиштеног УбС или повећавају ризик по опасност
ускладиштеног УбС.
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постоји метална мрежа против глодара и других штеточина са размаком једне

жице од друге максимално 2 cm; да су стакла на прозорима мат или обојена белом

бојом. На таванима објеката за смештај и чување УбС се не сме држати никаква

опрема [89],[110].

Објекти у којима се чувају УбС могу бити типски, вантипски и привремени.

Типски објекти морају у потпуности да задовоље све услове за безбедно

складиштење УбС и услове по прописима грађевинске службе. Вантипски објекти

су објекти за различите намене који се, у недостатку типских, користе за смештај

и чување УбС. Они морају да задовоље основне услове за безбедно складиштење

УбС, ради чега се на њима могу извести одређене преправке и оправке објекта из

домена грађевинске службе. Привремени објекти су сви објекти, који пружају

боље услове од услова складиштења на отвореном простору.

У односу на ниво земљишта, објекти за смештај УбС могу да буду надземни

и укопани (подземни). Надземни објекат је тип магацина подигнут изнад нивоа

земље, подразумевајући ту и типске и вантипске објекте који су насути

(покривени) земљом. Такође, објекти могу да буду са равним и лучним кровом. У

НАТО и УН литератури разликују се: земљом покривени надземни објекти (енгл.

Earth Covered Magazines), надземни објекти (енгл. Aboveground Magazines),

укопани - подземни објекти (енгл. Underground Magazines) и полуукопани објекти

(енгл. Semi-Underground Magazines) [46],[113].

Примопредајни објекти су типски и вантипски објекти, на улазном делу

техничког дела складишта у којима се врши пријем и предаја УбС.

Усвојени типски објекти за смештај и чување УбС су: тип „М“, тип „С“, тип

„У“, тип „ДСХ“ и контејнери (слике 4.1. до 4.4.) разних величина, односно

капацитета. Капацитет сваког типског објекта се одређује тактичко-техничким

захтевом, а разрађује грађевинским пројектом, а капацитет вантипских објеката се

прорачунава према величини и условима које конкретни објекат обезбеђује. Тако

на пример, у Војсци САД, постоје више типских објеката, од којих су

најзаступљенији земљом покривени надземни објекти: Бункер и Игло [59].

Према НАТО класификацији, у односу на отпорност објекта на заштиту од

дејства ударног таласа експлозије (тзв. „бласт ефекат“), постоје три врсте земљом

покривена надземна објекта, и то тзв. „7-Bar”, са најстрожијим захтевима, затим
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„3-Bar” и „Undefined” или објекат без посебних захтева [112]. У новије време

користе се и нови објекти под појмом „High-Performance Magazine” (HPM).

Слика 4.1. Oбјекат У-30 за складиштење УбС

Слика 4.2. Oбјекат С-40 за складиштење УбС

Слика 4.3. Oбјекат М-20 за складиштење УбС
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Слика 4.4. Oбјекат ДСХ за складиштење УбС

Око надземних објеката за смештај УбС израђују се заштитни насипи ради:

заштите од евентуалне експлозије ускладиштених УбС, како би се ударни талас

усмерио у висину и тиме умањило рушилачко дејство; спречавања преношења

детонације на објекат или његовог озбиљнијег оштећења у случају експлозије

УбС у суседном објекту; спречавања ширења пожара. Ипак, објекти са заштитним

насипом су делимично заштићени, јер и даље постоји могућност преноса

детонације и оштећења објекта у случају експлозије УбС у суседном објекту.

Кровни свод

Земљана покривка

Чеона греда

Носећи стуб
Чеони зид

Потпорни

зид

Вентилациони отвор Врата
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Врата

Носећи стуб

Вентилациони отвор

Чеони зид

Равни кров Чеона греда

Слика 4.5. Врсте надземних објеката за складиштење УбС у Војсци САД, извор [112]

У складишту посебна пажња посвећује се одређењу и поштовању

задовољења минималне удаљености између објеката управо услед могућности

преноса детонације и оштећења објекта у суседном (дејству изложеном) објекту у

случају експлозије УбС.

Поред објеката за смештај УбС, у складишту се могу наћи и други објекти у

зависности од потреба складишта као јединице и услова у којима се рад у одвија.

Ти објекти се лоцирају у управном делу складишта, а изузетно и у техничком дслу

складишта. Остали објекти у складишту су: радионица; објекат за делаборацију и

лаборацију УбС; поље за уништавање УбС; платформа за постављање покретне

радионице за одржавање УбС; објекат са независно напајање електричном

енергијом, хелиодром, лучки пристан и друго. Део од наведених објеката не

налазе се у свим складиштима, а могу да представљају важне елементе у

складишту уколико постоје, те су из наведеног разлога овом приликом и

поменути и објашњени. Радионица се формира уколико складиште има стручна

лица - водоинсталатера, столара, бравара, ауто-механичара, електричара и слично

и намењена је за мање и једноставније активности одржавање покретних ствари и

непокретности у складишту. Исти је случај са пољем за уништавање УбС, као и са

објектом за делаборацију и лаборацију УбС. Платформа за постављање покретне
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муницијске радионице и хелиодром се уређују на погодној локацији у близини

складишта. За обезбеђење електричне енергије складишта УбС се обично повезују

на јавну дистрибутивну мрежу. Ипак, у свом саставу могу имати и независне

трафостанице и дизел-електрични агрегат као помоћни извор напајања.

Напред наведене карактеристике и захтеви за складишта УбС слично су

дефинисани и у војскама других држава [3],[4],[46],[47],[112],[113]. Сви захтеви

су засновани на основним карактеристика складишта и објеката у њему, прво у

грађевинском смислу, према намени, обезбеђењу услова за живот и рад

запослених и други основни критеријуми који се морају испоштовати за било које

складиште, па све до специфичних захтева сходно роби која се у њему складишти

(нпр. вентилациони, клима и грејни системи објеката, посебна електрична расвета,

антистатик подови, ојачани подови и сл.). Детаљније се у конструкционе захтеве

самих објеката (грађевина) није улазило, јер то и није занимљиво са аспекта теме

и циља овог рада.

4.5. НАМЕНА И ЗАДАЦИ СКЛАДИШТА УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

Као и што је раније речено, у складишту УбС се реализују многе планске

активности те, као извршни орган, складиште извршава следеће задатке [110]:

прима, складишти и чува УбС; води прописану евиденцију о стањи, контроли и

смештају УбС; обезбеђује правилност слагања УбС; спроводи основно одржавање

ускладиштених УбС; израђује, ажурира и води саставна документа плана

употребе и развоја; предлаже измене и допуне организационе структуре, као и

личне и материјалне формације; спроводи мере непосредног осигурања

складишта и друге мере обезбеђења складишта, заштите од пожара, самозаштите,

заштите на раду и заштите животне средине; организује и изводи обуку са

саставом складишта; води материјално и финансијско књиговодство и оперативну

евиденцију за све ПС; одржава оперативне способности складишта и радну

способност састава складишта; извиђа рејоне и одређује места за поједине

елементе пољског распореда; организује и руководи расељавањем резерви и

формира пољска складишта УбС; организује унутрашње и спољашње везе;

сарађује с одговарајућим војним и цивилним органима на територији по свим
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питањима из живота и рада складишта; реализује редовно одржавање објеката,

инсталација и ПС на употреби; доставља захтеве и пријаве претпостављеној

команди и носиоцу логистичке подршке ради обезбеђења својих потреба.

При смештају УбС треба да се води рачуна о основним претпоставкама:

слагање и распоред УбС, и то палетизован, како би се простор што боље

искористио, а са УбС лакше манипулисало; да стокови треба да буди прегледни и

стабилни, водећи рачуна о оптерећености пода, као и о издржљивости амабалаже

у коју су смештена УбС; да УбС у стоковима треба да буду јасно означена ради

брзог проналажења, контроле, односно да обезбеде сигуран и безбедан рад; да се

УбС стокира по врстама, моделима, категоријама и серијама, односно годинама

израде; да се видно одвоје и обележе УбС која су неисправна или су предложена

за расходовање када се чувају у заједничким објектима услед недостатка

складишног простора; да су стокови на подметачима, у изузетним случајевима за

УбС која нису палетизована.
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5. МАКРО И МИКРОЛОКАЦИЈСКА АНАЛИЗА И АНАЛИЗА

САДРЖАЈА СКЛАДИШТА УБОЈНИХ СРЕДСТВА

5.1. О ЛОКАЦИЈИ И САДРЖАЈУ СКЛАДИШТА

Локација складишта, у најпростијем и у географском смислу, значи место

или позиција за смештај складишта, док избор локације складишта представља

избор адекватног места или позиције за смештај истог. Избор локације складишта,

без обзира на постављени циљ, представља решавање проблема са дугорочним

карактером. Нова локација складишта јесте прилика да се на пример, за читав низ

година стекне предност над конкуренцијом. Одлука се доноси за дужи период, а

са економске стране не представља „јефтин посао”. Развој и изградња (набавка)

новог објекта је обично скуп, временски осетљив пројекат. Пре него што се

објекат може купити или изградити, добре локације морају бити идентификоване,

одговарајуће спецификације капацитета објекта морају бити одређене, а велике

количине капитала морају да се определе. Значи, сваки локацијски пројекат

представља дугорочну инвестицију јер се очекује да објекти остану у функцији

дуже време. Избор данашње оптималне локације значи сутрашњу инвестицију за

предузеће и представља велики стратешки изазов [76]. Такође, представља

критичан елемент у стратегијском планирању широком кругу државних и

приватних фирми [115]. Доношење одлуке о избору локације складишта

представља једну од најважнијих стратешких одлука у оптимизацији логистичких

система или пак, у пословању неког предузећа. Довољно говори парола

консултанске куће McKinsey: „Локација има моћ да оствари или упропасти

пословну стратегију компаније”. То је дугорочна одлука, узрокује тешке промене,

а под утицајем је многих квантитативних и квалитативних критеријума. Међутим,

неки критеријуми су толико важни да имају тенденцију да доминирају [6],[7].

Локација складишта најчешће зависи од врсте и намене складишта,

финансијских могућности и услова под којима је потребно направити складиште

на одређеном подручју. Многобројни фактори утичу на избор локације, на пример
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купци желе добре услуге и производ, запослени траже задовољство у раду и добар

стандард, а инвеститор раст предузећа и профите у сваком смислу.

Полазећи од спољних и унутрашњих чинилаца преко иницијативе

предузећа, дефинишу се основни критеријуми који утичу на избор локације

складишта. С обзиром на постављене циљеве предузећа и дефинисани производни

програм, проблем одређивања локације складишта је делимично ограничен.

Према литератури [18], приликом избора локације складишта, прво је

потребно поћи од макро нивоа, односно од избора шире локације и одабрати

географски положај. Које чиниоце треба узети у обзир у том случају зависи од

конкретне ситуације, а они који су у вези с функцијом складишта не могу се

заобићи. Најчешће, то су: тржиште и удаљеност потенцијалних извора робе и

купаца, врста и карактеристика робе, транспортне могућности и расположивост

стручног кадра. Након избора ширег подручја локације, приступа се избору места

уже локације складишта, односно микролокације. Чиниоци који утичу на избор

микролокације складишта могу да буду: величина и конфигурација терена,

урбанистички план подручја и планови развоја, близина мреже јавних

саобраћајница, лакоћа приступа и саобраћајна комуникација на датом подручју,

цена земљишта и трошак изградње, близина сервиса за поправак возила и опреме,

став и расположење грађана према изградњи складишта на одређеном месту.

Посебно што се наглашава у избору локације складишта јесте усмереност ка

купцу (кориснику), посебно његова перцепција и реакција, затим преференције

сопствених запослених (његов смештај, близина јавног превоза, близина

продавнице, пријатан амбијент, близину кафана и ресторана), као и квалитет

локалног окружења, утицаји на животну средину и могућност прибављања

адекватних дозвола за градњу [36].

Према другој литератури [41],[54], при избору места изградње одговарајућег

складишта треба водити рачуна о бројним чиниоцима: о микро и макро

тржишним референцама; о врстама и карактеристикама материјалних добара која

ће се складиштити, чувати, издавати, дистрибуирати преко одређеног складишта;

о саобраћајној инфраструктури и супраструктури; о степену развијености

савремених транспортних технологија (нпр. контејнеризацији); о расположивим

људским потенцијалима; о свим референцама ближега и даљега гравитирајућег
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подручја, а посебно о потребама и куповној моћи потенцијалних купаца,

корисника, потрошача; о величини и конфигурацији терена; о актуелности

урбанистичких и просторних планова; о степену развијености и могућностима

јавнога промета; о степену развијености комуналне инфраструктуре; о цени

земљишта и трошковима изградње; о капацитетима и могућностима најближих

сервиса; о менталном склопу становништва у дотичним гравитирајућим зонама.

Након избора најповољније локације одговарајућега складишта следи захтевна

фаза пројектовања и изградње складишта.

Уопштено, заједнички оквир локацијског проблема представља постојање

одређеног скупа клијената чија потражња је потребна да се задовољи и скупа

добављача који су спремни да задовоље тај захтев [29],[74].

Значи, доношење одлуке о локацији објеката представља кључни елемент у

стратешком планирању за широк спектар приватних и јавних предузећа.

Последице за изабрану локацију су углавном дуготрајне, засноване на утицају

бројних оперативних и логистичких фактора. Високи трошкови у вези са

обезбеђењем земљишта и изградње објекта чине да је избор локације део пројекта

дугорочне инвестиције [8]. Често се дешава и то, да би предузећа остала

профитабилна, нови објекти се планирају да остану на једном месту и у функцији

током дужег временског периода. На тај начин, доносиоци одлука морају

одабрати локације које неће једноставно добро обављати према тренутном стању

система, али да ће и даље бити профитабилна за живота самог објекта, чак и када

се фактори окружења мењају, популација премешта, а тржишна кретања развијају.

Проналажење стабилне локације објекта је врло тежак задатак, захтева од

доносилаца одлука да се прилагоде неизвесним будућим догађајима [76].

Одређивање локације представља врло значајан задатак у пројектовању

новог складишног система. Претпоставка за успешан избор локације је системски

поступак уз помоћу одговарајућих метода. По одабиру оптималне варијанте,

односно избору локације складишта, потребно је провести анализу и евалуацију

исте, при чему се анализирају главни параметри који утичу на смештај појединог

објекта, групе објеката или активности на њој. Одређивање локације може се

поделити на више корака, тј. поступак се мора провести од општег ка

појединачном решењу. Зато, поступак избора локације има више корака од којих



Момчило С. Ђорђевић – Докторска дисертација

69 | Страна

су кључни [6],[7]: (1) одређење циља који се настоји достићи у наредном периоду

у односу на постављену визију и мисију система; (2) дефинисање скупа утицајних

критеријума релевантних за избор локације; (3) предвиђање (прогноза) и оцену

интензитета (јачине утицаја), правца и смера деловања дефинисаних критеријума

у задатом времену и задатим условима околине; (4) вредновање варијанти

могућих решења; (5) и на крају, избор оптималне варијанте.

Као што је и речено, по избору локације складишта спроводи се анализа

утицаја чинилаца у циљу смештаја појединих објеката на њој. Ипак, увек треба

имати на уму да је део активности те анализе могуће и мора се провести још у

току избора саме локације, а које су у непосредном додиру где ће и у каквом

обиму бити одређени објекат или активност на изабраној локацији. Наведено

значи, да уз процес избора локације мора да се реализује и процес избора садржаја

објеката и других целина упоредо [35].

Избор локације и садржаја складишта представља део процеса оптимизације

система (организације) којим се тежи вишем, шта више највишем облику

организованости. Ако се зна да наведено подразумева усмеравање свих

активности, с циљем достизања што већег степена рационалности кроз

минимизацију утрошака и максимизацију свих ресурса и добити, онда је за

одређени систем избор складишта на адекватној локацији, са пројектованом

величином и капацитетом складишта, управо то. Другим речима, оптимизација је

процес изналажења најбољег решења неког проблема у одређеном смислу при

одређеним условима. Будући да се у системима одвијају многи и различити

процеси, унапређење само једног од процеса, водећи рачуна да исти не нарушава

остале, већ представља оптимизацију система.

Из свега напред наведеног, може да се закључи да се локацијски проблеми

односе на одређивање места или позиције неког објекта или групе објеката у

задатом простору са дефинисаним обликом и димензијама (садржајем), односно

представља распоређивање објеката/система у простору. Све напред наведено је

могуће уз претходно испуњени услов да је складишту утврђено место и улога у

систему, његова намена, односно да су му дефинисани задаци које извршава.
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5.2. ИЗБОР ЛОКАЦИЈЕ И САДРЖАЈА СКЛАДИШТА УБОЈНИХ

СРЕДСТАВА У ВОЈСЦИ

Избор складишта УбС врши се на основу исказаних потреба корисника -

потрошача за УбС, што се уноси при изради иницијалног документа - тактичко-

технички захтев [82] за изградњу или реконструкцију постојећег складишног

комплекса УбС16.

У тактичко-техничком захтеву за изградњу складишта УбС се прецизно

наводи врста и намена складишта, на основу строго испостављених потреба

корисника - потрошача, планова употребе, мисија и задатака истих. Тактичко-

технички захтев представља полазиште за детаљно дефинисање следећих

параметара: величина и површина складишног комплекса, организациона

структура са просторно-функционалним целинама, број основних објеката за

складиштење и помоћних објеката у складишту, затим карактер објеката17, врсте

објеката18, димензије објеката19 и врста грађевинске конструкције објеката20,

размештај објеката за складиштење УбС са прецизним међумагацинским

растојањима (ради оцене повољности положаја објеката), корисна површина

објекта за складиштење, врста и количина УбС која ће се складиштити по

дефинисаним групама опасности УбС, могућности заједничког смештаја и

компатибилноста УбС са дозвољеном нето-количином чистог експлозива по

објектима и за цело складиште, прорачун унутрашње и спољашње пиротехничке

безбедности у склопу Елабората процене пиротехничке безбедности21, захтеви за

16 Будући да се у овом раду третира избор складишта, значи избор нове адекватне локације и
садржаја складишта УбС на истој, недосвосмилено је да ће се у даљем тексту третирати
изградња складишног комплекса УбС, а не реконструкција постојећег којем је већ одређена
локација.

17 Привременог или сталног типа.
18 Надземни или укопани објекти.
19 Габарити објеката (дужина, ширина и висина, површина и запремина).
20 Број нивоа у објектима (спратност), материјали од којих су израђени објекти (са тенденцијом

да већина буду ватростални материјали), термоизолација, број врата и прозора и њихове
димензије, кровна конструкација, подови и плафони, степениште, посебни захтеви и сл.

21 Потребни услови за заштиту од дејства ударног таласа експлозије, тзв. „бласт ефекат“, дејства
кинетичке енергије парчади и крхотина и топлотни ефекат у односу на жива бића и средства.
„Бласт ефекат“ представља ударни талас који настаје приликом експлозије пр чему долази до
наглог увећања запремине ваздуха и ослобађање великих количина енергије, уз најчешће
стварањем високих температура и појаве гасова.



Момчило С. Ђорђевић – Докторска дисертација

71 | Страна

приступне платое и утоварно-истоварне рампе око објеката, врста пода објеката22

са прописаним оптерећењем пода објеката (дозвољене носивости пода), заштита

објеката од атмосферских пражњења (громобранска инсталација), вентилациона

инсталација23, спољна расвета складишта и осветљење у и око објеката, заштитни

насипи и грудобрани око објеката, саобраћајне комуникације и организација

саобраћаја у складишту, потребне мере за противпожарну заштиту са

хидрантском мрежом у складишту, потребне мере физичко-техничке заштите

складишног комплекса, врста заштитне ограде, организација телекомуникционих

веза, регулација површинских сливних вода (дренажни систем) и природних

водених токова, заштитна инсталација од електромагнетних таласа,

електроенергетска инсталација, сеизмичка категоризација складишног комплекса

и објеката у складишту, као и план уређења складишног комплекса (неопходна

санитарна сеча постојећег дрвећа и растиња, потребно пошумљавање и сл.).

Поред основних објеката наменских за складиштење УбС, дефинише се

потребан број помоћних објеката у складишту, као што су: објекти за живот и рад

људи и животиња у складишту, објекти за одржавање УбС, објекти за смештај и

одржавање средстава, објекти за смештај огрева у складишту, гараже и

надстрешнице, као и системи за загревање, вентилацију и климатизацију за

потребне објекте у складишту.

Изградња складишног комплекса УбС се обавезно реализује у виду пројекта,

у којем се одређују носиоци пројекта и органи који сарађују у изради и праћењу

реализације датог пројекта24. Сва документа пројекта морају бити у саобразности

са утврђеним законима и прописима, а посебно са оним којим се уређује

планирање и изградња. У истима се дефинише конфигурација терена, коте терена,

геолошке и геоморфолошке карактеристике земљишта, потенцијална еродирана

дејства тла (клизишта), сеизмичка зона подручја, хидрокарактеристике земљишта

и климатски услови уз обавезну израду Елабората геолошких испитивања у

складишном комплексу, ради дефинисања геотехничких услова изградње

22 Од електростатичког материјала и отпоран на хабање.
23 Ради могућности проветравања објеката природним или принудним путем и обезбеђења

повољних микроклиматских услова (минамална и максимална дневна температура, максимална
дневна колебања температуре, релативна влажност у објекту и сл.).

24 У складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које
користе МО и ВС, СВЛ бр. 29/2011.
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објеката. Будући да се ради о просторној локацији и садржају на одређеној

локацији обавезно се прилаже Лист непокретности који је неопходно да буде у

саобразности са подацима из Евиденције војних непокретности, затим власнички

лист из надлежног катастра локалне самоуправе и документа из Републичког

геодетског завода. На наведени начин се проверавају и ажурирају подаци из

војних и цивилних евиденција непокретности.

Документа пројекта посебно разрађују саобраћајну регулација у складишту,

и везу истих са јавним саобраћајницама око складишта. Такође, посебан сегмент

представља одређење заштитних зона око складишта, односно зона забрањене

градње, зона ограничене градње и зона контролисане градње у смислу

Правилника о заштитним зонама око војних комплекса, војних објеката и објеката

војне инфраструктуре, које се уносе у планска документа25 [84].

Сва докуманта пројекта представљају основ за израду и издавање

урбанистичко-техничких услова, који су саставни део Урбанистичке дозволе уз

уважавање Детаљног урбанистичког плана на микронивоу. Све наведено има за

обавезу да дефинише оптималну организацију објеката за смештај УбС, живот и

рад људи у складишту, ефикасно и безбедно коришћење комплекса складишта у

односу на обавезујуће поступке и активности које се морају задовољити у раду са

УбС при складиштењу и одржавању у току складиштења, затим уважавање

ситуационог плана складишног комплекса са распоредом постојећих објеката,

планова реурбанизације и усвојеног Главног пројекта и на крају, у складу са

Генералним урбанистичким планом за дато подручје. За сва документа, наравно

пре отпочињање самих радова на терену, неопходно је прибављање сагласности

из надлежности локалног органа (општине) на којој ће се складишни комплекс

налазити, односно прибављене сагласности од стране општинских служби у вези

плана регулације, прикључења на инфраструктуру од комуналних служби и друго

што је у надлежности локалне самоуправе.

25 Под заштитном зоном око војних комплекса, војних објеката и објеката војне инфраструктуре
подразумевају се подручја с посебним режимом коришћења ради заштите интереса одбране и
функционалног одржавања војног комплекса, војног објекта и објекта војне инфраструктуре,
повећања њихове безбедности као и опште безбедности људи и имовине (из Правилника о
заштитним зонама око војних комплекса, војних објеката и објеката војне инфраструктуре,
СВЛ бр. 37/2015).
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Пројекат изградње складишног комплекса УбС заокружен је документом

који дефинише инвестициони програм са потребним финансијским средствима и

изворима финансирања по прецизним временским периодима.

Из свега наведеног, избор локације и садржаја складишта УбС се врши

комисијски, уз обавезно учешће стручњака за УбС, односно представника

стручних логистичких служби МО и ВС, прецизније техничке и грађевинске

службе, формираних у привремена тела за израду и праћење реализације. Ипак,

проблем постоји у том смислу да до сада није прописана методологија којом је

могуће прецизно и егзактно извршити избор складишта УбС, нити су усвојени

системи за подршку одлучивању који би доносиоцима одлука могли помоћи у

избору адекватне локације и садржаја складишта УбС.

Сличан начин усклађен са сопственим законодавством реализује се у другим

страним армија, што се може видети из литературе [46],[47].

Избор складишта, односно његове локације и садржаја складишта УбС у ВС,

базира се на мануелним поступцима рада доносилаца одлуке, што за последицу

има нецелисходно ангажовање респективних материјалних и људских ресурса.

Сходно наведеном, постојећи начин реализације избора локације и садржаја

складишта је нерационалан, неефикасан и застарео.

5.3. НАЧЕЛА О ИЗБОРУ ЛОКАЦИЈЕ И САДРЖАЈА СКЛАДИШТА

УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

Сам избор локације и садржаја складишта УбС мора да задовољи основна

начела при избору адекватне локације и садржаја, у складу са оперативним

потребама [110]:

A. Са тактичко-оперативног гледишта, локација треба да омогући:

- правилно ешелонирање ратних резерви УбС на државној територији по

правцу и дубини, а према оперативним потребама одговарајућих

команди;

- правовремено и потпуно снабдевање свих јединица и установа ВС и

МО;

- већи број извора снабдевања свим врстама УбС и што већи број линија



Момчило С. Ђорђевић – Докторска дисертација

74 | Страна

дотура тако да се, евентуалним уништењем једног складишта, не угрози

континуитет снабдевања;

- брзо расељавање УбС у случају потребе;

- ефикасан дотур од извора снабдевања до складишта и од складишта до

непосредних корисника, односно мобилизацијских зборишта;

- изградњу већег броја складишта мањег капацитета, уз велику

растреситост, која својим распоредом и капацитетима не представљају

нарочито рентабилне циљеве;

- максималне мере заштите тајности уз маскирање и потребне елементе

борбеног обезбеђења.

Б. У техничком смислу, при одређивању ужег подручја за градњу

складишта, посебну пажњу треба обратити на следеће околности:

- да земљиште буде суво, оцедно, стабилно и без локалних промена у тлу;

треба избегавати терене с клизиштима, мочварама и сл.; складиште не

сме бити лоцирано у коритима пресахлих река на теренима који могу

бити изложени поплавама при високом водостају, и на трусним

подручјима;

- да се у близини не налазе индустријска постројења код којих,

последицом технолошког процеса, долази до издвајања и ширења

агресивних гасова, дима и других састојака који штетно делују на

експлозивни материјал;

- да земљиште не садржи материје које могу штетно деловати на квалитет

УбС (амонијак, једињења сумпора, живе и друга);

- да у земљишту нема мангана, гвожђа и других руда које утичу на

интензитет пражњења атмосферског електрицитета што представља

посебну опасност и отежава заштиту од удара грома;

- да земљиште буде, таласасто, пошумљено или да пружа могућност

пошумљавања; због потенцијалне опасности од пожара, четинарске

шуме треба избегавати; исто тако треба избегавати густе шумске

комплексе због задржавања влажног ваздуха и отежавања проветравања

магацина и околине;

- да земљиште омогућава брзу и лаку градњу прилаза, путева и
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микрокомуникација унутар самог складишта;

- да терен не буде сувише удаљен од јавних комуникација (железничка

пруга, асфалтирани путеви, пловна саобраћајница), како би се скратили

прилазни путеви;

- да зона складишта не буде у близини већих насељених места,

индустријских објеката, већих железничких станица, пристаништа и

лука, вештачких језера и брана, аеродрома, главних саобраћајних

чворова и других објеката који по свом значењу представљају

занимљиве циљеве непријатељске авијације, односно могу бити

угрожени евентуалном експлозијом складишта;

- да изабрано земљиште пружа могућност за организацију индустријског

колосека (ако је потребно), евентуално проширење складишта, увођење

водоводне мреже, електричне енергије и за организацију физичко-

техничког обезбеђења складишта;

- да изнад складишне зоне не пролазе ваздушни коридори редовних

авионских линија и далеководи високог напона.

5.4. ОПИС ЛОКАЦИЈА И САДРЖАЈА СКЛАДИШТА УБОЈНИХ

СРЕДСТАВА

У Војсци Србије постоји седам складишта УбС копнене војске на

вантрупном нивоу ешелонирања (снабдевања) и просторно су и географски

размештени на целој територији Републике Србије. Међутим, када се посматра

груписање у простору, може да се изведе закључак да су исти географски

размештени у три подручја:

- Група складишта Чачак са својим складиштима Горњи Милановац,

Ваљево, Краљево и Ужице;

- Група складишта Београд са својим складиштима Београда и Нови Сад;

- Група складишта Ниш са својим складиштем Куршумлија.

У складу са наведеним, а за потребе ове дисертације, прихваћена је напред

наведена чињеница и складишни капацитети УбС су на поменути начин и

груписани. Када се посматра бројна величина складишта УбС, а посебно
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површина и запремина складишних капацитета за смештај УбС, као и маса и

врстe ускладиштених УбС, може да се закључи да је највеће складиште Чачак,

потом Београд и на крају складиште Ниш. Такође, за потребе истраживања

увешће се ново, виртуелно складиште са претпоставком да се налази у околини

Алексинца.

У истраживању, као посебан део овог рада, наведене групе складишта

престављају алтернативе. За опис алтернатива коришћени су постојећи, доступни

подаци у циљу реалне оцене складишта УбС, између осталог и подаци

Републичког сеизмолошког завода Србије [88] и Републичког

хидрометеоролошког завода Србије за период од последњих 15 година [61],[99],

као и подаци о саставу земљишта на локалитетима складишта према подацима

Министарства рударства и енергетике Владе Републике Србије [126].

Када се посматрају локације појединих складишта УбС вантрупног нивоа у

односу на државну границу и близину границе, а везано за међудржавне уговоре

које је потписница Република Србија, један део складишта се налази у

непосредној близини границе што представља вид безбедносног ризика. Основна

карактеристика јесте да су предметна складишта УбС уствари складишта бивше

Југословенске народне армије и бивше југословенске државе. Распадом исте,

њене федералне јединице постале су државе, те су у данашњој ситуацији

складишта остајала у граничним подручјима или уз административну линију са

АП Косово и Метохија. Сва складишта УбС вантрупног нивоа су, без обзира на

локацију и капацитет, била мета напада у ваздушним ударима НАТО снага, у

којима су многи објекти у складиштима уништени или добрим делом оштећени.

Путна инфраструктура, посебно око појединих складишта није у потпуности

адекватна и у лошем је стању, што представља ограничење приликом снабдевања

корисника - потрошача, нарочито изражено у времену дотура, али и кроз

безбедност дотура коришћењем лоше путне мреже. Такође, поједина складишта

се налазе у непосредној близини насељених и туристичких места, у комплексима

националних паркова, у климатски неповољним подручјима и слично, чиме се

повећава ризик како по безбедност људи и околине, тако и по безбедност и

очување квалитета УбС. У новим условима функционисања војске, као што је

демократска контрола војске и њених финансија, континуирано праћење
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функционисања и поступања јединица и установа и њених појединица од стране

многих друштвених чинилаца, као и јачање критичке друштвене свести о држави

и војсци, затим однос становништва и органа власти на локалу према размештају

оружане силе и друго, представља нове моменте које итекако треба уважити у

анализи утицаја на складишне капацитете УбС, локацију и садржај. Посебан

сегмент који је у последње време нарочито актуелан, јесу еколошки захтеви.

Анализирајући размештај корисника - потрошача на територији Републике

Србије може да се изведе закључак да су размештени на целој територији земље.

Међутим, када се посматрају мирнодопске локације већих јединица и установа

може да се закључи да су највеће лоциране у подручју око Ниша, друго подручје

је око Београда, а треће у централној Србији. Када се посматра потрошња УбС,

ситуација је слична: највећи корисници - потрошачи лоцирани су око Ниша, затим

око Београда, а потом у централној Србији. У односу на јединице и установе са

великом потрошњом УбС, остали корисници - потрошачи не представљају

капацитет који треба уважити као независан чинилац, те ће се тако и посматрати у

овој дисертацији.

Могући изазови, ризици и претње безбедности Републике Србије

дефинисани су Стратегијом националне безбедности Републике Србије [101].

Противправно једнострано проглашена независност Косова и Метохије

представља највећу претњу безбедности Републике Србије, тј. проглашење

независности је оцењено са великом вероватноћом настанка и вероватно високим

интензитетом развоја могућег сукоба.

Република Србија је војно неутрална држава у односу на постојеће војне

савезе до евентуалног расписивања референдума на којем би се донела коначна

одлука по том питању [93]26. Међутим, већина земаља у окружењу су чланице

НАТО савеза, што безбедносно компликује положај Србије на Балканском

полуострву и шире. Приступни преговори са ЕУ који су у току и тренутни однос

Србије у условима „политичког балансирања” између Руске Федерације и чланица

ЕУ и НАТО, такође додатно усложава гео-политички и војни положај Републике

Србије.

26 Тачка 6. Резолуције Народне скупштине о заштити суверенитета, територијалног интегритета и
уставног поретка Републике Србије донета на седници одржаној 26. децембра 2007. године.
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Мигрантска криза са којом су у овом тренутку суочене земље западног

Балкана представља нови додатни изазов не само за исте, већ и за остале европске

земље. Такође, међу великим бројем избеглих лица који беже од ратних збивања

из својих земаља из Азије и Африке, могу се наћи инфилтрирани појединици и

групе повезани са терористичким организацијама по било којем основу, који

долазе са потпуно другачијим намерама од миграната који беже из ратом

захваћених подручја. Складишта УбС су управо на рутама проласка тих лица или

у непосредној близини истих.

Уважавајући све напред наведено, а посебно највероватније безбедносне

претње, може се рећи да је концентрација војних снага изражена на југу Србије, а

потом око Београда. Ипак, употребу снага и варијанте употребе снага не треба

генерализовати и везивати их само за место мирнодопског распореда јединице,

већ за територију целе државе, односно тамо где настане потреба. Међутим, и

поред наведеног, увек треба имати на уму недостатак времена и адекватног

простора за хитно реаговање снага у моменту настале потребе.

5.4.1. ГРУПА СКЛАДИШТА ЧАЧАК

Група складишта Чачак се састоји од четири складишта са локацијама код

Горњег Милановца, Ваљева, Краљева и Ужица. Просторно, складишта налазе се у

централном и западном делу Србије, у четири округа и то у: Моравичком,

Колубарском, Рашком и Златиборском округу и налазе се на удаљености од 68 до

214 километара од главног града. Сва складишта се налазе у захвату важних

саобраћајница М-22, магистрални пут Београд - Чачак (два складишта), затим

саобраћајнице M-22, магистрални пут Краљево - Рашка (једно складиште) и

саобраћајнице М-5, магистрални пут Ужице - Вишеград (једно складиште).

Удаљеност од истих не прелази више од четири километра, што представља добар

положај у односу на њих. Такође, близина до већих, јавних саобраћајница

омогућава добру комуникацију до својих ближих и даљих потрошача, односно до

извора снабдевања (произвођача УбС и ремонтних завода). Локални путеви у

околини складишта су асфалтирани, узани и лоше се одржавају. За сва складишта

постоје алтернативне саобраћајнице, чиме је омогућен већи број линија дотура и
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задатак расељавања УбС, сем за складиште код Ужица. Такође, складиште код

Ужице налази се у непосредној близини државне границе (на удаљености мањој

од 50 километара), испред својих корисника - потрошача што представља

неповољан положај складишта.

Удаљеност од извора снабдевања, као карактеристика, је врло повољна,

будући да су сви произвођачи и ремонтни завод УбС сконцентрисани у западној и

централној Србији.

Географски гледано, два складишта су смештена на нижим обронцима

мањих планина Вујан и Троглав на надморским висинама од 325 и 520 метара, док

се складиште код Ваљева налази на брдском подручју на надморској висини од

118 метара. Четврто складиште код Ужица лоцирано је планини Тара на

надморској висини од 746 m, на планинском земљишту пошумљеном зимзеленом

шумом, у граничном подручју националног парка „Тара“. Остала три складишта

се налазе на земљиштима обрасло средњим и ниским растињем - листопадном

шумом. Нити једно складиште није у захвату сталног воденог тока и налазе се на

земљишту испресецаном вододеринама. У односу на микролокацијску

конфигурацију тла, два складишта код Горњег Милановца и код Краљева су

смештена на отвореном, док су складишта код Ваљева и Ужица смештена у

котлини и природно су заштићена од конвенционалних и електронских дејстава

из ваздуха и са земљишта - копна. Са друге стране, с обзиром на положај

складишта у односу на конфигурацију терена, складишта код Горњег Милановца

и код Краљева поседује изразито повољне услове за обезбеђење нежичних врста

веза између складишта и корисника (потрошача), затим веза између складишта и

претпостављеног, као и веза у самом складишту, за разлику од складишта код

Ваљева и Ужица.

Што се тиче вегетације у околини складишта, различита је од складишта до

складишта. Складиште код Горњег Милановца карактерише ниско листопадно

растиње, складишта код Краљева код Ваљева карактерише листопадна шума, док

складиште код Ужица четинарска шума. Уважавајући наведено са аспекта

сигурности од еродивних кретања и по питању противпожарне сигурности, за

складишта код Горњег Милановца и Ужица није повољна ситуација.
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Уважавајући конфигурацију терена где су складишта смештена и удаљеност

од насељеног места, само складишта код Краљева и Ужица имају релативно

повољну спољну пиротехничку безбедност.

Асфалтне саобраћајнице у складиштима обезбеђују кружни ток саобраћаја у

складишту, осим у складишту код Краљева. У сваком складишту постоје више од

једне улазно-излазне капије и у истима не постоје војни индустријски колосеци,

те нема могућности за железнички транспорт УбС до самог складишта. Ипак, на

удаљеностима до 10 km од сваког складишта, осим за складиште код Ужица,

налазе се јавни железнички колосеци са уређеним прилазима.

Табела 5.1. Карактеристике складишта с обзиром на удаљеност

Складиште Група
складишта

Близина
границе
(мање од

50 km)

Удаљеност
од насељеног

места (km)

Удаљеност
од већих

комуника-
ција (km)

Удаљеност
од извора

снабдевања

СкУбС
Г.Милановац

Чачак

не ≤ 1 ≤ 1 повољно

СкУбС
Ваљево не ≤ 1 ≥ 4 повољно

СкУбС
Краљево не ≥ 3 ≤ 2 повољно

СкУбС
Ужице да ≥ 3 ≤ 1 повољно

СкУбС
Нови Сад Београд

не ≤ 1 ≥ 4 неповољно

СкУбС
Београд не ≤ 1 ≤ 1 повољно

СкУбС
Куршумлија Ниш да ≥ 3 ≥ 4 неповољно

СкУбС
Алексинац Алексинац не ≥ 5 ≤ 4 неповољно

Група складишта Чачак простире се на укупној површини од 142 ha, објекти

за смештај, складиштење и одржавање УбС су у складишним комплексима

релативно разуђени, претежно су надземног типа (око 80%), а по капацитету има

и већих и мањих објеката (по 50% обе врсте). Превасходно је намењено за

кориснике - потрошаче у свом окружењу у централној и западној Србији, који по

концентрацији на некој територији и посматрајући их у односу на снаге око Ниша

и Београда, нису велике. По капацитету УбС, група складишта Чачак је велико

складиште и поседује око 55% количина свих класа и подкласа од укупних
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количина УбС. Уважавајући имајуће количине и концентрацију сопствених

корисника - потрошача на датој територији, ова група складишта има довољно

капацитета за складиштење потребних количина УбС за исте, али и представља

ослонац за недостајући УбС посебно за групу складишта Ниш.

С обзиром на организацију садржаја складишта, врсту објеката за

складиштење УбС и капацитете самих објеката за складиштење УбС,

конфигурацију земљишта, а посебно количине свих класа и подкласа УбС,

складишта не поседују повољну унутрашњу пиротехничку безбедност.

Табела 5.2. Карактеристике складишта (по више основа)

Складиште Група
складишта

Величина
складишта

Алтернативне
саобраћајнице

Кружни
ток

Врста
oбјеката

(претежно)

Капацитет
oбјеката

(претежно)

СкУбС
Г.Милановац

Чачак велико

да има надземни велики
објекти

СкУбС
Ваљево да има укопани велики

објекти
СкУбС
Краљево да нема надземни мали

објекти
СкУбС
Ужице не има надземни мали

објекти

СкУбС
Нови Сад Београд средње

да нема надземни мали
објекти

СкУбС
Београд да има надземни велики

објекти

СкУбС
Куршумлија Ниш средње не има укопани велики

објекти

СкУбС
Алексинац Алексинац средње да има укопани мали

објекти

Према подацима Републичког сеизмолошког завода Србије, макросеизмички

интензитет на површини локалног тла за све локације постојећих складишта је

изразито неповољан и износи: вероватноћа превазилажења 10% у 10 година

(повратни период од 95 година) износи 6-7 степени у ЕМС-98; вероватноћа

превазилажења 10% у 50 година (повратни период од 475 година) износи 8-8,5

степени у ЕМС-98; вероватноћа превазилажења 5% у 50 година (повратни период

од 975 година) износи 8,5-9 степени у ЕМС-98.

Клима на којима се складишта налазе различита је од подручја до подручја.

Тако је за складиште код Горњег Милановца клима права континентална, иако се

налази у подручју умерено-континенталне климе. Руже ветрова регистроване
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изнад овог подручја умногоме доприносе да је наведено подручје под утицајем

хладне континенталне климе. По броју минус степен-дана стоји одмах за Сјенице.

Међутим, по средњим квантитативним показатељима ово подручје ипак не

исказује посебне екстремне вредности. Средња годишња температура ваздуха је

око 12,0°С. Најхладнији месец је јануар, са средњом температуром ваздуха од

0,1°С, а најтоплији месец је јул са просечном температуром од 23,3°С. Релативна

влажност ваздуха, са средњом годишњом вредношћу од 78,8% указује на умерену

влажност ваздуха. Месец са највећом средњом вредношћу влажности ваздуха од

85,5% је јануар, док је јун месец са најмањом средњом вредношћу влажности

ваздуха од 39,7%. Падавине у овом крају имају обележје средњоевропског,

подунавског режима годишње расподеле. Средња годишња висина падавина

износи 769,8 mm; најкишовитији месец је мај са просечном висином од 147,3 mm,

а најсувљи месец је август са просечном висином од 13,6 mm.

Табела 5.3. Карактеристике земљишта с обзиром на трусност,
извор Републички сеизмолошки завод Србије

Складиште Група
складишта

Потреси
(период

од 95
година)

Потреси
(период
од 475

година)

Потреси
(период
од 975

година)

Ранг
за 95
год.

Ранг
за 475
год.

Ранг
за 975
год.

Укупан
ранг

потреси

СкУбС
Г.Милановац

Чачак

7 8,5 9 6 6 5

III

СкУбС
Ваљево 6 8 9 3 4 5

СкУбС
Краљево 7 8,5 9 6 6 5

СкУбС
Ужице 6 8 8,5 3 4 4

СкУбС
Нови Сад Београд

5 7 8 1 1 2
IIСкУбС

Београд 6 7 8 3 1 2

СкУбС
Куршумлија Ниш 7 8,5 9 6 6 5 IV

СкУбС
Алексинац Алексинац 5 7 7,5 1 1 1 I

Што се тиче складишта Ваљево, клима је умерено континентална, средња

годишња температура ваздуха је око 12,1°С. Најхладнији месец је јануар са

средњом температуром ваздуха од -0,4°С, а најтоплији месец је јул са просечном
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температуром од 23,2°С. Релативна влажност ваздуха у подручју Ваљева, са

средњом годишњом вредношћу од 74,3% указује на умерену влажност ваздуха.

Месец са највећом средњом вредношћу влажности ваздуха од 84,9% је јануар, док

су јул и август месеци са најмањом средњом вредношћу влажности ваздуха од

45,9%. Падавине у овом крају имају обележје средњоевропског, подунавског

режима годишње расподеле. Средња годишња висина падавина износи 807,2 mm;

најкишовитији месец је мај са просечном висином од 156,9 mm, а најсувљи месец

је август са просечном висином од 15,2 mm.

Табела 5.4. Карактеристике земљишта с обзиром на климатске, географске
и геолошке критеријуме, за део података извор
Републички хидрометеоролошки завод Србије

Складиште Група
складишта Клима Вегетација Врста шуме Водени

ресурси

СкУбС
Г.Милановац

Чачак

Континентална
+ ружа ветрова нема ниско листопадно

растиње нема

СкУбС
Ваљево

умерено-
континентална има листопадно нема

СкУбС
Краљево континентална има листопадно има

СкУбС
Ужице планинска има четинарско има

СкУбС
Нови Сад Београд

умерено-
континентална нема ниско листопадно

растиње нема

СкУбС
Београд

Континентална
+ ружа ветрова има листопадно нема

СкУбС
Куршумлија Ниш планинска има четинарско има

СкУбС
Алексинац Алексинац умерено-

континентална има листопадно има

Карактеристика климе за подручје око складишта Краљево је према

следећем: клима је континентална, средња годишња температура ваздуха је око

12,1°С. Најхладнији месец је јануар са средњом температуром ваздуха од -0,6°С, а

најтоплији месец је јул са просечном температуром од 23,0°С. Релативна

влажност ваздуха, са средњом годишњом вредношћу од 72,9% указује на умерену

влажност ваздуха. Месец са највећом средњом вредношћу влажности ваздуха од

84,1% је децембар, док је месец март са најмањом средњом вредношћу влажности

ваздуха од 41,5%. Падавине у овом крају имају обележје средњоевропског,

подунавског режима годишње расподеле Средња годишња висина падавина
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износи 746,8 mm; најкишовитији месец је мај са просечном висином од 132,5 mm,

а најсувљи месеци су април и септембар, са просечном висином од 18,4 mm.

Карактеристика климе за подручје око складишта Ужице је према следећем:

клима је планинска, средња годишња температура ваздуха је око 10,1°С.

Најхладнији месец је јануар, са средњом температуром ваздуха од -2,1°С, а

најтоплији месец је август са просечном температуром од 20,7°С. Релативна

влажност ваздуха, са средњом годишњом вредношћу од 74,3% указује на умерену

влажност ваздуха. Месец са највећом средњом вредношћу влажности ваздуха од

86,6% је јануар, док су јун и август месеци са најмањом средњом вредношћу

влажности ваздуха од 39,6%. Средња годишња висина падавина износи 796,5 mm;

најкишовитији месец је јун са просечном висином од 135,1 mm, а најсувљи

месеци су фебруар и август, са просечном висином од 18,0 mm.

Табела 5.5. Карактеристике земљишта на којем се налазе складишта

Складиште Група
складишта

Врста
земљишта

Конфигура-
ција тла

Телекому-
никације

СкУбС
Г.Милановац

Чачак

равничарско на
отвореном добро

СкУбС
Ваљево брдско у

котлини добро

СкУбС
Краљево равничарско у

котлини добро

СкУбС
Ужице планинско на

отвореном
лоша радио
и моб.тел.

СкУбС
Нови Сад Београд

равничарско на
отвореном добро

СкУбС
Београд брдско на

отвореном добро

СкУбС
Куршумлија Ниш планинско у

котлини
лоша радио
и моб.тел.

СкУбС
Алексинац Алексинац брдско у

котлини добро

Наведени климатски подаци, генерално показују релативно лоше услове са

складиштење УбС, сем на локалитету Ваљево које се одликује са умерено-

континенталном климом и без већих дневних осцилација наведених параметара.

Што се тиче састава земљишта на локалитету складишта преовлађују

материје, према следећем: код Горњег Милановца - бакар, олово, цинк, сребро и

магнезит, код Ваљева - бакар, никл и хром, код Краљева - магнезит и мрки угаљ и
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код Ужица - гвожђе, никл, магнезит и боксит. Наведени подаци дају релативно

неповољан састав тла, односно представља земљиште са садржајем материја које

утичу на интензитет пражњења атмосферског електрицитета или статичког

електрицитета и са садржајем хемијских материја које могу штетно деловати на

квалитет УбС. С обзиром на наведено, нешто повољнији састав тла поседује

једино складиште код Краљева.

Група складишта Чачак смештена је у централном и западном делу земље

који се карактерише са добрим економским потенцијалом, а самим тим и вишим

ценама земљишта, закупа земљишта, ангажовања радне оперативе разних

структура и занимања, односно висинама такси и пореза локалне самоуправе на

зараде запослених, за пружене комуналне услуге, земљиште и сл. у том региону.

Наведено је посебно изаражено у подручју око Ужица (национални парк „Тара”) и

Горњег Милановца (близина градског подручја). Што се тиче става и реакције

становништва, односно локалне самоуправе где је складиште лоцирано, исто је

повољно настројено према војсци.

5.4.2. ГРУПА СКЛАДИШТА БЕОГРАД

Група складишта Београд се састоји од два складишта са локацијама око

Београда и Новог Сада. Просторно, складишта налазе се у централном и северном

делу Србије, у два округа и то у: Сремском и Београдском округу. Складишта се

налазе на удаљености од 33 и 71 километар од главног града. Складиште Београд

налази се у непосредном захвату локалног пута Раља - Бабе, а на удаљености од 1

km од пута Београд - Младеновац, који представља главну већу саобраћајницу.

Друго складиште лоцирано је у захвату два локална пута Марадик - Крушедол -

Ириг и Ириг - Крушедол - Банстол, а на удаљености од 5 km од саобраћајнице М-

22.1, пут Београд - Инђија - Нови Сад, који представља главну већу

саобраћајницу. Са друге стране, на удаљености од 6 km налази се друга већа

саобраћајница М-21, пут Рума - Ириг - Нови Сад. Оба складишта, с обзиром на

своје локације имају добре алтернативне прваце, чиме је обезбеђен већи број

линија дотура. Локални путеви у околини оба складишта су асфалтирани, али

уски и тренутно се лоше одржавају. Нити једно од два складишта није смештено у
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непосредној близини државне границе (на мање од 50 километара), те заузима

повољан положај по наведеном параметру.

Удаљеност од извора снабдевања, као карактеристика, је повољна само за

складиште код Београда, у односу на места локације произвођача и ремонтног

завода УбС.

Складишта су смештена на нижим југо-источним обронцима ниске планине

Фрушке горе која се протеже правцем запад - исток, на надморској висини од 189

m, односно на нижим јужним обронцима ниске планине Авала, на надморској

висини од 191 m. Земљиште је равничарско, односно брдско, испресецано

вододеринама и обрасло средњим и ниским растињем - листопадним растињем.

Складиште код Новог Сада смештено је у граничном подручју националног парка

„Фрушка Гора“. У близини оба складишта нема сталног воденог тока. У односу на

микролокацијску конфигурацију тла, складишта су смештена на отвореном, те

нису природно заштићена од могућих конвенционалних и електронских дејстава

из ваздуха и са земљишта - копна. Са друге стране, с обзиром на положај

складишта у односу на конфигурацију терена, складиште поседује изразито

повољне услове за обезбеђење нежичних врста веза између складишта и

корисника (потрошача), затим веза између складишта и претпостављеног, као и

веза у самом складишту.

Уважавајући конфигурацију терена где су складишта смештена и удаљеност

од насељеног места од мање од 1 km, указује на врло лошу спољну пиротехничку

безбедност.

Вегетацију у околини Новог Сада карактерише ниско листопадно растиње,

док складиште код Београда листопадна шума. Уважавајући наведено са аспекта

сигурности од еродивних кретања и по питању противпожарне сигурности, за

складиште код Новог Сада није повољна ситуација.

Асфалтне саобраћајнице у складиштима обезбеђују кружни ток саобраћаја у

складишту. У сваком складишту постоје више од једне улазно-излазне капије и у

складиштима не постоји војни индустријски колосеци, те нема могућности за

железнички транспорт УбС до самог складишта. Ипак, на удаљеностима до 10 km

од складишта налазе се јавни железнички колосеци са уређеним прилазима.
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Група складишта Београд простире се релативно малој површини од 58 ha,

објекти за смештај, складиштење и одржавање УбС су разуђени у складишним

комплексима, надземног су типа, а по капацитету има и већих и мањих објеката

(по 50% обе врсте). Складиште је превасходно намењено за кориснике -

потрошаче у свом окружењу на северу Србије, који су по концентрацији на некој

територији друге по величини, одмах иза снага сконцентрисаних на југу земље.

По капацитету УбС, група складишта Београд је средње величине и поседује 25%

количина свих класа и подкласа од укупних количина УбС. Уважавајући имајуће

количине и концентрацију сопствених снага на датој територији, ова група

складишта има довољно капацитета за складиштење потребних количина УбС, и

ослонац је за део УбС за складиште Ниш.

С обзиром на организацију садржаја складишта, врсту објеката за

складиштење УбС и капацитете самих објеката за складиштење УбС, односно

конфигурацију земљишта, складишта не поседују повољну унутрашњу

пиротехничку безбедност.

Према подацима Републичког сеизмолошког завода Србије, макросеизмички

интензитет на површини локалног тла износи: вероватноћа превазилажења 10% у

10 година (повратни период од 95 година) износи 5-6 степени у ЕМС-98;

вероватноћа превазилажења 10% у 50 година (повратни период од 475 година)

износи 7 степени у ЕМС-98; вероватноћа превазилажења 5% у 50 година

(повратни период од 975 година) износи 8 степени у ЕМС-98. Наведени подаци

указују на релативно малу сеизмичку активност на локалитетима складишта, а у

односу на постојеће групе складишта преставља најмању вероватноћу.

Клима на којима се налазе складишта варира од подручја до подручја. Тако

подручје око складиште код Новог Сада одликује се следећим карактеристикама:

клима је умерено-континентална са нешто мањим количинама падавина, средња

годишња температура ваздуха је око 11,9°С. Најхладнији месец је јануар, са

средњом температуром ваздуха од -1,1°С, а најтоплији месец је јул са просечном

температуром од 22,6°С. Релативна влажност ваздуха, са средњом годишњом

вредношћу од 76,5% указује на умерену влажност ваздуха. Месец са највећом

средњом вредношћу влажности ваздуха од 89,7% је децембар, док је месец август

са најмањом средњом вредношћу влажности ваздуха од 53,9%. Падавине у овом
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крају имају обележје средњоевропског, подунавског режима годишње расподеле

Средња годишња висина падавина износи 618,0 mm; најкишовитији месец је

октобар, са 121,9 mm, а најсувљи месец је новембар, са 9,8 mm.

Клима подручја око складиште код Београда има следеће карактеристике:

клима је континенталана, иако се налази у подручју умерено-континенталне

климе. Руже ветрова регистроване изнад овог подручја умногоме доприносе да је

наведено подручје под хладном континенталном климом. Међутим, по средњим

квантитативним показатељима ово подручје ипак не исказује посебне екстремне

вредности. Средња годишња температура ваздуха је око 11,5°С. Најхладнији

месец је јануар, са средњом температуром ваздуха од 0,1°С, а најтоплији месец је

јул са просечном температуром од 22,9°С. Релативна влажност ваздуха, са

средњом годишњом вредношћу од 79,6 % указује на умерену влажност ваздуха.

Месец са највећом средњом вредношћу влажности ваздуха од 88,6 % је децембар,

док је јул месец са најмањом средњом вредношћу влажности ваздуха од 50,9 %.

Падавине у овом крају имају обележје средњоевропског, подунавског режима

годишње расподеле Средња годишња висина падавина износи 681,0 mm;

најкишовитији месец је мај, са 128,7 mm, а најсувљи месец је фебруар, са 13,5

mm.

Наведени климатски подаци показују релативно повољне услове са

складиштење УбС, сем на локалитету Београда са континенталном климом и

већим дневним осцилацијама наведених параметара.

Што се тиче састава земљишта на локалитету складишта преовлађују

материје, према следећем: код Новог Сада - мрки угаљ, док код Београда -

магнезијум, олово, цинк и жива. Наведени подаци дају нешто неповољнији састав

тла за складиште код Београда, односно представља земљиште са садржајем

материја које утичу на интензитет пражњења атмосферског електрицитета или

статичког електрицитета и са садржајем хемијских материја које могу штетно

деловати на квалитет УбС.

Група складишта Београд смештена је у централном и северном делу земље

који се карактерише са добрим економским потенцијалом, а самим тим и вишим

ценама земљишта, закупа земљишта, ангажовања радне оперативе разних

структура и занимања, односно висинама такси и пореза локалне самоуправе на
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зараде запослених, за пружене комуналне услуге, земљиште и сл. у том региону.

Наведено је посебно изаражено у подручју око Новог Сада (национални парк

„Фрушка гора”) и Београда (близина града Београда). Што се тиче става и

реакције становништва, односно локалне самоуправе где је складиште лоцирано,

исто је повољно настројено према војсци.

5.4.3. ГРУПА СКЛАДИШТА НИШ

Група складишта Ниш се састоји од једног складишта у подручју града

Куршумлије са својим издвојеним локацијама. Просторно, налази се у јужном

делу Србије, у Топличком округу, на удаљености од 292 километара од главног

града и 5 километара јужно од Куршумлије. Складиште се налази на удаљености

од 3 километра од регионалног пута Куршумлија - Куршумлијска Бања, који

представља главну, већу и једину јавну саобраћајницу ка стратегијски важној

магистралној саобраћајници Ниш - Приштина - Пећ. Не постоји алтернативна

саобраћајница ка кориснику (потрошачу), што представља лош предуслов по

више основа (дотур и линије дотура до корисника - потрошача, проблем код

расељавања и сл.), односно не омогућава добру комуникацију до својих ближих и

даљих потрошача и комуникацију до извора снабдевања (произвођача УбС и

ремонтних завода). Локални пут у околини складишта је асфалтиран, али узан и

тренутно се лоше одржава. Налази се у непосредној близини државне границе (на

удаљености мањој од 50 километара), испред својих корисника - потрошача што

представља изразито неповољан положај складишта.

Удаљеност од извора снабдевања, односно од произвођача УбС и ремонтног

завода УбС је преко 300 km, што представља изразито неповољну

карактеристику, будући да су исти сконцентрисани у западној и централној

Србији.

Складиште је смештено на северозападним падинама планине Радан, на

надморској висини од 386 m. Земљиште је брдско-планинско, испресецано

вододеринама и обрасло средњим и високим растињем - претежно четинарском

шумом. Простире се на географском локалитету речице Мирничка Река. У односу

на микролокацијску конфигурацију тла, складиште је смештено у котлини, те је
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делимично природно заштићено од могућих конвенционалних и електронских

дејстава из ваздуха и са земљишта - копна. Са друге стране, с обзиром на

конфигурацију терена, складиште поседује неповољне услове за обезбеђење

нежичних врста веза између складишта и корисника - потрошача, између

складишта и претпостављеног, као и нежичних веза у самом складишту.

Уважавајући добру конфигурацију терена где је складиште смештено и

удаљеност од насељеног места од 5 km, указује на релативно повољну спољну

пиротехничку безбедност. Ипак, на удаљености од 3 km од складишта, налазе се

прве насељене куће.

Вегетацију у околини складишта Куршумлија карактерише четинарска шума

будући да је складиште смештено на планинском подручју. Уважавајући

наведено, по питању противпожарне сигурности за складиште није повољна

ситуација.

Асфалтне саобраћајнице у складишту обезбеђују кружни ток саобраћаја у

складишту. Постоји једна главна улазно-излазна капија и две помоћне капије, што

обезбеђује још боље услове за организацију кружног тока саобраћаја. У

складишту не постоји војни индустријски колосек, те нема могућности за

железнички транспорт УбС до самог складишта. Ипак, на удаљености од 3 km од

складишта налази се јавни железнички колосек са уређеним прилазом у

Куршумлији, иначе на важном железничком правцу Ниш - Прокупље -

Куршумлија - Косово Поље.

Складиште заузима релативно велику површини од 69 ha, објекти за

смештај, складиштење и одржавање УбС су разуђени у складишном комплексу,

већином су укопаног типа (око 60%) и претежно су већег капацитета. Складиште

је превасходно намењено за кориснике - потрошаче у свом окружењу на југу

Србије, који су по концентрацији на некој територији далеко највеће снаге. По

капацитету УбС, група складишта Ниш је средње величине и поседује 20%

количина свих класа и подкласа од укупних количина УбС. Ипак, уважавајући

концентрацију сопствених снага на датој територији, ова група складишта нема

довољно капацитета за складиштење потребних количина УбС, те су преостале

две групе складишта прихватиле део количина УбС његових корисника -

потрошача. Са друге стране, као најближе складиште својим потрошачима,
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представља добар, али уважавајући напред наведено, недовољан извор

снабдевања УбС.

С обзиром на организацију садржаја складишта, врсту објекта за

складиштење УбС и капацитете самих објеката за складиштење УбС, односно

конфигурацију земљишта, складиште поседује повољну унутрашњу

пиротехничку безбедност. Ипак, уважавајући смањен број објеката за

складиштење УбС, с обзиром на дејства НАТО авијације 1999. године када је део

објеката у складишту погођен, порушен или оштећен, а исти нису обновљени,

унутрашња пиротехничка безбедност нарушена је у овом тренутку.

Према подацима Републичког сеизмолошког завода Србије, макросеизмички

интензитет на површини локалног тла износи: вероватноћа превазилажења 10% у

10 година (повратни период од 95 година) износи 7 степени у ЕМС-98;

вероватноћа превазилажења 10% у 50 година (повратни период од 475 година)

износи 8-9 степени у ЕМС-98; вероватноћа превазилажења 5% у 50 година

(повратни период од 975 година) износи 9 степени у ЕМС-98. Наведени подаци

казују повећану сеизмичку активност на локалитету складишта, а у односу на

остале групе складишта преставља највећу вероватноћу.

Клима подручја на којем је смештено складиште има одлике планинске

климе. Средња годишња температура ваздуха је око 11,0°С. Најхладнији месец је

јануар, са средњом температуром ваздуха од -1,2°С, а најтоплији месец је јул са

просечном температуром од 21,4°С. Релативна влажност ваздуха, са средњом

годишњом вредношћу од 75,7% указује на умерену влажност ваздуха. Месец са

највећом средњом вредношћу влажности ваздуха од 85,2% је децембар, док је

август месец са најмањом средњом вредношћу влажности ваздуха од 62,1%.

Средња годишња висина падавина износи 678,3 mm; најкишовитији месец је мај,

са 112,0 mm, а најсувљи месеци су август и фебруар, са 12,6 mm.

У саставу земљишта на локалитету складишта преовлађује гвожђе, манган и

угљена руда (лигнит, шкриљац и мрки угаљ), што представља релативно

неповољан састав тла, односно представља земљиште са садржајем материја које

утичу на интензитет пражњења атмосферског електрицитета или статичког

електрицитета и са садржајем хемијских материја које могу штетно деловати на

квалитет УбС.
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Група складишта Ниш смештена је, као што је наведено, у јужном делу

земље који се карактерише са слабијим економским потенцијалом, а самим тим и

нижим ценама земљишта, закупа земљишта, ангажовања радне оперативе разних

структура и занимања, односно висинама такси и пореза локалне самоуправе на

зараде запослених, за пружене комуналне услуге, земљиште и сл. у том региону.

Што се тиче става и реакције становништва, односно локалне самоуправе где је

складиште лоцирано, исто је изразито повољно настројено према војсци.

5.4.4. ВИРТУЕЛНО СКЛАДИШТЕ АЛЕКСИНАЦ

Виртуелно (ново) складиште Алексинац би се састојало од једног складишта

са више издвојених локација на локалитету Алексинца. Просторно, складиште би

се налазило у јужном делу Србије, у Нишавском округу на удаљености од 200

километара од главног града и 40 километара северо-западно од Ниша. Сам

положај би се одабрао да има добар излаз на стратегијски важан аутопут Е-75, пут

Београд - Ниш, на који постоје два већа излаза и то код Алексинца и

Алексиначких рудника, односно има добар излаз на регионални пут Алексинац -

Ниш. На наведени начин на микро нивоу су омогућене добре алтернативне

саобраћајнице ка кориснику (потрошачу) и задовољили предуслови дотура и више

линија дотура до корисника - потрошача, смањио проблем код расељавања и сл.

Са својом локацијом, складиште по свом положају не би било смештено у

непосредној близини државне границе (на удаљености мањој од 50 километара),

већ би се налазио иза својих корисника - потрошача што представља изразито

повољан положај по наведеном параметру.

Удаљеност од извора снабдевања, односно од произвођача УбС и ремонтног

завода УбС је нешто око 200 km, што представља неповољну карактеристику.

Складиште је нешто ближе локацији ремонтног завода УбС.

Складиште би се сместило на нижим јужним или западним падинама

планине Озрен, која се протеже правцем од северо-запада ка југо-истоку, на

просечној надморској висини од око 250 m, на брдском земљишту које је

испресецано вододеринама и обрасло средњим и високим растињем - претежно

листопадном шумом, у близини географског локалитета сталног воденог тока.
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У односу на микролокацијску конфигурацију тла, складиште би било

смештено у котлини, ради природне заштите од конвенционалних и електронских

дејстава из ваздуха и са земљишта - копна. Такође, на микро нивоу у односу на

конфигурацију терена, с обзиром на лоше услове за обезбеђење бежичних веза

морали би се обезбедити додатни услови за функционисање истих.

На удаљености од 10 km од складишта, не би било насељених кућа, нити би

се дозволила икаква наредна активност изградње, чиме би се обезбедила повољна

спољна пиротехничка безбедност.

Вегетацију у околини складишта Алексинац карактерише претежно

листопадна шума. Уважавајући наведено, складиште би имало добре предуслове

са аспекта сигурности од еродивних кретања и по питању противпожарне

сигурности.

Асфалтне саобраћајнице у складишту би обезбедиле кружни ток саобраћаја

у складишту, са више улазно-излазних капија. У складишту би се изградио и

војни индустријски колосек са могућношћу железничког транспорта УбС до

самог складишта и уважавајући постојање јавног железничког колосека са

уређеним прилазом у Алексинцу, који се налази на важном железничком правцу

Београд - Ниш.

Складиште би у првом тренутку превасходно било намењено као

побољшање услова за складиштење УбС својих корисника - потрошача у свом

окружењу на југу Србије. Накнадно би преузимало примат у складиштењу УбС у

јужном делу земље. По капацитету УбС, складиште Алексинац са својим

издвојеним локацијама би било средње величине са могућношћу ускладиштења

око 30% количина свих класа и подкласа од укупних количина УбС. На тај начин,

као најближе складиште својим корисницима - потрошачима, представљао би

оптималан избор у виду извора снабдевања УбС корисницима - потрошачима на

југу Србије.

Разуђеношћу више објеката мањег капацитета и адекватном величином и

организацијом складишног комплекса са више издвојених локација би се деловало

ка задовољењу унутрашње пиротехничке безбедности.

Према подацима Републичког сеизмолошког завода Србије, макросеизмички

интензитет на површини локалног тла износи: вероватноћа превазилажења 10% у
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10 година (повратни период од 95 година) износи 7 степени у ЕМС-98;

вероватноћа превазилажења 10% у 50 година (повратни период од 475 година)

износи 7 степени у ЕМС-98; вероватноћа превазилажења 5% у 50 година

(повратни период од 975 година) износи 7 степени у ЕМС-98. Наведени подаци

казују релативно малу сеизмичку активност на локалитету складишта, а у односу

на све постојеће групе складишта преставља најмању вероватноћу.

Клима подручја на којем је смештено складиште има одлике умерено -

континенталне климе. Средња годишња температура ваздуха је око 13,1°С.

Најхладнији месец је јануар, са средњом температуром ваздуха од 0,3°С, а

најтоплији месец је август са просечном температуром од 24,4°С. Релативна

влажност ваздуха, са средњом годишњом вредношћу од 75,7% указује на умерену

влажност ваздуха. Месец са највећом средњом вредношћу влажности ваздуха од

85,2% је јануар, док је јул месец са најмањом средњом вредношћу влажности

ваздуха од 48,9%. Средња годишња висина падавина износи 631,7 mm;

најкишовитији месец је јун, са 113,7 mm, а најсувљи месец је август, са 11,7 mm.

Са аспекта климе, наведени подаци на локалитету овог складишта казују

релативно најповољније услове за складиштење УбС у односу на све постојеће

групе складишта.

У саставу земљишта на локалитету складишта преовлађује угљена руда

(лигнит, шкриљац и мрки угаљ), што представља релативно повољан састав тла,

односно представља земљиште без садржаја материја које утичу на интензитет

пражњења атмосферског електрицитета или статичког електрицитета и без

садржаја хемијских материја које могу штетно деловати на квалитет УбС.

Складиште Алексинац смештено је, као што је наведено, у јужном делу

земље који се карактерише са слабијим економским потенцијалом, а самим тим и

нижим ценама земљишта, закупа земљишта, ангажовања оперативе разних

структура и занимања, односно висинама такси и пореза локалне самоуправе на

зараде запослених, за пружене комуналне услуге, земљиште и сл. у том региону.

Изградњом оваквог складишта, поспешио би се развој краја, комуналне и

саобраћајне инфраструктуре, повећали приходи локалне самоуправе, а став и

реакције становништва, односно локалне самоуправе, који је иначе изразито

повољан према војсци, би био само потврђен.
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6. ИЗБОР ГРУПА КРИТЕРИЈУМА, ОДРЕЂЕЊЕ, ОПИС И АНАЛИЗА

ЊИХОВИХ КРИТЕРИЈУМА И ПОТКРИТЕРИЈУМА

6.1. ДЕФИНИСАЊЕ КРИТЕРИЈУМА И ХИЈЕРАРХИЈСКА СТРУКТУРА

КРИТЕРИЈУМА

На проблематику избора складишта УбС, односно прецизније на избор

локације и садржаја складишта УбС, утиче широк спектар захтева (критеријума)

из разних области. Критеријуми су често контрадикторни једни другима, чак иако

су из једне области. Исте је неопходно довести у међусобни однос у односу на

захтевани циљ - избор складишта, а што се обично подразумева за дужи

временски период јер у каснијем периоду исти не морају да буду релевантни. У

том смислу је битно, свеобухватно одредити који су то сви критеријуми које је

потребно уважити у избору локације и садржаја складишта УбС.

Проблем саме локације складишта може се посматрати на макро и микро

нивоу [18]. Док макролокацијски ниво посматрања анализира потенцијална места

за складиште на ширем подручју, нпр. нивоу државе или региона,

микролокацијски ниво се односи на уже подручје, нпр. простор града и његове

околине. Такође, критеријуми могу бити груписани и на следећи начин као што је

то случај код избора логистичко-дистрибуционог центра [43],[68]: (1)

критеријуми који утичу на захтеве материјалних токова и токова информација; (2)

карактеристике центра; (3) карактеристике локације и окружења. На прву групу

критеријума утичу структура, карактеристике и број корисника и токови које они

генеришу, односно захтеви који се пред центар испостављају у смислу

задовољења потреба уважавајући своје мисије и задатке и мисије и задатке својих

корисника - потрошача. Друга група односи се на садржај центра, власништво,

као и различите просторне, технолошке и финансијске перформансе. Локација

центра и окружење зависи од броја корисника - потрошача и сигурно ће резултати

бити различити у ситуацијама када центар користи искључиво један корисник или

ако је центар отвореног карактера за више њих.



Момчило С. Ђорђевић – Докторска дисертација

96 | Страна

Напред наведене литературе у начелу исказују правац у којем треба ићи и

дефинисати критеријуме. Међутим, врло је важно да критеријуми буду и у вези са

дефинисаним начелима и принципима која важе за складишта УбС. Наведено се

посебно односи на задовољење захтева карактеристичених за робу каква су УбС, а

то су безбедносни аспект, климатски, географски и геолошки аспект. Такође,

приликом дефинисања критеријума који утичу на избор складишта не сме се

заборавити на захтеве других облика (карактера), између осталих економске,

друштвене, социолошке или инфраструктурне природе, а у последње време врло

актуелни захтеви еколошке природе. Сви наведени захтеви итекако имају утицај и

различитог интензитета утичу на избор локације и садржаја складишта УбС. С

обзиром на наведено, а уважавајући савремене трендове, не само у војсци већ и у

друштву, затим уважавајући мисије и задатке војске, у циљу дефинисања

адекватних чинилаца који утичу на избор складишта УбС, утврђен је и усвојен

нов систем мерила.

Дефинисани критеријуми структурирани су у три нивоа, према следећем

(табеле 6.1. и 6.2.):

- први ниво: група критеријума за избор локације, односно садржаја

складишта;

- други ниво: пет критеријума за избор локације складишта и три

критеријума за избор садржаја складишта;

- трећи ниво: 19 поткритеријума за избор локације складишта и девет

поткритеријума за избор садржаја складишта који детаљније утичу на

избор.

Табела 6.1. Преглед група критеријума, њихових критеријума и алтернатива

КЛ Група избор локације КС Група избор садржаја А
Алтернативе (стварне

и виртуелна група
складишта)

КЛ1 Оперативни-тактички КС1 Оперативни-тактички А1 Београд

КЛ2 Безбедносни КС2 Безбедносни А2 Чачак

КЛ3 Климатско-географски и
геолошки КС3 Економски А3 Ниш

КЛ4 Инфраструктурни А4 Алексинац

КЛ5 Друштвено-економски
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Табела 6.2. Преглед поткритеријума

Поткритеријумими групе
избор локације

Поткритеријумими групе
избор садржаја

КЛ11 Дотур до корисника КС11 Kапацитет складишта

КЛ12 Линије дотура до корисника КС12 Врсте и количине УбС

КЛ13 Расељавање УбС КС13 Кружни ток

КЛ21 Положај складишта КС21 Унутрашња ПТ
безбедност

КЛ22 Спољна ПТ безбедност КС22 Врста објеката за
складиштење УбС

КЛ23 Маскирање КС23 Капацитет објеката за
складиштење УбС

КЛ31 Трусност земљишта КС31 Трошкови изградње

КЛ32 Клима подручја КС32 Трошкови запослених

КЛ33 Састав земљишта КС33 Таксе и порези

КЛ34 Пошумљеност земљишта

КЛ35 Водени ресурс

КЛ41 Удаљеност од комуникација

КЛ42 Квалитет комуникација

КЛ43 Телекомуникације

КЛ51 Цена земљишта

КЛ52 Удаљеност од извора
снабдевања

КЛ53 Реакција становништва

КЛ54 Развој путне и комуналне
инфраструктуре

КЛ55 Таксе и порези

Разлог наведеног структурирања критеријума засновано је у односу на

постављене мисије и задатке војске, распоред корисника - потрошача, затим

савремене трендове у логистици, као и нови односи и положај војске у друштву,

што је детаљно објашњено у претходном поглављу ове дисертације27. Такође,

наведена структура критеријума и сами критеријуми представљају универзални

оквир критеријума при избору складишта УбС било које војске, било које државе.

У наредном делу описани су и анализирани групе критеријума, критеријуми

и поткритеријуми за избор локације и садржаја складишта УбС.

27 Видети поглавље 6. „Избор група критеријума, одређење, опис и анализа њихових критеријума
и поткритеријума”.
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6.2. ГРУПА КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА ЛОКАЦИЈЕ

СКЛАДИШТА УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

За оцену квалитетa локације складишта УбС усвојено је пет критеријума и

то: (1) оперативно-тактички критеријуми; (2) безбедносни критеријуми; (3)

климатско-географски и геолошки критеријуми; (4) инфраструктурни

критеријуми; (5) друштвено-економски критеријуми.

6.2.1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ

Оперативно-тактички критеријуми представљају оцену квалитета локације

складишта УбС с обзиром на то да ли изабрана локација ефикасно одговора

потребама својих корисника (потрошача) у датом тренутку. Изведени су из

намене и задатака који су постављени пред складиште УбС, односно начелима

употребе складишта. Овај критеријум описују укупно три поткритеријума који

битно утичу на избор адекватне локације складишта УбС.

6.2.1.1. ДОТУР ДО КОРИСНИКА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета локације складишта УбС с

обзиром на то да ли изабрана локација обезбеђује правовремену попуну

корисника - потрошача. Другачије речено, овај поткритеријум представља оцену

да се за што краће време попуне корисници са УбС. Представља један од битних

поткритеријума за оцењивање квалитета локације складишта. Када је у питању

снабдевање УбС у рату, односно снабдевање у току извођења борбених

активности, правовремени дотур потребних врста и количина УбС на место

утрошка (до корисника - потрошача) представља приоритет. Наведено значи, да је

један од основних ограничавајућих фактора - време реализације (реакције)

неприкосновено, а све у циљу достављања тражене робе на потребно место.

Мерна величина овог поткритеријума јесте време дотура УбС до корисника

и што је оно краће, локација складишта је боља.
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6.2.1.2. ЛИНИЈЕ ДОТУРА ДО КОРИСНИКА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета локације складишта УбС с

обзиром на то да ли изабрана локација обезбеђује већи број линија дотура до

својих корисника (било главних, било алтернативних). Са друге стране,

представља сигурност у случају евентуалног запречавања појединих

комуникација, односно линија дотура. Уско је повезан са претходним

поткритеријумом, али и са поткритеријумом квалитета комуникација. Доста

велики утицај има на оцену ефикасности снабдевања УбС, јер што је већи број

линија дотура, већа је и ефикасност, а и сигурност функционисања система

снабдевања.

Мерна величина овог поткритеријума јесте број линија дотура УбС и

разумљиво је, што је број линија дотура већи, локација складишта је боља.

6.2.1.3. РАСЕЉАВАЊЕ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета локације складишта УбС с

обзиром на време за које је складиште у могућности да, у случају евентуалне

потребе, изврши брзо расељавање УбС са мирнодопских локација и на новим

локацијама настави да реализује своју основну функцију - снабдевање корисника -

потрошача. Данас су мирнодопске локације складишта УбС мање - више познате

(посебно оном ко жели да зна где се исте и налазе) или се пак, успешно откривају

захваљујући савременим техничким средствима. Уважавајући наведено, врло је

значајно колико је времена потребно за пражњење објеката складишта са УбС и

њихов премештај на друге локације. Расељавањем УбС са мирнодопских локација

складишта на нове уједно се тежи и реализује - приближавање УбС до својих

корисника - потрошача. Другачије речено, овај поткритеријум представља оцену

заштите УбС активностима расељавања УбС на нове локације у што краћем

временском року.

Мерна величина овог поткритеријума јесте време расељавања УбС са

мирнодопских локација складишта на нове локације и што је оно краће, локација

складишта је боља.
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6.2.2. БЕЗБЕДНОСНИ КРИТЕРИЈУМИ

Безбедносни критеријуми представљају оцену квалитета локације складишта

УбС с обзиром на то да ли изабрана локација пружа адекватну безбедност

ускладиштених УбС, али и људи, средстава и објеката у и око складишта.

Уважавају сопствене капацитете, али и капацитете противника. Овај критеријум

описују укупно три поткритеријума који битно утичу на избор адекватне локације

складишта УбС.

6.2.2.1. ПОЛОЖАЈ СКЛАДИШТА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета локације складишта УбС с

обзиром на положај складишта у односу на кретање противничких снага од

границе ка унутрашњости државе. Другачије речено, представља оцену да ли је

изабрана локација складишта прва на правцу кретања противничких снага или не.

Сама позиција складишта не би требало да буде на правцу кретања противничких

снага, а посебно не прва од јединица на правцу кретања противника. Складиште,

само по својој намени, није борбена јединица већ је намењена да подржава

(снабдева) борбену јединицу. Положај складишта може да се посматра и у односу

на сопствене снаге, односно да ли се складиште УбС налази испред или иза

распореда сопствених снага.

Мерна величина овог поткритеријума јесте повољан или неповољан положај

у односу на противника, односно локација складишта је боља уколико се налази

иза распореда својих корисника.

6.2.2.2. СПОЉНА ПИРОТЕХНИЧКА БЕЗБЕДНОСТ

Овај поткритеријум представља оцену квалитета локације складишта УбС с

обзиром на то да ли изабрана локација пружа адекватну заштиту људи, средстава

и објеката изван складишта од евентуалних акцидената насталих услед пожара

и/или експлозије у складишту и евентуалног преноса њихових ефеката изван

складишта. Другачије речено, представља оцену локације складишта да ли иста
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угрожава, односно представља опасност по људе, средства и објекте изван

складишта услед евентуалне експлозије/пожара и преносом њихових ефеката у

простору, односно на настанак евентуалног еколошког акцидента. Начело јесте,

да се при избору локације складишта обавезно узме у обзир да зона складишта не

буде у непосредној близини већих насељених места, привредних или туристичких

дестинација и индустријских комплекса, чак и у непосредној близини

железничких станица, пристаништа и лука, вештачких језера и брана, аеродрома,

главних саобраћајних чворова и других објеката који могу бити изложени дејству

експлозије или преноса експлозија из складишта. Са друге стране, са аспекта

безбедности, наведени објекти по свом значају представљају и занимљиве циљеве

за противничке снаге.

Мерна величина овог поткритеријума јесте да ли је складиште или није у

близини наведених места и објеката и уколико није у близини, локација

складишта је боља.

6.2.2.3. МАСКИРАЊЕ

Овај поткритеријум представља оцену квалитета локације складишта УбС с

обзиром на то да ли изабрана локација обезбеђује адекватно природно маскирање

у функцији заштите од конвенционалних дејстава из ваздуха и са земљишта -

копна. По правилу, складиште УбС треба да буде што мање уочљиво, како са

земље, тако и из ваздуха. Извиђање се данас, може вршити савременим техничким

средствима са веома великих удаљености, без обзира на доба дана, метео и друге

услове. Зато при избору локације треба настојати, да место буде довољно

скривено и тешко за откривање. Такође, и распоред објеката и комуникација у

самој складишној зони не сме да ствара слику правилне геометријске фигуре,

нити да својим обрисима открива свој положај, што је у уској вези са садржајем

складишта, односно растреситошћу објеката у самом складишту. Ипак, поред

природних, треба се увек користити и мерама за вештачко маскирање. Мере

активног и пасивног маскирања морају се предузимати стално и квалитетно.

Конфигурација земљишта на којем се складиште налази (равничарско, брдско,

брдско-планинско или планинско земљиште) је директно у функцији визуелне
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заштите складиште. Такође, поред визуелне заштите изабрана локација треба да

обезбеди адекватно природно маскирање у функцији заштите од електронских

дејстава из ваздуха и са земљишта - копна. Постојање вегетације на земљишту

представља додатну природну заштиту од електронског дејства.

Мерна величина овог поткритеријума јесте врста (конфигурација) земљишта

које обезбеђује природно маскирање и према овом поткритеријуму, за локацију

складишта најповољније земљиште је планинско.

6.2.3. КЛИМАТСКО-ГЕОГРАФСКИ И ГЕОЛОШКИ КРИТЕРИЈУМИ

Климатско-географски и геолошки критеријуми представљају оцену

квалитета локације складишта УбС с обзиром на то да ли иста пружа адекватну

сигурност и квалитет ускладиштених УбС са аспекта климатско-географских и

геолошких утицаја. Уважава земљиште, време као метео-појаву, климу. Овај

критеријум описују укупно пет поткритеријума који битно утичу на избор

адекватне локације складишта УбС.

6.2.3.1. ТРУСНОСТ ЗЕМЉИШТА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета локације складишта УбС с

обзиром на то да је ли је изабрана локација погодна у односу на сеизмичке

активности датог земљишта. Другачије речено, представља оцену сигурности

земљишта са аспекта стихијских појава. Складиште се не сме градити на трусним

подручјима, а посебно не на теренима изложеним клизању и поплавама. Поред

тога што потреси могу да проузрокују директне штете и проблеме на УбС и на

самој инфраструктури, исто захтева провођење одређених (додатних)

превентивних мера које оптерећује рад лица у складишту. Целокупан састав

складишта мора да буде оспособљен за одбрану од елементарних непогода, што

обавезују провођење континуиране и квалитетне обуке са запосленима у

складишту по овом питању. По настанку потребе након потреса, врше се

ванредни прегледи УбС, средстава и објеката, затим прегледи уземљења и

громобранске инсталације и слично, што представља додатну обавезу. У складу са
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подацима Републичког сеизмолошког завода Републике Србије (потреси),

разликују се подручја у односу на сеизмичке активности.

Мерна величина овог поткритеријума јесте °MCS (просечне вредности

макросеизмичког интензитета на површини локалног тла) и што су исте ниже,

локација складишта је боља.

6.2.3.2. КЛИМА ПОДРУЧЈА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета локације складишта УбС с

обзиром на то да ли иста поседује адекватне климатске услове. Другачије речено,

представља оцену сигурности земљишта са аспекта климатских услова (да је

подручје без великих падавина и влажности, без великих осцилација температуре

и атмосферског притиска). Треба навести да и вегетација [89] веома корисно

утиче на микроклиму околног амбијента, односно доприноси уједначавању

температуре у складишној зони што је врло значајно с општег аспекта одржавања

и чувања експлозивног материјала. Генерално, услов који складиште и објекти

треба да испуне су могућност за елиминисање дневног колебања температуре од

преко 5°С и релативне влажности ваздуха преко 75% [59]. У складу са подацима

Републичког хидрометеоролошког завода Републике Србије (потреси), разликују

се подручја у односу на климатске услове.

Мерна величина овог поткритеријума јесу средња годишња температура

ваздуха [°С], средња годишња висина падавина [mm] и средња вредност

рeлативне влажности ваздуха [%].

6.2.3.3. САСТАВ ЗЕМЉИШТА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета локације складишта с

обзиром на то да је изабрана локација без садржаја хемијских материја које могу

штетно деловати на квалитет УбС (амонијак, једињења сумпора, живе и друга),

затим без садржаја материја са магнетним својствима или пак, без садржаја

материја које утичу на интензитет пражњења атмосферског електрицитета или

статичког електрицитета (руде мангана, гвожђа и других руда). Наведене материје
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штетно утичу на квалитет, односно утичу на умањење периода складиштења, а

сами тим и на умањење периода употребе. Са друге стране, неке материје

омогућавају погодне услове за пражњења атмосферског електрицитета или

статичког електрицитета што доприноси могућностима евентуалног настанка

акцидента у складишту. У складу са подацима Министарства рударства и

енергетике Владе Републике Србије, разликују се подручја у односу на садржај

наведених штетних материја.

Мерна величина овог поткритеријума јесте постојање материја на/у

земљишту које лоше утичу на квалитет УбС или непостојање истих. Уколико на

одређеном подручју нема наведених штетних материја, локација складишта је

боља и уједно представља додатну оцену сигурности складишта.

6.2.3.4. ВЕГЕТАЦИЈА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета локације складишта УбС с

обзиром на то да изабрана локација буде на земљишту са адекватном вегетацијом

у виду сигурности од ерозије земљишта (настанка потенцијалног клизишта),

односно да ли постоји потенцијални пожарни ризик на датом земљишту.

Вегетација сама по себи, штити земљиште од ерозије, што је посебно важно за

очување заштитних насипа, путева у складишту, али и самих објеката у којима су

ускладиштена УбС. Услед наведеног, континуирано се води рачуна о вегетацији у

складишту и планском одржавању и обнављању исте у смислу засејавања траве,

засађивања ниског растиња, дрвећа, воћа и слично. У уској је вези са претходним

поткритеријумом маскирање складишта УбС. Међутим, на територији складишта

је потребно да постоји адекватна шума, односно шума са одабраном врстом

дрвећа. На истој се не смеју садити четинари, због велике опасности од настанка и

развоја пожара. Такође, у складишној зони се не смеју садити ни тополе, платани

и слично, јер су они често објекат електричног пражњења из атмосфере. Такође,

позитивно доприноси природном маскирању складишта.

Мерна величина овог поткритеријума јесте пошумљено земљиште или не.

Уколико је исто пошумљено, мања је вероватноћа настанка клизишта, те је и сама

локација боља.
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6.2.3.5. ВОДЕНИ РЕСУРС

Овај поткритеријум представља оцену квалитета локације складишта УбС с

обзиром на то да ли изабрана локација поседује или јесте у близини природних

и/или вештачких резервоара или извора воде у смислу обезбеђења предуслова за

адекватну противпожарну заштиту. Другачије речено, представља оцену једног од

елемената противпожарне безбедности складишта. Пожар представља кључну

опасност у складишту УбС у свим условима његовог постојања, те је неопходно

обезбедити услове за адекватан водоводни систем у складишту. Водоводни

систем може бити ослоњен на јавну мрежу или бити независан. Шта више, тежи

се да складиште има и основни и алтернативни систем водоснабдевања (и зависан

и независан систем). Који год да је систем у складишту задејствован,

пројектовањем се мора обезбедити да инсталација буде осигурана постављањем

секцијских контролних вентила, тако да се оштећене секције система могу

искључити из мреже, а да се не угрози функционисање других секција. Препорука

је и да главне водоводне цеви не треба да пролазе испод путева (посебно главних)

или железничких пруга којима се превозе веће количине експлозивног материјала,

јер се услед било каквог акцидента у виду експлозије може прекинути довод воде.

Када је неопходно да главни вод пролази испод пута или железничке пруге,

транспортна возила натоварена експлозивним материјалом не смеју се задржавати

на таквим местима. Наведена места морају бити посебно обележена. У

подручјима које немају водоводни систем који се може прикључити на јавну

мрежу (што често зна да буде случај), обавезно се ствара додатна резерва воде у

виду више резервоара. Резервоари морају да обезбеде једновремено узимање воде

према сваком објекту из два или више резервоара. До сваког резервоара треба

осигурати прилазни пут за противпожарна возила, независно од атмосферских

прилика. Резерве воде могу се обезбедити и зајаживањем потока или канала за

наводњавање, ако један од њих пролази кроз складишну зону или је у њеној

близини.

Мерна величина овог поткритеријума јесте да локација има или нема

природних и/или вештачких резервоара или извора воде.
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6.2.4. ИНФРАСТРУКТУРНИ КРИТЕРИЈУМИ

Инфраструктурни критеријуми представљају оцену квалитета локације

складишта УбС с обзиром на то да ли иста ефикасно одговора потребама својих

корисника са аспекта инфраструктуре. Овај критеријум описују укупно три

поткритеријума који битно утичу на избор адекватне локације складишта УбС.

6.2.4.1. УДАЉЕНОСТ ОД КОМУНИКАЦИЈА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета складишта УбС с обзиром

на то да је изабрана локација у близини јавних друмских комуникација, у овом

случају већих и квалитетнијих друмских комуникација, као што су: аутопутеви,

путеви резервисани за саобраћај моторних возила, магистрални путеви, али и

железничке пруге и адекватне железничке станице. Овај поткритеријум је у

директној вези и са дужином времена транспорта, те је разумљиво да што је

складиште ближе истима, краћи је по времену и пут снабдевања.

Мерна величина овог поткритеријума јесте удаљеност складишта од јавних

друмских (већих) комуникација и што је удаљеност мања, локација складишта је

боља.

6.2.4.2. КВАЛИТЕТ КОМУНИКАЦИЈА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета складишта УбС с обзиром

на то да је изабрана локација у близини јавних (локалних, околних) квалитетних

друмских комуникација око складишта. Сам квалитет локалних путева око

складишта директно утиче на већу безбедност транспорта УбС, а самим тим и на

смањење времена за транспорт.

Мерна величина овог поткритеријума јесте да ли су локалне комуникације

око складишта квалитетне или не, тј. да ли су путеви око складишта асфалтирани

или не. Разумљиво је да уколико су комуникације квалитетније, локација

складишта је боља.
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6.2.4.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Овај поткритеријум представља оцену квалитета складишта УбС с обзиром

на то да ли изабрана локација обезбеђује могућност добрих веза између

складишта и корисника - потрошача, затим веза између складишта и

претпостављеног, као и веза у самом складишту. У процесу доношења одлуке за

реализацију задатка, у великој мери се зависи од поседовања благовремених,

проверених и потребних информација о непријатељу, затим о стању сопствених

јединица, као и о простору и времену. У току борбених активности, када су

информације од посебног значаја, размена информација на релацијама складиште

- претпостављена команда - корисници (потрошачи) је веома отежана. Често је

онемогућена употреба телекомуникационих средстава, што због конфигурације

терена, а врло често и због електронског ометања, метео услова и утицаја других

фактора. У том смислу се у складишту увек организује више врста веза - основна

и алтернативне, као што су: телефонска (жична), радио-веза, курирска и сигнална,

у новије време и мобилна телефонија. Телефонска (жична) веза се у начелу,

организује између складишта и претпостављене команде, унутар складишта

између управљачке и извршне структуре, као и између управљачке структуре и

службе обезбеђења. Сигнална веза се организује унутар складишта за потребе

командовања, јављања и обавештавања. Радио-веза, курирска веза и мобилна

телефонија су алтернативне и чешће се примењују у току извођења борбених

активности. Све везе се планирају и организују још у мирнодопским условима.

Мерна величина овог поткритеријума јесте број и квалитет

телекомуникација и што је број већи, односно квалитет телекомуникација бољи,

локација складишта је боља.

6.2.5. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ КРИТЕРИЈУМИ

Друштвено-економски критеријуми представљају оцену квалитета локације

складишта УбС у односу на услове које пружа дати регион и локална самоуправа.

Ипак, увек треба имати на уму, да сви захтеви који се чине у смислу побољшања

економичности не смеју се одразити на расположивост складишта за испуњење
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своје основне функције због које је и изграђено, а то је попуна својих корисника -

потрошача. Овај критеријум описују укупно пет поткритеријума који битно утичу

на избор адекватне локације складишта УбС.

6.2.5.1. ЦЕНА ЗЕМЉИШТА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета складишта УбС с обзиром

на то да ли је изабрана локација адекватна у смислу повољности висине продајне

цене земљишта или висине закупа земљишта. Другачије речено, представља

оцену висине продајне цене земљишта или висине закупа земљишта. Зависно од

подручја, цене земљишта или закупа земљишта су различите, а са гледишта

трошкова могу да имају одређени утицај на избор локације складишта.

Уобичајено је да наведено зависи од саме локалне самоуправе, али и од степена

развијености самог подручја.

Мерна величина овог поткритеријума јесте висина продајне цене земљишта

или закупа земљишта и што су исте ниже, локација складишта УбС је повољнија.

6.2.5.2. УДАЉЕНОСТ ОД ИЗВОРА СНАБДЕВАЊА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета складишта УбС с обзиром

на то да ли изабрана локација обезбеђује што краћи дотур УбС од извора

снабдевања до складишта, односно да је складиште на што мањој удаљености од

произвођача (ремонтног завода)28. Из разумљивих, безбедносних разлога су

произвођачи УбС или заводи који врше ремонт УбС удаљени од касарни,

полигона за обуку и гађања, односно потенцијалних рејона употребе. Такође,

очигледно је и да организација снабдевања УбС на релацији произвођач

(ремонтни завод) - потрошачи не би могла да функционише тако да омогући

попуну потрошача директно од произвођача (ремонтног завода) у тренутку кад је

то потребно. Зато се формирају складишта УбС као интегрални део система

снабдевања УбС, чија је функција да уједначе (амортизују) захтеве и потребе

28 Уважавајући претпоставку да се сва УбС производе у земљи, што је иначе и тежња приликом и
након увођења нових оружја, оруђа и борбених система у средства наоружања и војне опреме.
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потрошача с могућностима испоручилаца УбС, што омогућује обезбеђење

рационалног пословања у систему снабдевања.

Мерна величина овог поткритеријума јесте удаљеност складишта од

произвођача (ремонтног завода) и што је удаљеност складишта од произвођача

(ремонтног завода) мања, локација складишта УбС је повољнија.

6.2.5.3. РЕАКЦИЈА СТАНОВНИШТВА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета складишта УбС с обзиром

на то да ли изабрана локација обезбеђује позитивну реакцију становништва и

локалних власти пре почетка саме изградње складишта, у току изградње и

наравно, у току самог функционисања складишта. Став који становништва и

локалних власти могу да искажу може да буде од крајње негативног, нпр. због

страха што се у њиховом региону налази један такав објекат, па све до тога да се

складиште са својим запосленим сматра као покретач развоја многих служби,

услуга и слично на локалу, односно на територији на којој се складиште налази.

Мерна величина овог поткритеријума јесте повољан или неповољан став

(реакција) становништва и локалних власти и исти опредељује адекватност

локације складишта УбС.

6.2.5.4. РАЗВОЈ ПУТНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Овај поткритеријум представља оцену квалитета складишта УбС с обзиром

на то да ли изабрана локација утиче на развој околне путне и комуналне

инфраструктуре, односно развој путне инфраструктуре у непосредној близини

складишта у датом региону (подручју). Неминовно је да се у непосредној близини

складишта развија путна инфраструктура, која се користе не само за војне

потребе, већ и шире. Такође, прикључењем складишта на комуналну мрежу

постаје редовни корисник услуга исте.

Мерна величина овог поткритеријума јесте велики или мали утицај

складишта УбС на развој путне и комуналне инфраструктуре.
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6.2.5.5. ТАКСЕ И ПОРЕЗИ

Овај поткритеријум представља оцену квалитета складишта УбС с обзиром

на то да ли је изабрана локација адекватна у смислу повољности висине такси и

пореза локалне самоуправе. Као и што висина продајне цене земљишта или

висина закупа земљишта зависи од подручја до подручја, тако је и са бројем и

висином такси и пореза. Као и у претходном поткритеријуму, уобичајено је да

исто зависи од саме локалне самоуправе, али и од степена развијености самог

подручја.

Мерна величина овог поткритеријума јесте број и висина такси и пореза и

што је број и висина такси и пореза мањи, локација складишта УбС је повољнија.

6.3. ГРУПА КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА САДРЖАЈА

СКЛАДИШТА УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

За оцену квалитета садржаја складишта УбС усвојено је три критеријума и

то: (1) оперативно-тактички критеријуми; (2) безбедносни критеријуми; (3);

економски критеријуми.

6.3.1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ

Оперативнo-тактички критеријуми представљају оцену квалитета садржаја

складишта УбС с обзиром на то да ли изабрани садржај ефикасно одговара

потребама својих корисника - потрошача у датом тренутку. Овај критеријум

описују укупно три поткритеријума који битно утичу на избор адекватног

садржаја локације складишта УбС.

6.3.1.1. КАПАЦИТЕТ СКЛАДИШТА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета садржаја складишта УбС с

обзиром на укупну масу ускладиштених УбС, односно представља оцену којег је



Момчило С. Ђорђевић – Докторска дисертација

111 | Страна

складиште капацитета. Већ је поменуто29, да се вантрупна складишта према обиму

ускладиштених резерви УбС деле на: мала, средња и велика, капацитета преко

8.000 тона УбС. Магацини - објекти за складиштење УбС могу бити различитог

типа, капацитета, као и броја. Све наведене величине, а посебно капацитети

типских магацина одређују се још у почетној фази, тј. још у фази пројектовања,

док се капацитети вантипских објеката прорачунавају према величини и условима

за конкретан објекат. Стално треба имати на уму да изградња довољних

складишних капацитета за смештај УбС представља значајан финансијски

проблем, те се за наведено треба благовремено и на адекватан начин припремити.

Мерна величина овог поткритеријума јесте мало, средње и велико

складиште по капацитету ускладиштених УбС и и уколико је оно веће, садржај

складишта је бољи.

6.3.1.2. ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета садржаја складишта УбС с

обзиром на то да ли изабрани садржај обезбеђује правилно ешелонирање УбС за

потребе својих корисника. Другачије речено, представља оцену попуне својих

корисника - по врсти и по количини УбС. Правовремено и потпуно снабдевање

свих јединица и установа ВС и МО на једној територији, у складу са оперативним

потребама истих, представља императив снабдевања УбС. Да би складиште могло

правилно да попуни кориснике - и по врсти, и по количини, ешелонирање ратних

резерви УбС за кориснике на једном подручју, по правцу и дубини, неопходно је

да буде задовољено.

Мерна величина овог поткритеријума јесте број врста асортимана и

количина УбС у складишту у односу на своје кориснике и уколико је исти већи и

по асортиману и по количинама, садржај складишта је бољи.

29 Видети поглавље 4. „Складишта убојних средства у Војсци Србији”.



Момчило С. Ђорђевић – Докторска дисертација

112 | Страна

6.3.1.3. КРУЖНИ ТОК

Овај поткритеријум представља оцену квалитета садржаја складишта УбС с

обзиром на то да ли изабрани садржај обезбеђује адекватну саобраћајну

комуникацију у складишту УбС. Другачије речено, представља оцену сигурности

од евентуалног загушења у складишту и потребе за скраћењем времена

задржавања транспортних средстава у складишту, посебно у ситуацијама када је

потребно хитно реаговање. Наиме, приступни путеви до складишта се уобичајено

пројектују за двосмерни саобраћај без обзира да ли исти пролазе кроз складиште,

да ли га додирују или само доводе до њега. Исти резон се примењује и код

пројектовања саобраћајница у самом складишту, а све у циљу да путеви омогуће

кружни ток. Примарни (главни) путеви у складишту потребно је да буду

прилагођени за двосмерни саобраћај, а секундарни до појединих објеката за

једносмерни кружни саобраћај. Примарни (главни) путеви могу да буду и

једносмерни, под условом да у експлоатацији нема саобраћајних токова супротног

смера. Значи, унутар и око складишне зоне, путеви треба да обезбеђују проточни

или тзв. кружни саобраћај без застоја и у условима кад су сва, за то предвиђена,

места у складишту запоседнута транспортним возилима у позицији за утовар или

истовар. Такође, простор за прилажење и паркирање транспортних возила на

утоварно-истоварним местима код магацина треба да је тако решен да се не омета

саобраћај на пролазној траси, ни од стране паркираног возила на које се врши

утовар или истовар, ни од стране људи и механизације који раде на утовару или

истовару. Такође, главни пут у складишној зони не сме да има слепи завршетак,

већ се мора извести тако, да је он на обе стране спојен са јавном саобраћајницом.

Споредним путевима потребно је извршити повезивање појединих објеката или

групе објеката, и то на начин који омогућава несметан приступ до сваког објекта,

независно од тога да ли је део комуникација оштећен или је на истима дошло до

загушења. Даље, путеви и манипулативни простори у складиштима УбС се морају

одржавати у исправном стању, без обзира на време, годишње доба, метеоролошке

и друге прилике. Такође, поред главне улазно-излазне капије, складиште требало

би да има један или више помоћних улаза/излаза за изузетне потребе, као што су

масовни пријем УбС, расељавање и дисперзија УбС, евакуација лица и животиња
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услед хитних потреба (елементарне непогоде, пожар и сл.). Помоћне капије су

редовно затворене, у миру се припремају, тј. одржавају у исправном стању, и

користе се по настанку потребе.

Мерна величина овог поткритеријума јесте обезбеђење кружног саобраћаја у

складишту или не. Уколико је у складишту обезбеђен адекватан кружни пут за

транспортна средства у складишту, садржај складишта је бољи.

6.3.2. БЕЗБЕДНОСНИ КРИТЕРИЈУМИ

Безбедносни критеријуми представљају оцену квалитета садржаја складишта

с обзиром на то да ли изабрани садржај пружа адекватну безбедност

ускладиштених УбС, али и људи, средстава и објеката у и око складишта. Овај

критеријум описују укупно три поткритеријума који битно утичу на избор

адекватног садржаја локације складишта УбС.

6.3.2.1. УНУТРАШЊА ПИРОТЕХНИЧКА БЕЗБЕДНОСТ

Овај поткритеријум представља оцену квалитета садржаја складишта УбС с

обзиром на то да ли изабрани садржај пружа адекватну заштиту људи, средстава и

објеката унутар складишта од евентуалних акцидената насталих услед пожара

и/или експлозије у складишту и преноса ефеката акцидената у самом складишту.

Другачије речено, представља оцену садржаја складишта да ли иста угрожава,

односно представља опасност по људе, средства и објекте у складишту услед

евентуалне експлозије/пожара и преносом њихових ефеката у простору. Наведено

се обезбеђује адекватном растреситошћу објеката (магацина) у складишту у

којима су ускладиштена УбС. Сам број магацина зависи од количине и врсте УбС,

полазећи при томе од прописа о дозвољеном заједничком смештају УбС

различитих група опасности и компатибилности и чувању експлозивног

материјала, док се положај објеката у складишту одређује према процени

израђеној на основу прописа о безбедносним одстојањима у асиметричном

распореду, тако да се не поклапају са другим, ни по ширини, ни по дубини, без

обзира да ли се ради о просторном или линијском размештају.
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Мерна величина овог поткритеријума јесте задовољен или није задовољен

растресит распоред објеката и уколико јесте, садржај складишта је бољи.

6.3.2.2. ВРСТА ОБЈЕКАТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета садржаја складишта УбС с

обзиром на то да ли у складишту постоји адекватна врста објеката у којима се

складиште УбС30. Објекти у складишту могу да буду надземни или укопани. Има

позитивних и негативних разлога за обе врсте објеката. У складишту је погодније

изградити укопане објекте него надземне са аспекта могућих њихових откривања

и евентуалног изненадног напада и уништења, или пак, нарушавања

пиротехничке сигурности [59]. Изградњом укопаних објеката постиже се боља

заштита, а самим тим и мања вероватноћа уништења од стране спољног извора

претњи. Са друге стране смањују се трошкови изградње грудобрана, тј.

манипулативних простора и прилазних путева. Такође, овај тип објеката пружа

додатну заштиту УбС у случају евентуалних акцидената (пожара, експлозије) у

односу на заштиту коју пружају надземни објекти. Са друге стране, укопани

објекти су генерално скупљи, не обезбеђују више од једног улаза, проблем

осветљења и вентилације је велики у овој врсти објеката и што је најважније,

подложни су већем утицају влаге и самом нарушавању квалитета ускладиштених

УбС.

Мерна величина овог поткритеријума јесте да ли складиште има надземне

или укопане типске објекте са складиштење УбС.

6.3.2.3. КАПАЦИТЕТ ОБЈЕКАТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ УБОЈНИХ

СРЕДСТАВА

Овај поткритеријум представља оцену квалитета садржаја складишта УбС с

обзиром на капацитет објеката у којима се складиште УбС у односу на њихово

откривање и евентуално изненадни напад и уништења. Поједина истраживања

30 За претпоставку се узима да су објекти за складиштење УбС типски, без обзира на врсту
објеката, тј. да ли су надземни или укопани.
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наведено у литератури [59],[110] показују да је погодније изградити више мањих

уместо мањег броја већих објеката, како с аспекта уништења мањег асортимана и

количина УбС, пиротехничке сигурности, тако и са становишта могућности лакше

организације транспорта. Изградњом већег броја мањих објеката (што представља

иначе скупљу варијанту), уместо мањег броја већих објеката, постиже се боља

заштита, а самим тим и мања вероватноћа уништења од стране спољног извора

претњи. Уважавајући сличан начин размишљања, мањи објекти пружају додатну

заштиту УбС у случају евентуалних акцидента (пожара, експлозије) у односу на

заштиту коју пружају већи објекти.

Мерна величина овог поткритеријума јесте да ли складиште има мање или

веће објекте за складиштење УбС. У односу на све изнето, постојање мањих

објекта за складиштење УбС у складишту, представља бољи садржај складишта.

6.3.3. ЕКОНОМСКИ КРИТЕРИЈУМИ

Економски критеријуми представљају оцену квалитета садржаја складишта

УбС у односу на дати регион и локалну самоуправу. Овај критеријум описују

укупно три поткритеријума који битно утичу на избор адекватног садржаја

локације складишта УбС.

6.3.3.1. ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ

Овај поткритеријум представља оцену квалитета садржаја складишта УбС с

обзиром на укупну цену изградње складишта, почев од фазе пројектовања, преко

планирања, изградње, па све до самог функционисања (одржавања) складишта.

Наведени трошкови су у директној зависности од величине складишта, сагледаној

не само у капацитету ускладиштених УбС, већ и у укупној површини комплетног

складишног комплекса, броја и врсте објеката у складишту и сл. Када се све

наведено узме у обзир, трошак је директно пропорционалан самој површини

складишта и у пројектованом капацитету складишта.

Мерна величина овог поткритеријума јесте висина трошкова изградње и

функционисања и што су исти мањи, садржај складишта је бољи.
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6.3.3.2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Овај поткритеријум представља оцену квалитета садржаја складишта УбС с

обзиром на трошкове радне снаге, тачније у односу на бројну величину и

структуру кадра (са аспекта степена образовања) потребног за функционисање

складишта, почев од менаџмента, па све до извршног особља у које се убрајају:

магационери, помоћна радна снага, затим служба обезбеђења, стручна лица за

одржавање средстава и непокретности у складишту, возачи и друге потребне

квалификационе структуре. Евидентно је да су трошкови запослених у дирекној

вези са бројном величином и структуром кадра.

Мерна величина овог поткритеријума јесте бројна величина запослених у

складишту и што је иста већа, ови трошкови су већи, а садржај складишта лошији.

6.3.3.3. ТАКСЕ И ПОРЕЗИ

Овај поткритеријум представља оцену квалитета садржаја складишта УбС с

обзиром на висину такси и пореза локалне самоуправе у односу на величину

складишта, бројну величину и структуру запослених (са аспекта степена

образовања) и друго. Овај поткритеријум представља трошак складишта и уско је

повезан са претходним поткритеријумима, a нарочито са величином

(капацитетом) складишта, односно бројном величином и структуром запослених у

складишту (уважавајући наравно и степен образовања запослених, специфичност

радних места и слично).

Мерна величина овог поткритеријума јесте висина такси и пореза локалне

самоуправе и што је висина такси и пореза виша, садржај складишта је лошији.
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7. ИСТРАЖИВАЊЕ И ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

Избор складишта УбС, односно избор нових и анализа постојећих локација

и садржаја складишта ради благовременог планирања, ефикасног и економичног

организовања и реализације снабдевања корисника - потрошача са УбС у миру,

расељавање истих и наставак функционисања снабдевања са нових локација је

стратегијско питање било које војске. При избору складишта позната су могућа,

потенцијална места за локацију истих, јер су позната начела за избор локација и

принципи који се морају задовољити. Такође, познати су корисници - потрошачи,

њихове потребе и приоритети, локације на којима се исти налазе и њихово

ангажовање у случају потребе, а самим тим и удаљености, путеви и времена

дотура. У складу са наведеним, у начелу познат је део елемената као што је

капацитет, асортиман и количине УбС, чак и потребна величина складишта. И

поред свега наведеног, није лако одредити локацију и потпун садржај складишта

међу мноштвом понуђених варијанти, а да се задовоље сви критеријуми који

утичу на њихов избор. У том случају се проналази оптимално решење, тј. бира се

најбоља варијанта (алтернатива) која задовољава највећи број критеријума или

критеријуме који доминирају и опредељују избор дате алтернативе.

Полазећи од опште хипотезе и изведених појединачних хипотеза, а

уважавајући општи научни циљ овог рада у виду новог приступа у избору

локације и садржаја складишта ради формирања потребних мирнодопских

складишних капацитета за смештај УбС, тежи се томе да се утврде могућности

унапређења одлучивања у избору адекватне локације и садржаја складишта УбС.

Узимајући у обзир карактеристике реалног проблема, његово решавање

засновано је на методологији из области вишекритеријумског, прецизније

вишеатрибутивног одлучивања. У овом случају ће се користити кораци методе

Аналитичких Хијерархијских Процеса (АХП), као једне од често коришћених

метода за рангирање варијанти (алтернатива). Припада методи групног

одлучивања које представља једно од сложенијих облика одлучивања.

Методологија истраживања се заснива на следећем (слика 7.1.): прво је

извршена декомпозиција (рашчлањивање) сложеног вишекритеријумског
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проблема при чему је дефинисан циљ, затим је утврђен систем критеријума по

нивоима, односно алтернативе, што је омогућило структурирање хијерархијског

модела. Потом је извршено прикупљање података и обрада истих, формиране су

матрице поређења у паровима критеријума и алтернатива и одређене им тежине.

Подаци су синтетизовани и алтернативама је дефинисан ранг, уз свођење

субјективног утицаја доносилаца одлука на свим нивоима на најмању могућу

меру, што је потврђено континуираном провером доследности (конзистентности).

Као финални корак, извршено је утврђивање међусобних односа поткритеријума,

односно критеријума и њихових узрочно-последичних односа и израда стратешке

мапе одлучивања при избору складишта.

Слика 7.1. Метдологија истраживања

Сходно наведеној методологији, а за потребе формирања модела,

дефинисане су четири алтернативе и то: групе складишта Београд, Чачак и Ниш и
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виртуелно складиште Алексинац. Групе складишта Београд, Чачак и Ниш

представљају постојећа складишта у ВС, док је виртуелно складиште Алексинац

претпостављено складиште у дефинисаном моделу. Наведене алтернативе

детаљно су описане у претходном поглављу ове дисертације31. Такође,

дефинисани критеријуми су хијерархијски структурирани у три нивоа и детаљно

објашњени у претходном поглављу ове дисертације32.

Мишљења и оцене су прибављени од интересно различитих група експерата

који се непосредно баве: (1) планирањем и управљањем система снабдевања

покретних ствари у ВС; (2) у Управи за логистику и (3) у Централној логистичкој

бази. Сходно наведеном, експерти су структурирани у четири посебне групе

сходно стручном образовању и дужностима у хијерархијској структури система

снабдевања покретних ствари: (1) три групе експерата на трупном нивоу: лица

која обављају дужност непосредно за потребе складишта УбС (смер муниција и

минско-експлозивна средства), затим Техничка служба (машински и електро

смер, погон и заштита) и остали припадници логистичких служби (саобраћајна и

интендантска служба, заштита ресурса и др.); (2) једна група експерата на

стратегијском нивоу: Управа за логистику.

Разлог наведеном је тај што се у оцени дефинисаних критеријума

одражавају различити интереси (жеље) група експерата на вредности тежина и

доводе до различитих/сличних законитости. Груписање експерата према нивоу

доношења одлука и дужности које експерти обављају дата је у табели 7.1.

Табела 7.1. Груписање експерата

Ниво Групе експерата Број лица

трупни

обављају дужности непосредно за потребе
складишта УбС 10

Техничка служба 8

остале логистичке службе 8

стратегијски Управа за логистику 9

УКУПНО: 35

31 Видети поглавље 5. „Макро и микролокацијска анализа складишта убојних средства”.
32 Видети поглавље 6. „Избор група критеријума, одређење, опис и анализа њихових критеријума

и поткритеријума”.
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ИЗБОР
СКЛАДИШТА УбС

ИЗБОР ЛОКАЦИЈЕ
СКЛАДИШТА УбС

ИЗБОР САДРЖАЈА
СКЛАДИШТА УбС

1. Оперативно-тактички:
1. Дотур до корисника
2. Линије дотура
3. Расељавање УбС

2. Безбедносни:
1. Положај складишта
2. Спољна ПТ безбедн.
3. Маскирање

3. Климатско-географски:
1. Трусност земљишта
2. Клима подручја
3. Састав земљишта
4. Вегетација
5. Водени ресурс

4. Инфраструктурни:
1. Удаљеност од комуник.
2. Квалитет комуникација
3. Телекомуникације

3. Економски:
1. Трошкови изградње
2. Трошкови запослених
3. Таксе и порези

Група
складишта

ЧАЧАК

Група
складишта
БЕОГРАД

Група
складишта

НИШ

Виртуелно
складиштe

АЛЕКСИНАЦ

1. Оперативно-тактички:
1. Капацитет складишта
2. Врсте и количине УбС
3. Кружни ток

2. Безбедносни:
1. Унутрашња ПТ безбедност
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Слика 7.2. Структурирaн хијерархијски модел
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Структура комплетног хијерархијског модела приказана је на слици 7.2.

Узорак је обухватио укупно 35 случајно изабраних испитаника - експерата

са различитим овлашћењима и надлежностима, који су били расположиви,

сагласни и вољни, а што представља предуслов за неопходну објективност.

Изабрани експерти се могу посматрати као стручна лица, јер поседују потребна

знања и обављају дужности које су у вези са предметом истраживања. Поред

стручних знања поседују и потребно искуство у раду на решавању задатака и

превазилажењу проблема који се јављају у систему снабдевања покретних ствари

у ВС. Валидности узорка посебно иду у прилог следеће чињенице: (1) релативно

је мали број лица у систему која поседују потребна знања и обављају дужности

које су у непосредној вези са планирањем и управљањем система снабдевања

покретних ствари у ВС, прецизније везано за функционисање складишта

покретних ствари; (2) уважавајући претходну чињеницу, тешко је обезбедити већи

број експерата на једном месту због природе посла који обављају и размештаја

њихових јединица које се баве пословима складиштења; (3) међу малим бројем

експерата, тешко је обезбедити већи број интересно различитих експерата на

једном месту (4) међу тим малим бројем експерата, тешко је обезбедити већи број

лица који су вољни да узму учешћа (сарађују) и дају свој допринос ради

дефинисања закључака који омогућава израду адекватних решења; (5) посебност

представља да не постоје подаци да је на овај начин вршено прикупљање

мишљења и оцена, нити да су интересне групе експерата на овај начин

структуиране. С обзиром на напред наведено, може да се закључи да изабрани

узорак експерата представља валидан узорак за прикупљање података и наставак

истраживања. И поред наведених ограничења, за прибављање података уважени

су хијерархијски нивои снабдевања са УбС у ВС, односно мишљења и оцене су

прибављена од лица из управних и извршних органа логистичких служби,

уважавајући чињеницу да различити органи на различитим нивоима доносе

одлуке различитих тежина.

За прибављање података коришћена је метода анкете. Анкетирање

представља једну од основних техника испитивања и због своје честе употребе и

популарности, стекла је статус посебне методе у прикупљању података. И у овом

случају, разлози за употребу анкете заснивају се на чињеници да разни учесници у
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одлучивању имају различите интересе у погледу оцене локације и садржаја

складишта, односно припадају различитим нивоима одлучивања, те њихове

одлуке имају различите тежине.

За спровођење анкете, експерти су окупљени на једно место, упознати су са

проблемом који се решава, циљем и начином провођења анкете и дато им је

упутство како да попуне анкетни лист. Да би извршили вредновање у односу на

критеријуме и алтернативе, експерти су упознати са начином давања оцене

коришћењем Сатијеве скале од девет тачака (табела 2.2.). На сваком нивоу

хијерархијске структуре у паровима вршено је међусобно упоређивање елемената

те структуре, при чему су преференције изражаване коришћењем напред наведене

скале (прилог 2). У следећем кораку је дефинисана матрица упоређивања по

паровима која одговара сваком нивоу хијерархијске структуре.

За успостављање приоритета доносилаца одлука дефинисана су четири

начина: консензус, гласање или компромис, геометријска средина и издвојени

ставови чланова [56]. Коначна оцена у овом истраживању добила се статистичком

обрадом индивидуалних оцена експерата, тј. израчунавањем средње геометријске

вредности33 индивидуалних оцена ( gx ) експерата:

n

n

i
ixx 




1

g i=1,2,3,...,n

Разлог за коришћење израчунавања геометријске средине произилази из

њене особине да се геометријском средином проналази просечна стопа неке

промене, а не просечна промена, односно представља меру брзине промена

посматраних појава [51]. Такође, на њу се далеко мање одражавају екстремне

вредности, него нпр. на aритметичку средину. Корисна је када се одређује средња

вредност неког скупа бројева који има деформисану (несиметричну) расподелу.

Потврду о коришћењу геометријске средине показао је и сам Сати, творац АХП

методе [98], али и разни други истраживачи у литератури [11],[21],[28],[37],[69].

Обрада оцена и мишљења експерата је извршена за сваку групу експерата

посебно, односно за све заједно.

33 Геометријска средина је статистички појам који за неки скуп означава n-ти корен производа
свих чланова скупа.
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Процена релативних важности елемената одговарајућег нивоа у

хијерархијској структури проблема и израчунавање локалних тежина

(приоритета) групе критеријума, њихових критеријума и поткритеријума, односно

алтернатива представља одређивање међусобног, релативног значаја свих

структурираних критеријума, као мерила за поређење алтернатива по значајности,

као и утврђивање међусобног односа алтернатива у односу на сваки од њих, а све

ради остваривања дефинисаног циља (прилози 3 до 7).

У последњем кораку су синтетизоване локалне тежине у укупне приоритете

алтернатива, чиме је било могуће изабрати оптимално решење на основу

утврђеног ранга (редоследа) могућих решења. За обраду података прибављених

анкетирањем експерата коришћен је софтвер Експерт Чојс 10 (Expert Choice 10).

Мора се напоменути да се у поменутом софтверу степен конзистентности

аутоматски прерачунава како се не би прекорачила прихватљива граница од 0,1

(10%). У случају да дође до прекорачења, експерт идентификује

најнеконзистентнију процену, одређује опсег вредности оцене и утврђује коју

промену треба извршити, а на основу које ће степен конзистентности остати у

прихватљивом оквиру.

За израду мапе мрежног односа поткритеријума при избору складишта УбС

коришћена је метода ДЕМАТЕЛ. Процес израде мапе мрежног односа састоји се

из три фазе: одређивање критеријума, односно одређивање поткритеријума и

приказивање њихових узрочно-последичних веза. У претходном делу рада

реализоване су прве две фазе, односно утврђени су критеријуми и

поткритеријуми, те је преостало утврдити њихове међусобне везе.

Слика 7.3. Поступак спровођења ДЕМАТЕЛ методе
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Израдом дијаграма узрочно-последичних веза, односно мапе мрежног

односа одређује се међусобни однос и утицај поткритеријума, односно

критеријума у избору складишта УбС и олакшава схватања њихових узрочно-

последичних односа. Поступак спровођења ДЕМАТЕЛ методе графички је

приказан на слици 7.3., а софтвер је израђен коршћењем матричног рачуна у

Мајкрософт Офис Икселу 2007 (Microsoft Office Excel 2007).

7.1. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Добијени резултати презентоваће се на следећи начин: најпре ће се

дискутовати резултати обрађених података свих 35 експерата, а потом ће се

извршити упоређивање са добијеним резултатима сваке од група понаособ, са

обавезном дискусијом уважавајући њихове интересе. Интереси произилазе из

њиховог експертског знања, затим дужности које обављају, припадности

службама и из нивоа одлучивања у хијерархијској структури војске.

7.1.1. РЕЗУЛТАТИ ОЦЕЊИВАЊА СВИХ ЕКСПЕРАТА ЗАЈЕДНО

Резултати обрађених података прикупљених од свих 35 експерата заједно,

приказани су на графикону 7.1. Нумерички резултати обрађених података су

приказани у прилозима 3 до 7.

У складу са прибављеним оценама и мишљењима, процене и приоритети

свих експерата превасходно се базирају на групи критеријума за избор локације у

односу на групу критеријума за избор садржаја складишта (први хијерархијски

ниво). За наведено се може рећи да је логично, јер избор локације складишта

представља стратегијско питање за било који систем, у овом случају за војни

систем снабдевања УбС. Даље, избором локације складишта решава се проблем за

дужи временски период, док се садржај складишта може мењати (прилагођавати)

на самој изабраној (раније утврђеној) локацији.
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Графикон 7.1. Утицај група критеријума на избор складишта УбС

Такође, виртуелно складиште Алексинац је са аспекта обе групе

критеријума најбоље рангирано у односу на постојећа складишта. Променом

тежина групе критеријума локације у односу на садржај нема промена у рангу

прве алтернативе ни под којим условима, али долази до промена у редоследу

осталих алтернатива. Повећањем тежине групе критеријума локације, складиште

Београд постаје боља опција у односу на складиште Чачак, што се може објаснити

тренутним географским размештајем корисника - потрошача у односу на
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наше највеће складиште, док складиште Ниш постаје боља опција као извор
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снабдевања од складишта Београда само због близине распореда својих највећих

корисника - потрошача.

Будући да се анализа осетљивости дефинисаног AХП модела заснива на

чињеници да су приоритети групе критеријума базиране на проценама стања

посматраног система и оценама релативног односа између критеријума и

алтернатива добијених на основу експертског знања, процена и мишљења, у

наредном кораку се утврђује колико промене приоритета појединих критеријума

утичу на коначну ранг-листу приоритета алтерантива. У том смислу, анализираће

се критеријуми за избор локације складишта.

Посматрајући свих пет критеријума локације, највећи утицај на избор

локације складишта, по оценама и мишљењу свих експерата, имају Оперативно-

тактички критеријум са 37,6%, односно Безбедносни критеријум са 30,7% (табела

7.4.). Следе Климатско-географски и геолошки, односно Инфраструктурни

критеријум са вредностима од 16,2% и од 10,6%. Најмањи утицај на избор

локације складишта има Друштвено-економски критеријум са вредношћу од

4,9%. Даље, може да се закључи да су два критеријума, Оперативно-тактички и

Безбедносни критеријуми, најутицајнији и да заједно носе више од 2/3 тежине

(утицаја) у избору локације складишта. Наведено се оправдава тиме што су

експерти првенство доделили критеријумима који се тичу основне намене

(функције) складишта УбС и то: задовољење захтева који се пред складиште УбС

испостављају у смислу реализације своје мисије и задатака, али и мисије и

задатака својих корисника - потрошача. Такође, експерти су уважили безбедносни

аспект и лица и складишта, али и околине, узимајући у обзир карактер робе каква

су УбС. У том смислу, експерти су свесни чињенице да занемаривањем

безбедносних фактора може непотребно доћи до непланираног акцидената

широких размера који погубно може утицати не само на безбедност, већ и на

еколошки систем продручја на којем је складиште лоцирано. Даље, иако су се

експерти изјаснили да намањи утицај на локацију складишта УбС има

Друштвено-економски критеријум, исти није маргинализован, већ је итекако

уважен у разматрању. Мора се рећи и то, да нису сви експерти једнако упознати

са проблемима са којима се складиште среће, нпр. економским проблемима

пројектовања новог складишта или пак, са друге стране трошковима
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функционисања и одржавања постојећег складишта или неким другим питањима,

те ове одговоре треба тражити у даљој анализи.

Табела 7.2. Преференције експерата у односу на циљ

Група
критеријума Критеријум Група

критеријума Критеријум

Локација
складишта

(L: .771)

Оперативно-тактички
(L: .376)

Садржај
складишта

(L: .229)

Оперативно-тактички
(L: .532)Безбедносни

(L: .307)
Климатско-географски и
геолошки (L .162)

Безбедносни
(L: .340)

Инфраструктурни
(L: .106) Економски

(L: .128)Друштвено-економски
(L: .049)

Даље ће се посматрати утицај критеријума и поткритеријума за избор

локације на алтернативе.

На графикону 7.2. може се видети да виртуелно складиште Алексинац са

аспекта критеријума за избор локације и даље има најбоље резултате, а потом

складиште Београд. Са променом тежина критеријума, складишта Београд и

Чачак смењују се у редоследу, док се исто ни у ком случају не одражава на

најслабије рангирано складиште Ниш. Промене у рангу се јављају тек када

Оперативно-тактички критеријум надвлада све остале критеријуме локације

(скоро 80%). Ово се може оправдати тиме да експерти сматрају да иако складиште

Чачак у потпуности не представља добру опцију, ипак има довољан капацитет да

задовољи кориснике са бројем складишта, капацитетом и дотуром УбС до њих.

Исти случај је са променама тежина Безбедносног критеријума у односу на

остале критеријуме (графикон 7.3.). Са променом тежина, долази до промена у

редоследу само код складишта Чачак и Ниш. Ипак, промене се јављају тек када

безбедносни критеријум надвлада све остале критеријуме локације (скоро 80%).

Сходно наведеном, експерти су уважили добар полажај складишта Алексинац и

Београд у односу на своје кориснике и код њих се ранг не мења са променом

тежина. Са друге стране, експерти су оценили свеукупан лош положај складишта

Чачак и Ниш у односу на своје највеће кориснике, али и у односу на противника,

односно прецизније близини складишта граничној линији са суседима, односно

административној линији са АП Косово и Метохија.
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Приоритет оперативно-тактички
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Графикон 7.2. Утицај критеријума локације на избор локације складишта

Промене тежина Климатско-географског и геолошког критеријума

приказане су на графикону 7.4. Смањењем тежина овог критеријума не може се

извести законитост промене утицаја на ранг алтернатива. У супротном,

повећањем тежина дошло би до промена редоследа само за складишта Чачак и

Ниш, али тек при већој вредности (скоро 80%). И у овом случају као и код

претходног критеријума, експерти су уважили добар полажај складишта

Алексинац и Београд у односу на своје кориснике. Даље, уважавајући податке

добијене од Републичког хидрометеоролошког завода, Републичког

сеизмолошког завода и Министарства рударства и енергетике Владе Републике

Србије локација складишта Алексинац има свеукупно најповољније резултате34.

34 Видети поглавље 5. „Макро и микролокацијска анализа складишта убојних средства”.
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Иначе, Република Србија се налази у претежно умерено-континенталном

климатском појасу, са местимичним утицајем континенталне и планинске климе,

што су експерти знали да уваже. Исти случај је и са трусношћу и саставом тла,

вегентацијом и воденим ресурсом.
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Графикон 7.3. Утицај промена тежине у корист Безбедносног критеријума
на избор локације складишта
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Графикон 7.4. Утицај промена тежине у корист Климатско-географског и геолошког
критеријума на избор локације складишта
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Слични резултати се добијају и у случају променама тежина

Инфраструктурног критеријума (графикон 7.5.). Промене у редоследу настају

само за складишта Чачак и Београд и то са повећањем тежине овог критеријума,

при чему долази до великих смањења вредности два најутицајнија критеријума.

Ранг осталих алтернатива је непромењен.
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Графикон 7.5. Утицај промена тежине у корист Инфраструктурног критеријума
на избор локације складишта

У случају да се промени тежина Друштвено-економског критеријума који

иначе има најслабији утицај по оценама експерата, ситуација би била нешто

другачија (графикон 7.6.). Са мањим променама вредности тежина Друштвено-

економског критеријума нема већих промена тежина осталих критеријума, али

долази до већих промена у рангу складишта, тј. решење је осетљиво на мале

промене. Већ при мањим повећањем вредности тежина овог критеријума, долази

до промене редоследа у корист складишта Ниш и Чачак у односу на складиште

Београд. Даље, постоји тенденција сталног опадања вредности за складиште

Алексинац. Сваким даљим повећањем тежина овог критеријума дошло би до

ситуације да постојећа складишта Ниш и Чачак чак и достигну складиште

Алексинац, али тек када тежина достигне вредност од преко 95%. Иако се

наведено у први мах чини нереално, ипак указује на директну економску
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корелацију војске и државе. Такође, војска сваке државе јесте као прво,

неминовност у неком друштву, а као друго, и економска категорија те се као таква

мора прихватити. Као економска категорија, војска представља великог

потрошача, може да буде доходовна структура у земљи, а посебно може да

помогне као покретачка снага привредног развоја државе и себе саме.

Уважавајући све наведено, оцене експерта могу да се протумаче на начин да су

експерти указали на потребу свеобухватног сагледавања и преиспитивања

евентуалних инфраструктурних улагања у изградњу новог складишта УбС што

само по себи засигурно представља врло велику инвестицију.
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Графикон 7.6. Утицај промена тежине у корист Друштвено-економског
критеријума на избор локације складишта

Анализом утицаја промене преференци критеријума за избор локације

складишта на стабилност добијеног ранга алтернатива може да се изведе следећи

закључак: ранг алтернатива се битно мења само променом тежине друштвено-

економског критеријума. Прецизном анализом осетљивости, односно утицаја

подкритеријума у оквиру Друштвено-економског критеријума на ранг

алтернатива може да се закључи према следећем:

1. Посматрајући поткритеријуме Цена земљишта (графикон 7.7.), Реакција

становништва (графикон 7.9.), затим Развој путне и комуналне

инфраструктуре (графикон 7.10.), односно Таксе и порези (графикон
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7.11.) у избору локације складишта, према мишљењу и датим оценама

свих експерата најбоље рангирана складишта су Ниш, Алексинац и

Чачак. Карактеристично је да им је ранг приближно исти и код промена

тежине поткритеријума нема значајнијих промена у рангу алтернатива.

Са повећањем тежина поткритеријума није могуће извести одређене

законитости. У супротном, са смањењем тежина поткритеријума, може

доћи до промене у рангу само у корист складишта Чачак у односу на

складишта Ниш и Алексинац. Наведено може да има утемељење у

чињеници да су складишта УбС лоцирана на југу Србије, у подручју где

је привреда слабије развијена, понуда и потражња мања у односу на

остале регионе у држави, цене производа и услуга ниже, а самим тим и

вредности непокретности или закупа непокретности мање. Исти случај

је и са таксама и порезима. Економија је нешто боља у централној

Србији те су вредности непокретности или закупа више, док су

најнеповољније висине вредности непокретности или закупа око

Београда. Слична су мишљења експерата и са развојем инфраструктуре.

Што се тиче реакције становништва, експерти су препознали позитиван

став према војсци посебно на југу и у центалној Србије, нарочито када

се истовремено уважи већ наведени економски аспект.

2. Потпуно другачија ситуација је са поткритеријумом Удаљеност од

извора снабдевања. Прво, од свих поткритеријума највећи значај има

управо овај поткритеријум (графикон 7.8.). Друго, према оценама

експерата најбоље рангирана складишта су Ниш, Алексинац и Чачак,

такође са минималним разликама. Међутим, са повећањем тежине овог

поткритеријума, посебан примат добија складиште Чачак. Наведено се

објашњава чињеницом да је од локације мирнодопског складишта Чачак

до постојећих извора снабдевања најмања удаљеност. Извор снабдевања

УбС представљају произвођачи и ремонтни завод УбС који су

стационирани у западној и централној Србији35. Из истог разлога, мења

се редослед у корист складишта Београд у односу на складишта Ниш и

35 Видети поглавље 5. „Макро и микролокацијска анализа складишта убојних средства”.
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Алексинац. Са друге стране, са смањењем тежина овог поткритеријума

најбољи ранг попримају најудаљенија складишта Ниш и Алексинац од

извора снабдевања.
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Графикон 7.7. Утицај промене тежина у корист поткритеријума Цена земљишта
Друштвено-економског критеријума на избор локације складишта
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Графикон 7.8. Утицај промене тежина у корист поткритеријума Удаљеност од извора
снабдевања Друштвено-економског критеријума на избор локације складишта
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Приоритет реакација становништва
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Графикон 7.9. Утицај промене тежина у корист поткритеријума Реакација становништва
Друштвено-економског критеријума на избор локације складишта

Приоритет развој путне и комуналне инфраструктуре
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Графикон 7.10. Утицај промене тежина у корист поткритеријума Развој путне и комуналне
инфраструктуре Друштвено-економског критеријума на избор локације складишта
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Приоритет таксе и порези
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Графикон 7.11. Утицај промене тежина у корист поткритеријума Таксе и порези
Друштвено-економског критеријума на избор локације складишта

Са аспекта значајности друге групе критеријума, тј. садржаја складишта

ситуација је следећа. И овде виртуелно складиште Алексинац има највећи ранг у

односу на постојећа складишта, будући да је то новоуведено складиште

претпостављено да ће у данашњим савременим условима, а у односу на

новопостављене захтеве, бити пројектовано, структурирано и организовано у

складу са тренутним и будућим потребама корисника - потрошача на датој

микролокацији.

У оквиру групе садржај складишта анализирана су три критеријума.

Утврђено је да највећи утицај на избор садржаја складишта има Оперативно-

тактички критеријум са 53,2%, односно Безбедносни критеријум са 34,0%. На

последњем месту је Економски критеријум са 12,8%, односно са најмањим

утицајем на избор садржаја складишта (видети табелу 7.3. на почетку анализе). И

код ове групе критеријума, као и код групе локација складишта, Оперативно-

тактички и Безбедносни критеријуми су надоминантнији, са напоменом да у овом

случају носе више од 5/6 тежине (утицаја) у избору садржаја складишта (графикон

7.12.). Сходно наведеном, и овде су експерти дали приоритет задовољењу потреба

корисника - потрошача у новом окружењу са аспекта садржаја складишта, а

посебно у подизању нивоа квалитета услуга које складиште треба да пружи. Кроз



Момчило С. Ђорђевић – Докторска дисертација

136 | Страна

наведени приоритет, обухваћен је такође и еколошки аспект складишта УбС на

одређеној територији. Већ је речено, да само складиште УбС представља како

безбедносни, тако и еколошки ризик по себе самог и окружење у којем се налази,

што су експерти својим оценама и потврдили. Елиминисањем безбедносног

ризика, а уважавајући намену и функцију, складиште је могућности да у

потпуности задовољи потребе корисника - потрошача у новом окружењу, самим

тим подигне квалитет услуга складишта на виши ниво и смањи свеукупне

логистичке трошкове који се појављују у систему.

Даљом анализом осетљивости, извршена је анализа сваког критеријума у

групи садржај складишта УбС.
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Графикон 7.12. Утицај критеријума садржаја на избор садржаја складишта

Посматрајући промене вредности тежина Оперативно-тактичког
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критеријума могу се извући следећи закључци: најбоље рангирано складиште је

виртуелно складиште Алексинац, а потом следе складишта Чачак, Ниш и Београд.

Наведени редослед представља мишљење експерата који претпостављају да ће

ново складиште Алексинац бити пројектовано и организовано у складу са

стварним, тренутним и будућим потребама корисника - потрошача, док је

постојеће складиште Чачак највеће складиште УбС у ВС пројектовано према

тадашњим потребама те сходно томе има добре оцене. Смањењем тежине овог

критеријума расте значај Безбедносном критеријуму и долази само до промене у

поретку складишта Ниш у односу на складиште Чачак. Са друге стране, са

повећањем тежине овог критеријума драстично опада значај Безбедносног

критеријума и у једном моменту складиште Чачак је бољег ранга чак и у односу

на складиште Алексинац. Исти случај је и са складиштем Београд у односу на

складиште Ниш. Разлог наведеном је потреба да виртуелно складиште Алексинац

буде исте величине и капацитета као и складиште Чачак, што са друге стране

захтева велика инфраструктурна улагања. Ипак, вредност ранга складишта Ниш

опада управо због малог капацитета складишта, а расте преосталим складиштима,

а посебно складишту Чачак као нашем највећем складишту УбС и складишту

Београд. Наведено не представља повољно решење у ситуацији када вредност

Оперативно-тактичког критеријума достигне скоро 80%, а истовремено вредност

другог по величини доминантног Безбедносног критеријума падне испод 20%.

У случају да се изврши промена тежине Безбедносног критеријума у избору

садржаја складишта, не може да се изведе нека посебна зависност у односу на

алтернативе (графикон 7.13.). Најбоље рангирана складишта су складишта

Алексинац и Чачак. Са промена тежине овог критеријума, долази до промена у

редоследу само за складиште Чачак у односу на Алексинац, али тек при

драстичном смањењу тежине од око 10%. С обзиром на наведено, експерти су

ипак свесни чињенице да постојеће складиште Чачак има део потребних објеката

за складиштење УбС и по врсти (надземни или укопани) и по капацитету (мањи

или већи)36 у односу на ново виртуелно складиште.

36 Видети поглавље 6. „Макро и микролокацијска анализа складишта убојних средства”.
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Приоритет безбедносни
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Графикон 7.13. Утицај промена тежине у корист Безбедносног критеријума
на избор садржаја складишта

Анализом Економског критеријума за избор садржаја складишта могу да се

изведу следећи закључци: најбољи ранг има виртуелно складиште Алексинац, а

потом следе складишта Чачак, Ниш и Београд. При порасту преференце

Економског критеријума, мења се поредак складишта Ниш и Чачак, тј. складиште

Ниш постаје повољнија опција у односу на складиште Чачак (графикон 7.14.).

Такође, даљим порастом тежине мења се чак и поредак складишта Ниш у односу

на складиште Алексинац, али тек при драстичном повећању вредности тежине од

близу 90%. Уочљива је тенденција доминације складишта Ниш, а слабљења

виртуелног складишта Алексинац. И овде се може применити слично објашњење,

као и код критеријума за избор локације складиште, а то је да су експерти

приметили да постоји потреба пажљивог приступа при доношењу евентуалне

одлуке за улазак у једну велику, скупу инвестицију, као што је изградња новог

складишта УбС, у овом случају можда само евентуална доградња постојећих

капацитета.

Извршеном анализом критеријума за избор садржаја, може да се закључи да

се вредности алтернатива битно не мењају променом тежина неког од њих, осим

код промене тежине Оперативно-тактичког критеријума.
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Приоритет економски
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Графикон 7.14. Утицај промена тежине у корист Економског критеријума
на избор садржаја складишта

Да би утврдили који поткритеријум у Оперативно-тактичком критеријуму у

избору садржаја складишта највише утиче на промену редоследа алтернатива,

вршена је даља анализа осетљивости. У том смислу, вршена је промена тежина

поткритеријума оперативно-тактичког критеријума.

1. Посматрањем промене тежина поткритеријума Капацитет складишта у

избору садржаја складишта може се извући следеће (графикон 7.15.):

према мишљењу и датим оценама свих експерата складишта Чачак и

Алексинац су најбоље рангирани. Променама тежина овог

поткритеријума долази само до промена у редоследу у корист

складишта Алексинац у односу на складиште Чачак, али тек при

драстичном смањену вредности тежине од око 20%. Оцене експерата

одсликавају реално стање и потврђују да је складише Чачак наше

највеће складиште, како по асортиману, тако и по количинама, док

виртуелно складиште Алексинац, као ново складиште тек треба да

представља будући адекватан капацитет намењен корисницима -

потрошачима стационираним на југу Србије.

2. Према мишљењу свих експерата, промена тежина поткритеријума Врсте

и количине УбС нема значајнијих утицаја на редослед алтернатива
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(графикон 7.16.).

3. Што се тиче промене тежина поткритеријума Кружни ток као најмање

утицајног поткритеријума ситуација је следећа (графикон 7.17.):

складиште Чачак је најбоље рангирано складиште, а следе складишта

Чачак, Београд и Ниш. Повећањем тежина овог поткритеријума

драстично опадају вредности утицаја преостала два поткритеријума и

долази до промене у редоследу складишта Алексинац и Ниш у односу

на складиште Чачак. Такође, долази до промена у редоследу складишта

Ниш у односу на складиште Београд. С обзиром на наведене промене у

рангу алтернатива, може се рећи да су експерти ипак узели у обзир

постојећу структуру саобраћајница складишта Чачак у односу на

новопројектовано будуће складиште Алексинац, које са повећањем

тежина овог критеријума сигурно поприма приоритет.
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Графикон 7.15. Утицај промене тежина у корист поткритеријума Капацитет складишта
Оперативно-тактичког критеријума на избор садржаја складишта
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Приоритет врсте и количине УбС
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Графикон 7.16. Утицај промене тежина у корист поткритеријума Врсте и количине УбС
Оперативно-тактичког критеријума на избор садржаја складишта

Приоритет кружни ток
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Графикон 7.17. Утицај промене тежина у корист поткритеријума Кружни ток
Оперативно-тактичког критеријума на избор садржаја складишта

На графикону 7.18 је приказан ранг алтернатива са вредностима при

нормализованом сопственом вектору. Виртуелно складиште Алексинац је са

аспекта обе групе критеријума, и локације и садржаја складишта, најбоље

рангирано у односу на постојећа, реална складишта. Са аспекта локације, друго по
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редоследу је складиште Београд, а следе складишта Чачак и Ниш. С обзиром на

наведено, експерти су уважили географски релативно повољан, централни

положај складишта у земљи, али и у односу на своје кориснике - потрошаче и у

односу на противника. Са друге стране, нешто је другачији поредак складишта у

уважавајући групу критеријума садржај: друго по рангу је складиште Чачак, а

следе складишта Ниш и Београд. С обзиром на наведено, експерти су узели у

обзир добар капацитет будућег виртуелног складишта Алексинац и постојећег

складишта Чачак у односу на сва остала складишта УбС, као и врсте објеката и

капацитете истих.
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Графикон 7.18. Ранг алтернатива при нормализованом сопственом вектору

На основу спроведеног истраживања применом дефинисане методологије и

креираног АХП модела, затим анализе резултата у односу на све постављене

критеријуме, уз уважавање њиховог утицаја на избор складишта, њихову локацију

и садржај и презентовану анализу осетљивости, могу се извући следећи закључци:

- Оптимално решење по мишљењу свих експерата је виртуелно

складиште Алексинац у односу на критеријуме за избор локације и у

односу на критеријуме за избор садржаја складишта УбС; ранг

алтернатива с обзиром на критеријум локације је следећи: виртуелно
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складиште Алексинац, потом складиште Београд, затим складиште

Чачак и на крају складиште Ниш; ранг алтернатива с обзиром на

критеријум садржаја је следећи: виртуелно складиште Алексинац, потом

складиште Чачак, затим складиште Ниш и на крају складиште Београд;

- Групи критеријума за избор локације складишта дата је предност у

односу на групу критеријума за избор садржаја складишта УбС и то у

три пута већој вредности (у односу 77,1% на према 22,9%);

- Оперативно-тактички и Безбедносни критеријуми су најдоминантнији

критеријуми у обе групе критеријума: више од 2/3 вредности у односу

на критеријуме за избор локације, односно више од 5/6 вредности у

односу на критеријуме за избор садржаја складишта УбС;

- Променама вредности тежина Безбедносног, Климатско-географски и

геолошког, односно Инфраструктурног критеријума у избору локације

складишта нема промена у редоследу алтернатива и не могу се извући

одређене законитости;

- Променом мањих вредности тежина Друштвено-економског

критеријума у избору локације складишта УбС може се променити ранг

алтернатива, односно решење је нестабилно. Већ при мањим повећањем

вредности тежина овог критеријума, долази до промене редоследа у

корист складишта Ниш и Чачак, у односу на складиште Београд. Сваким

даљим повећањем тежина дошло би до ситуације да постојећа

складишта Ниш и Чачак достигну чак и складиште Алексинац. Наведено

указује на то да војска зависи од државе, њене стабилности и економске

моћи. Такође, намеће се потреба обазривог приступа при доношењу

евентуалне одлуке за велику и скупу инвестицију, као што је изградња

новог складишта УбС;

- Удаљеност од извора снабдевања представља најдоминантнији

поткритеријум Друштвено-економског критеријума у избору локације

складишта УбС у односу на остале. Према оценама експерата најбоље

рангирана складишта су Ниш, Алексинац и Чачак, али са минималним

разликама. Решење је осетљиво на мање промене јер већ са мањим

повећањем тежина поткритеријума, долази до промена ранга у корист
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складишта Чачак у односу на складишта Ниш и Алексинац. Такође,

мења се ранг складишту Београд, али тек при значајним променама

тежина овог поткритеријума у односу на остале. Наведено је засновано

на чињеници минималне удаљености складишта до извора снабдевања;

- Променом вредности тежина Оперативно-тактичког критеријума у

избору садржаја складишта УбС може се променити ранг осталих

алтернатива, али не и прворангиране. Најбоље рангирано складиште је

виртуелно складиште Алексинац, а потом следе складиште Чачак, Ниш

и Београд. Повећањем вредности тежина овог критеријума мења се ранг

складишта Чачак у односу на складишта Ниша и складишта Алексинац.

Сваким даљим повећањем тежине Оперативно-тактичког критеријума

на рачун друга два критеријума, дошло би до ситуације да постојеће

складишта Чачак чак достигне складишта Алексинац. Експерти су на

основу датих оцена узели у обзир да је постојеће складиште Чачак

највеће складиште УбС у ВС, а да виртуелно складиште Алексинац тек

треба да се изгради у потребном садржају;

- Капацитет складишта представља најдоминантнији поткритеријум

Оперативно-тактичког критеријума у избору садржаја складишта УбС у

односу на остале. Складишта Чачак и Алексинац су најбоље рангирани.

Постоји тенденција сталног раста вредности резултата складишта Чачак

са повећањем тежине овог поткритеријума, док вредности резултата

складишта Алексинац опадају. Мање промене се очитавају за вредности

резултата складишта Ниш и Београд. Наведно представља реално стање

где је складиште Чачак наше највеће складиште, како по асортиману,

тако и по количинама, док је виртуелно складиште Алексинац нов

додатни капацитет за потребе корисника - потрошача на југу Србије;

- Променама вредности тежина Безбедносног и Економског критеријума

за избор садржаја складишта нема промена у рангу алтернатива и не

могу се извући одређене законитости.

Напред наведена дискусија резултата је у складу са постављеним почетним

хипотезама, при чему се посебно издваја потврда да велики број критеријума

утиче на избор мирнодопског складишта УбС, да су исти супростављени и утичу
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са различитим интензитетом.

7.1.2. РЕЗУЛТАТИ ОЦЕЊИВАЊА ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА ЕКСПЕРАТА

Друга фаза овог истраживања представља поређење добијених резултата

сходно датом мишљењу и оценама свих експерата у односу на мишљења и оцене

експерата структурираних по групама.

Ради компарације и прецизне анализе података о датим оценама свих

експерата у односу на експерте по групама, извршено је синтетизовање истих што

је и приказано у табелама 7.3. до 7.5.

Када се посматрају добијени резултати по структурираним групама, могу да

се изведу следећи закључци (табела 7.3.): преференције експерата по свим

групама се базирају на групи критеријума за избор локације складишта у односу

на групу критеријума за избор садржаја складишта. Такође, експерти по свим

групама дају најбоље резултате виртуелној алтернативи Алексинац у односу на

остале алтернативе - складишта на постојећим локацијама узимајући у обзир обе

групе критеријума. Уважавајући наведено, нема одступања у оценама и

мишљењима експерата по групама у односу на све експерте.

Највеће вредности за групу критеријума за избор локације складишта, у

односу на остале групе експерата, добијене су од стране експерата из Управе за

логистику. Са друге стране, највеће вредности за групу критеријума за избор

садржаја, у односу на остале групе експерата, добијене су од стране експерата

који обављају дужности непосредно за потребе складишта УбС (у табели су

црвеном подебљаном бојом означене екстремне вредности). Сходно наведеном,

експерти из Управе за логистику више пажње у односу на остале групе експерата

поклањају проблему избора локације складишта, јер у складу са својим

надлежности управљају системом снабдевања покретних ствари, упознати су са

проблемима у систему, решавају те проблеме. Избор складишта сагледавају

свеобухватно, вишедимензионално, али и знају шта значи неопходност великих

улагања у инфраструктурне пројекте на новој локацији који се реализују за дужи

временски рок. Са друге стране, експерти који обављају дужности непосредно за

потребе складишта УбС више пажње поклањају самом садржају складишта јер се
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непосредно баве планирањем, организацијом и реализацијом задатака снабдевања

УбС у самим складиштима. Под њиховом ингенеренцијом је и текуће одржавање

складишта и робе која се у њима складиште.

Табела 7.3. Упоредни подаци оцена експерата по структурираним групама
(групе критеријума - први ниво)

Група критеријума Сви ТСл УбС остали Ј-4

Локација складишта (L: .771) (L: .725) (L: .705) (L: .803) (L: .842)

Садржај складишта (L: .229) (L: .275) (L: .295) (L: .197) (L: .158)

Даљом анализом само вредности критеријума за избор локације складишта

ситуација је следећа (табела 7.4.): нема промена у поретку значајности

критеријума за избор локације складишта, али су вредности различите у односу на

структуриране групе (у табели су екстремне вредности означене црвеном

подебљаном бојом).

Табела 7.4. Упоредни подаци оцена експерата по структурираним групама
(само критеријуми локације - други ниво)

Критеријум Сви ТСл УбС остали Ј-4

Оперативно-тактички (L: .376) (L: .408) (L: .311) (L: .370) (L: .431)

Безбедносни (L: .307) (L: .284) (L: .308) (L: .336) (L: .291)

Климатско-географски (L: .162) (L: .142) (L: .226) (L: .135) (L: .142)

Инфраструктурни (L: .106) (L: .125) (L: .104) (L: .099) (L: .094)

Друштвено-економски (L: .049) (L: .041) (L: .052) (L: .061) (L: .042)

два најутицајнија
критеријума (L: .683) (L: .692) (L: .619) (L: .706) (L: .722)

три најутицајнија
критеријума (L: .845) (L: .834) (L: .845) (L: .841) (L: .864)

Највеће вредности Оперативно-тактичком критеријуму за избор локације

складишта дате су од стране експерата из Управе за логистику, из већ поменутог

разлога што иста управља функционисањем целокупног система снабдевања УбС,

те на тај начин корисника - потрошача ставља на прво место због којих складиште

и постоји. Највеће вредности Безбедносном критеријуму за избор локације
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складишта дате су од стране експерата из осталих логистичких служби, јер су

питања безбедности у највећој мери у њиховој надлежности. Група експерата који

обављају дужности непосредно за потребе складишта УбС највише пажње

поклања Климатско-географском и геолошком критеријуму за избор локације

складишта из разлога што исти непосредно прате промене у квалитативном стању

УбС (деградацију квалитета ускладиштених УбС) на које највише утичу услови

складиштења, а тесно је повезано са климатским условима и постојањем штетних

материја на и у земљишту у подручју складиштења УбС, што директно утиче на

квалитет УбС. Највеће вредности Инфраструктурном критеријуму за избор

локације складишта дате су од стране експерата из Техничке службе, јер су

питања израде почетних захтева за пројектовање складишта УбС у њиховој

надлежности. Експерти из осталих логистичких служби ВС су дали највеће

вредности Друштвено-економском критеријуму за избор локације складишта из

разлога што се међу овим експертима налазе лица и економске струке и који

приоритетно уважавају питања економског карактера.

Посматрањем два, односно три најутицајнија критеријума за избор локације

складишта, уочава се да су резултати нешто другачији. Највеће вредности за два

најутицајнија критеријума за избор локације складишта (Оперативно-тактички и

Безбедносни критеријум), односно за три најутицајнија критеријума за избор

локације складишта (Оперативно-тактички, Безбедносни критеријум и

Климатско-географски и геолошки критеријум) добијени су од стране експерата

из Управе за логистику. И на овај начин је потврђено да је припадницима Управе

за логистику, с обзиром на место и улогу у структури војске, омогућено да

свеобухватно проматрају и анализирају, будући да се носе са проблемима који се

јављају у целом систему снабдевања УбС.

Карактеристично је и то, да је група експерата који обављају дужности

непосредно за потребе складишта УбС дала приближно подједнаке вредности

најутицајнијим критеријумима за избор локације, односно није посебно

наглашена доминантост ни Оперативно-тактичког, нити Безбедносног

критеријума, из разлога што им значајност једног критеријума у односу на други

није од пресудног значаја, што се потврђује природом посла који обављају

непосредно у складиштима УбС.
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Анализа поткритеријума (трећег нивоа) за избор локације складишта УбС

није вршено из разлога што се добијени резултати не могу сагледавати

парцијално, тј. поједностављено, већ само у односу на све критеријуме и

поткритеријуме уважавајући њихову величину утицаја и значај и у односу на

интересне групе. Због наведеног разлога уведена је и коришћена метода

ДЕМАТЕЛ, а дискусија резултати ће бити приказани у наредном поглављу.

Посматрањем само резултата критеријума за избор садржаја складишта

(табела 7.5.), уочава се да такође нема промена у поретку значајности

критеријума, али су вредности различите у односу на структуриране групе (у

табели су црвеном подебљаном бојом означене екстремне вредности).

Табела 7.5. Упоредни подаци оцена експерата по структурираним групама
(само критеријуми садржаја)

Критеријум Сви ТСл УбС остали Ј-4

Оперативно-тактички (L: .532) (L: .595) (L: .453) (L: .523) (L: .543)

Безбедносни (L: .340) (L: .264) (L: .447) (L: .365) (L: .281)

Економски (L: .128) (L: .141) (L: .100) (L: .112) (L: .176)

два најутицајнија
критеријума (L: .872) (L: .859) (L: .900) (L: .888) (L: .824)

Највеће вредности Оперативно-тактичком критеријуму за избор садржаја

складишта УбС дате су од стране експерата из Техничке службе из разлога што се

исти баве снабдевањем највећег асортимана покретних ствари и добро познају

тежину и сложеност тих послова. Највеће вредности Безбедносном критеријуму за

избор садржаја складишта УбС дате су од стране експерата који обављају

дужности непосредно за потребе складишта УбС из разлога што су исти

непосредно и стално изложени безбедносним ризицима који реално постоје у

складиштима УбС и у раду са УбС. Највеће вредности Економском критеријуму

за избор садржаја складишта УбС у односу на остале групе експерата, дате су од

стране експерата из Управе за логистику из разлога што је наведена Управа

непосредно укључена у планирање и утрошак финансијских средстава и познаје

проблематику обезбеђења потребних и довољних финансијских средстава за

редовно функционисање.
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Посматрањем критеријума за избор садржаја складишта, највеће вредности

за два најутицајнија критеријума (Оперативно-тактички и Безбедносни

критеријум) добијени су од стране групе експерата који обављају дужности

непосредно за потребе складишта УбС. Наведено се може повезати са већ

поменутим разлогом, а то је стварање повољних услова за складиштење УбС, али

и за живот и рад лица која обављају дужности у складиштима УбС.

И у овом случају је карактеристично да је група експерата који обављају

дужности непосредно за потребе складишта УбС дала приближно исте вредности

најутицајнијим критеријумима из већ напред наведеног разлога.

Анализа поткритеријума (трећег нивоа) за избор садржаја складишта УбС

такође, није вршено из разлога што се добијени резултати не могу сагледавати

парцијално, тј. поједностављено, већ само у односу на све критеријуме и

поткритеријуме уважавајући њихову величину утицаја и значај и у односу на

интересне групе. Због наведеног разлога уведена је и коришћена метода

ДЕМАТЕЛ, а дискусија резултати ће бити приказани у наредном поглављу.

На основу свега наведеног, основна обележја сваке групе експерата и њене

специфичности су према следећем:

1. Група експерата из Управе за логистику (стратегијски ниво):

- Ова група је дала највеће вредности групи критеријума за избор

локације складишта у односу на све остале групе;

- Ова група је дала највеће вредности Оперативно-тактичком критеријуму

за избор локације складишта у односу на све остале групе;

- Ова група је дала највеће вредности Економском критеријуму за избор

садржаја складишта у односу на све остале групе;

- Два најутицајнија критеријума за избор локације складишта

(Оперативно-тактички и Безбедносни критеријум) оцењени су од ове

група са највећим вредностима у односу на све остале групе;

- Три најутицајнија критеријума за избор локације складишта

(Оперативно-тактички, Безбедносни критеријум и Климатско-

географски и геолошки критеријум) оцењени су од ове групе са

највећим вредностима у односу на све остале групе;

- Ова група уважава више критеријума истовремено и на тај начин
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свеобухватно и вишедимензионално сагледавају проблеме у систему.

2. Група експерата који обављају дужности непосредно за потребе

складишта УбС (трупни ниво):

- Ова група је дала највеће вредности групи критеријума за избор

садржаја складишта у односу на остале групе;

- Ова група је дала приближно подједнаке вредности најутицајнијим

критеријумима за избор локације складишта;

- Ова група је дала највеће вредности Климатско-географском и

геолошком критеријуму за избор локације складишта у односу на остале

групе.

- Два најутицајнија критеријума за избор садржаја складишта

(Оперативно-тактички и Безбедносни критеријум) оцењени су од ове

групе са највећим вредностима у односу на све остале групе;

- Ова група је дала највеће вредности Безбедносном критеријуму за избор

садржаја складишта, у односу на све остале групе;

- Два најутицајнија критеријума за избор садржаја складишта

(Оперативно-тактички и Безбедносни критеријум) оцењени су од ове

групе са једнаким вредностима;

3. Група експерата из Техничке службе (трупни ниво):

- Ова група је дала највеће вредности Инфраструктурном критеријуму за

избор локације складишта у односу на остале групе;

- Ова група је дала највеће вредности Оперативно-тактичком критеријуму

за избор садржаја складишта УбС у односу на остале групе.

4. Група експерата из осталих логистичких служби (трупни ниво):

- Ова група је дала највеће вредности Безбедносном критеријуму за избор

локације складишта у односу на остале групе;

- Ова група експерата је дала највеће вредности Друштвено-економском

критеријуму за избор локације складишта у односу на остале групе.

Напред наведена дискусија резултата је такође, у складу са постављеним

почетним хипотезама, а која се превасходно односи да на избор локације и

садржаја складишта УбС утичу различити интереси (жеље) доносилаца одлуке, те

се с правом структуриране групе могу назвати и интересним групама.
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7.1.3. ИЗРАДА МАПЕ МРЕЖНОГ ОДНОСА

У складу са поступком методе ДЕМАТЕЛ, на основу прибављених

мишљења свих експерата добијена је матрица просечне перцепције утицаја

утврђених поткритријума у избору складишта УбС. Итеративним корацима

поступка израчунава се матрица укупних утицаја, односно филтрирана матрица

укупних утицаја уважавајући усвојени праг, на основу које се израчунавају

укупни предати и примљени ефекти (табела 7.6.).

Табела 7.6. Укупни предати и примљени ефекти перформанси

Поткритеријум ri ci ri + ci ri - ci
ранг
ri - ci

Дотур до корисника 2,434021 2,535751 4,969773 -0,10173 18
Линије расељавања 0,898069 0,968547 1,866615 -0,07048 17
Расељавање складишта 1,976544 3,367146 5,34369 -1,3906 22
Положај складишта 2,972677 2,564442 5,537119 0,408235 14
Спољна ПТ безбедност 0,800817 2,198328 2,999145 -1,39751 23
Маскирање 0,275463 0,081518 0,35698 0,193945 15
Трусност земљишта 1,320425 0,090204 1,410629 1,230221 6
Клима подручја 1,63188 0 1,63188 1,63188 2
Састав земљишта 0,714886 0 0,714886 0,714886 10
Вегетација 0,787555 0 0,787555 0,787555 9
Водени ресурс 0,676054 0 0,676054 0,676054 11
Удаљеност од комуникација 2,001281 1,333518 3,334799 0,667763 12
Квалитет комуникација 1,399693 0,351371 1,751064 1,048323 7
Телекомуникације 0,565789 0 0,565789 0,565789 13
Цена земљишта 2,465105 0,607294 3,072399 1,857811 1
Удаљеност од изв.снабдевања 0,264603 0,193462 0,458065 0,071141 16
Таксе и порези 1,503703 0 1,503703 1,503703 4
Реакција становништва 1,504825 0,087165 1,59199 1,41766 5
Развој пут. и ком.инфраструкт. 1,513773 0 1,513773 1,513773 3
Капацитет складишта 2,801614 5,25977 8,061384 -2,45816 28
Врсте УбС 2,64793 2,974348 5,622278 -0,32642 19
Кружни ток 0,942747 0 0,942747 0,942747 8
Унутрашња ПТ безбедност 1,658382 3,365514 5,023896 -1,70713 25
Врсте објеката за складиштење 2,562557 4,02478 6,587336 -1,46222 24
Капацитет објеката за складишт. 2,562469 4,416736 6,979204 -1,85427 26
Трошкови изградње и функцион. 2,790374 5,111333 7,901707 -2,32096 27
Трошкови запапослених 0,617586 1,822658 2,440244 -1,20507 21
Таксе и порези 0,787039 1,72398 2,511019 -0,93694 20

Анализирајући укупне предате и примљене ефекте и међусобан однос
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поткритеријума, према мишљењу свих експерата најзначајнији поткритеријум је

Капацитет складишта са највећом вредношћу (r+c), а следе га поткритеријуми

Трошкови изградње и функционисања складишта и Капацитет објеката за

складиштење, док је најмање значајан поткритеријум Маскирање са најмањом

вредношћу (r+c). Поткритеријум који највише утиче на остале поткритеријуме је

Цена земљишта са највећом вредношћу (r-c), а следе га поткритеријуми Клима

подручја и Развој комуналне и путне инфраструктуре, док је Капацитет складишта

под највећим утицајем осталих поткритеријума, јер има најнижу вредност (r-c).

Наведено се образлаже тиме да су експерти акценат дали на неопходности

задовољења потреба корисника које је директно пропорционално са адекватним

(довољним) капацитетом складишта и објеката за складиштење УбС. Са друге

стране, искуства из НАТО агресије на СР Југославију 1999. године нас подсећају

да су локације складишта УбС биле унапред знане, колико год добро да је било

извршено маскирање, што су експерати поново и потврдили доделивши најмање

вредности (r+c) овом поткритеријуму. Такође, када се у обзир узме да се налазимо

у ери информационих технологија и могућности посматрања са великих даљина

(висина), може се закључити да већа улагања у маскирање само губе на значају.

Даље, на избор складишта УбС највећи утицај имају почетна улагања, у овом

случају цена земљишта, што је у сагласности са напред наведеном чињеницом да

је избор складишта УбС стратегијски проблем било које војске и државе и да се

исти мора обазриво сагледати. Наведено још једном потврђује да се при избору

складишта УбС мора симултано посматрати критеријуми и поткритеријуми и

локације и садржаја складишта, али и војни и „невојни” критеријуми што је у

складу са полазним хипотозама.

Посматрајући укупне предате и примљене ефекте и међусобан однос

поткритеријума у односу на структуриране групе експерата ситуација је следећа:

мишљења три структуриране групе, и то лица која обављају дужност непосредно

за потребе складишта УбС, Техничка служба и остали припадници логистичких

служби, су нешто различита у односу на мишљења свих експерата. Наиме, у

односу на мишљења дата од стране свих експерата, за експерте који обављају

дужност непосредно за потребе складишта УбС поткритеријум са највећом

вредношћу (r-c) који највише утиче на остале поткритеријуме је Клима подручја.
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Наведени резултат је само потврда да лица која обављају дужност непосредно за

потребе складишта УбС испред свега стављају бригу за очување квалитета

ускладиштених УбС на који клима итекако има утицај, односно потврђено је да су

овој групи доминантни они проблеми са којима се срећу у свакодневном раду.

Према мишљењима припадника Техничке службе, поткритеријум са највећом

вредношћу (r-c) који највише утиче на остале поткритеријуме је Реакција (став)

становништва. Постојање складишта на једној територији може да се посматра и

из социолошког аспекта што су припадници ове службе и приметили. За

постојање складишта значајно је познавање става околног становништва које

живи и ради крај складишта и са складиштем, односно његова реакција за

одређени временски период. За припаднике осталих логистичких служби

најзначајнији поткритеријум са највећом вредношћу (r+c) је Трошкови изградње и

функционисања складишта, али је исти и под највећим утицајем осталих

поткритеријума, јер има најнижу вредност (r-c). С обзиром на исказана мишљења

ове групе експерата, такође је потврђено је да припадници логистичких служби,

међу којима има и лица економске струке, у први план стављају трошкове у овом

случају изградње и функционисања складишта, за исте су текући трошкови

најбитнији, али и под највећим утицајем су осталих поткритеријума. Наведено

само потврђује да се избор складишта УбС не може посматрати мимо економских

захтева.

Када се из филтриране матрице укупних утицаја саберу сви утицаји

поткритеријума, добија се матрица укупних групних утицаја критеријума (табела

7.7.). Из напред наведене табеле може да се закључи да је најзначајнији

Безбедносни критеријум у избору садржаја складишта са највећом вредношћу

(r+c), следе га Оперативно-тактички и Економски критеријум у избору садржаја

складишта, док је најмање значајан поткритеријум Климатско-географски и

геолошки критеријум у избору локације складишта са најмањом вредношћу (r+c).

Са друге стране, највећи утицај на друге критеријуме има Друштвено-економски

критеријум у избору локације складишта, што значи да у највећој мери предаје

ефекте осталим критеријумума, будући да има највећу вредност (r-c). Безбедносни

критеријум у избору садржаја складишта имају најнижу вредност (r-c) и због тога

је у највећој мери подложан утицајима осталих критеријума, односно у највећој
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мери прима ефекте од осталих критеријума. Из наведеног, може да се закључи да

су се експерти сагласили да је у први план у складишту потребно ставити

безбедност складишта и лица у складишту, а самим тим и безбедност комплетног

складишта по околину. Такође, потврђује се да друштвено-економски, као

новоусвојен критеријум, представља критеријум који има највећи утицај на остале

критеријуме при избору складишта УбС и да се при избору складишта УбС

друштвено-економска компонента итекако треба уважити.

На основу добијених резултата, на слици 7.8. приказана је мапа

међузависних утицаја између посматраних критеријума. Мапа међузависних

утицаја омогућава боље разумевање односа међу критеријумима у оквиру

целокупне структуре модела.

Табела 7.7. Укупни групни предати и примљени ефекти критеријума

Група
критеријума Критеријум ri ci ri + ci ri - ci

Локације

Оперативно-
тактички 5,308634 6,871443 12,18008 -1,56281

Безбедносни 4,048956 4,844287 8,893243 -0,79533
Климатско-
географски 5,130799 0,090204 5,221003 5,040595

Инфра-
структурни 3,966763 1,684889 5,651652 2,281875

Друштвено
економски 7,25201 0,88792 8,13993 6,364089

Садржаја

Оперативно-
тактички 6,392292 8,234118 14,62641 -1,84183

Безбедносни 6,783407 11,80703 18,59044 -5,02362

Економски 4,195 8,657971 12,85297 -4,46297

На основу спроведеног поступка утврђивања ефеката поткритеријумима у

избору локације и садржаја складишта УбС и добијених резултата, на слици 7.9.

приказана је мапа мрежног односа у избору складишта УбС унутар самих

критеријума, као графички приказ међузависних утицаја поткритеријума.

Комплетна мапа мрежног односа поткритеријума није приказана услед мноштва

веза које постоје између њих а самим тим и сложености приказа. У ту сврху је у

табели 7.6. дат ранг свих поткритеријума на основу значајности утицаја једних у

односу на друге.
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Слика 7.8. Мапа међузависних групних утицаја критеријума
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Слика 7.9. Мапа мрежног односа поткритеријума у избору складишта УбС (унутар критеријума)
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7.2. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛАТАТА

Анализом искуствених сазнања и прикупљених података приликом

проведеног истраживања интегрисаним коришћењем метода АХП и ДЕМАТЕЛ,

обрађени подаци приказани су кроз дискусију резултата у односу на полазне

хипотезе, из које се могу извући следећи закључци:

А) по чему су оцене и мишљења свих експерата саобразни оценама и

мишљењима групама експерата:

1. Преференције свих експерата заједно и свих група експерата

појединачно исказане се на групи критеријума локација складишта у

односу на групу критеријума садржај складишта. Самим тим препознато

је да је избор локације складишта стратешка одлука дугорочног карктера.

2. Према значајности у односу на избор локације складишта свим

експертима заједно и свим групама експерата појединачно на првом

месту је Оперативно-тактички, потом Безбедносни, Климатско-

географски и геолошки критеријум, Инфраструктурни и на крају

Друштвено-економски критеријум.

3. Према значајности у односу на избор садржаја складишта свим

експертима заједно и свим групама експерата појединачно на првом

месту је Оперативно-тактички, потом Безбедносни и на крају Економски

критеријум.

4. Већ при мањим променама вредности тежина Друштвено-економског

критеријума у избору локације складишта УбС складишта, према

оценама и мишљењу свих експерата заједно и свих група експерата

појединачно, може се променити ранг алтернатива, тј. решење је

осетљиво на мање промене. Напред наведено указује на директну

економску зависности војске од државе и њене моћи. Експерти су се

руководили тиме да војска сваке државе јесте економска категорија, те се

као таква мора прихватити. Уважавајући наведено, експерти су указали

на проблем добре анализе пре отпочињање евентуалних

инфраструктурних улагања у изградњу новог складишта УбС, а који

засигурно носе велика финансијска улагања.
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5. Променама вредности тежина осталих критеријума у избору локације

складишта УбС, према оценама и мишљењу свих експерата заједно и

свих група експерата појединачно нема значајнијих промена у рангу.

6. Променом вредности тежина Оперативно-тактички критеријума у избору

садржаја складишта УбС, према оценама и мишљењу свих експерата

заједно и свих група експерата појединачно, може се променити ранг

алтернатива, тј. решење је осетљиво на мање промене. Наведени

резултат представља следеће: експерти су, сходно чињеници да је

складиште Чачак тренутно највеће складиште УбС и доделили му високе

оцене. Експерти су такође прихватили и то да је складиште Алексинац

новопројектовано и организовано у складу са стварним потребама.

Занимљиво је и то да су експерти дали почетне добре оцене складишту

Ниш управо због близине складишта корисницама - потрошачима

лоцираних на југу државе. Међутим, вредности опадају због малог

(недовољног) капацитета складишта, а расте преосталим складиштима,

посебно складишту Чачак, што само потврђује напред наведено.

7. Променом вредности тежина осталих критеријума у избору садржаја

складишта УбС нема значајнијих промена у рангу.

8. Свим експертима и свим групама експерата виртуелно складиште

Алексинац је најбоље рангирано складиште у односу на остале

алтернативе - складишта, у односу на обе групе критеријума.

9. У случају када се истовремено посматрају сви поткритеријуми,

експертима је најзначајнији поткритеријум Капацитет складишта, док је

најмање значајан поткритеријум Маскирање. Експерти су на овај начин

акценат дали на неопходности задовољења корисника адекватним

(довољним) капацитетом складишта и објеката за складиштење УбС, док

са друге стране, у ери информационих технологија већа улагања у

маскирање само губе на значају. Поткритеријум који највише утиче на

остале поткритеријуме је Цена земљишта, док је Капацитет складишта

под највећим утицајем осталих поткритеријума. С обзиром на наведено,

поново је потврђено да на избор складишта УбС велики утицај, у

појединим тренуцима и пресудан утицај има економска компонента.
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10. Анализирајући укупне предате и примљене ефекте и међусобан однос

свих критеријума, експертима је најзначајнији Безбедносни критеријум у

избору садржаја складишта, следе га Оперативно-тактички и Економски

критеријум у избору садржаја складишта, док је најмање значајан

поткритеријум Климатско-географски и геолошки критеријум у избору

локације складишта. Са друге стране, највећи утицај на друге

критеријуме има Друштвено-економски критеријум у избору локације

складишта, јер у највећој мери предаје ефекте осталим критеријумума.

Безбедносни критеријум у избору садржаја складишта у највећој мери

подложан утицајима осталих критеријума, односно у највећој мери

прима ефекте од осталих критеријума. Наведени резултати само

потврђују полазну хипотезу у истовременом посматрању критеријума и

локације и садржаја складишта УбС.

Б) по чему су оцене и мишљења свих експерата различити оценама и

мишљењима групама експерата:

1. Експерти из Управе за логистику дали су највеће вредности групи

критеријума за избор локације складишта у односу на остале групе

експерата. Ова група експерата препознаје, с обзиром на своје место и

улогу у систему, стратешки и дугорочан карактер избора локације

складишта. Исти су свесни чињенице и упознати су са проблемима

нових и значајних улагања у инфраструктурне пројекте, али и да се та

одлука не доноси често.

2. Са друге стране, експерти која обављају дужности непосредно за

потребе складишта УбС дали су највеће вредности групи критеријума за

избор садржаја складишта у односу на остале групе експерата из разлога

што у односу на остале групе експерата више пажње поклањају самом

садржају складишта јер се непосредно баве планирањем, организацијом

и реализацијом задатака снабдевања УбС у самим складиштима.

3. Експерти из Управе за логистику дали су највеће вредности

Оперативно-тактичком критеријуму за избор локације складишта у

односу на остале групе експерата из разлога што наведена Управа

управља функционисањем целокупног система снабдевања УбС, те на
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тај начин корисника - потрошача ставља на прво место.

4. Експерти из осталих логистичких служби дали су највеће вредности

Безбедносном критеријуму за избор локације складишта у односу на

остале групе експерата из разлога што су питања безбедности у највећој

мери у њиховој надлежности, те се према истој тако и односе.

5. Експерти који обављају дужности непосредно за потребе складишта

УбС највише пажње поклањају Климатско-географском и геолошком

критеријуму за избор локације складишта у односу на остале групе

експерата из разлога што исти непосредно прате промене у

квалитативном стању УбС на које највише утичу услови складиштења,

који су у тесној вези са климатским условима, земљиштем и постојањем

материја на и у земљишту у подручју складиштења УбС.

6. Експерти из Техничке службе дали су највеће вредности

Инфраструктурном критеријуму за избор локације складишта у односу

на остале групе, јер се питања израде почетних захтева за пројектовање

складишта УбС управо налазе у њиховој надлежности.

7. Експерти осталих логистичких служби ВС дали су највеће вредности

Друштвено-економском критеријуму за избор локације складишта у

односу на остале групе из разлога што се међу овим експертима налазе

лица економске струке који приоритетно уважавају питања економске

природе.

8. Експерти из Техничке службе дали су највеће вредности Оперативно-

тактичком критеријуму за избор садржаја складишта УбС у односу на

остале групе експерата из разлога што се исти баве снабдевањем

највећег асортимана покретних ствари и добро познају сложеност тих

послова.

9. Експерти који обављају дужности непосредно за потребе складишта

УбС дали су највеће вредности Безбедносном критеријуму за избор

садржаја складишта УбС у односу на остале групе експерата из разлога

што су у складишту исти непосредно изложени великим безбедносним

ризицима.

10. Експерти из Управе за логистику дали су највеће вредности Економском



Момчило С. Ђорђевић – Докторска дисертација

161 | Страна

критеријуму за избор садржаја складишта УбС у односу на остале групе

експерата из разлога што је наведена Управа непосредно укључена у

планирање и утрошак финансијских средстава и познаје проблематику

обезбеђења потребних и довољних финансијских средстава.

11. У случају када се истовремено посматрају сви поткритеријуми, за

експерате која обављају дужност непосредно за потребе складишта УбС

поткритеријум који највише утиче на остале поткритеријуме је Клима

подручја. Овој групи експерата су доминантни они проблеми са којима

се срећу у свакодневном раду, испред свега стављају бригу за очување

квалитета ускладиштених УбС на који клима итекако има утицај. Према

мишљењима експерата из групе Техничка служба, поткритеријум који

највише утиче на остале поткритеријуме је Реакција (став)

становништва. За постојање складишта значајно је познавање става

околног становништва које живи и ради крај складишта и са складиштем,

односно значајна је његова реакција на складиште за одређени временски

период. За експерате осталих логистичких служби најзначајнији

поткритеријум је Трошкови изградње и функционисања складишта и

исти је и под највећим утицајем осталих поткритеријума. Наведени

експерти, међу којима има и лица економске струке, у први план

стављају трошкове у овом случају изградње и функционисања

складишта, за исте су економски проблеми врло значајни, али су и под

највећим утицајем су осталих поткритеријума.

12. За експерате осталих логистичких служби је Економски критеријум у

избору садржаја складишта у највећој мери подложан утицајима осталих

критеријума, односно у највећој мери прима ефекте од осталих

критеријума. Наведени резултат поново потврђује чињеницу која је више

пута поменута да у овој групи експерата има и лица економске струке

који у први план стављају економске параметре.

С обзиром на наведено, а у односу на постављене полазне хипотезе,

истраживање је показало следеће карактеристике и могућности:

- При избору складишта УбС експерти су увидели да је неопходно

истовремено посматрати истовремено и локацију и садржај складишта.
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- Између дефинисаних група постоје различити интереси (жеље), што је

потврђено датим приоритетима од стране група експерата. Експерти из

Управе за логистику проблем избора складишта УбС посматрају

свобухватно јер управљају системом снабдевања и упознати су са

проблемима у систему. Економска питања посебно су апострофирана од

стране експерата осталих логистичких служби, док су климатски фактор

као фактор утицаја на квалитет УбС и безбедносни фактор у складишту

пресудни за експерте који обављају дужност непосредно за потребе и у

складишту УбС.

- Поређењем резултата добијених оценом свих експерата заједно и

појединачних група омогућена је: (а) размена мишљења о различитим

интересима група експерата; (б) усаглашавање интереса; (в)

приближавање интереса. Као излаз из различитости интереса јесте

могућност за фино усклађивање интереса (жеља) свих актера укључених

у доношење одлука, али и смањење фактора субјективности.

Представља полазну основу за проналажење решења које би било

прихватљиво за све интересне групе.

- Посебна добит јесте у томе да су експерти препознали и уважили остале

„невојне” захтеве, као што су захтеви друштвене, социолошке,

економске, инфраструктурне, климатско-географске и геолошке

природе. Такође, посебност се огледа у уважавању захтева еколошке

природе, будући да акцидент са УбС не представља само безбедносни

ризик по складиште и околину, већ и далекосежни еколошки проблем по

окружење у којем се складиште налази.

- Самим тим, експерти су дали приоритет задовољењу потреба корисника

у новом окружењу из аспекта и локације и садржаја складишта, али и

подизању нивоа квалитета услуга које складиште треба да пружи.

- Експерти су утврдили да у војсци постоји проблем мирнодопских

локација постојећих складишта и недостатак капацитета за складиштење

УбС, односно дали препоруку да се изврши анализа и сагледа потреба за

изградњом нових складишних капацитета, на новој локацији и са новим

садржајем.



Момчило С. Ђорђевић – Докторска дисертација

163 | Страна

8. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Решавање сложених проблема одлучивања у војним организационим

системима може се реализовати на више начина: коришћењем постојећих и

посебно развијених алата (прикупљена и систематизована теоријска и практична

знања, технике, методе, софтвер и опрема), односно коришћењем људског

емпиријског знања, искуства и његове креативности. Већина проблема у реалном

систему су слабо структуирани проблеми који се не могу потпуно формализовати,

а развијене и доступне методе, технике, софтвери и опрема захтевају да се

проблеми идентификују, дефинишу и обликују на формализован начин. Постојеће

слабости често знају да буду последица недовољне примене теоријских и

технолошких достигнућа, непостојања разрађене методике рада, непоштовања

теоријских принципа, а пре свега не вршење континуираног праћења стања у

окружењу. Други важан узрок тренутног стања је неадекватна и недовољна

примена тимског (групног) рада и ангажовања стручних лица. Због свега

наведеног, компромиси се континуирано морају тражити. Примена научних

метода, техника, софтвера, опреме и принципа, у решавању проблема

одлучивања, представља коришћење теоријских достигнућа као подлоге

квалитетног рада којом се доприноси повећању квалитета, егзактности и брзини

решавања проблема, бољем искоришћењу ресурса и рационализацији пословања.

Са друге стране, човек као стручно лице са својим знањима, искуством и

способношћу да брзо идентификује и дефинише проблем, користиће се све више

код слабо структуираних проблема.

Избор локације и садржаја складишта УбС, у овом случају приказано на

примеру складишта УбС у Војсци Србије, базира се данас практично на

мануелним поступцима рада, што за последицу има нецелисходно ангажовање

респективних материјалних и људских ресурса. Постојећи начин праћења је

нерационалан, неефикасан и застарео. Применом основних поставки системског

приступа истраживању и развоју организационих система, односно научних

достигнућа одлучивања и вишекритеријумске оптимизације, могуће је вршити
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квалитетну анализу и решавање реалних проблема одлучивања у војним

организационим системима.

8.1. КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ПОЛАЗНЕ ХИПОТЕЗЕ

Истраживањем ове докторске дисертације обухваћен је проблем избора

складишта УбС уопште, односно изборa његових кључних атрибута - локације и

садржаја складишта УбС за шта су интегрисано коришћене методе АХП и

ДЕМАТЕЛ.

У односу на постављене хипотезе и циљеве истраживања, у приказаном

моделу су изабрана и рангирана четири aлтeрнaтивна модела: (а) три групе

складишта Београд, Чачак и Ниш који представљају постојећа складишта у

систему и (б) четврто, новоуведено, претпостваљено виртуелно складиште

Алексинац. Експерти који су давали своје стручне оцене и мишљења су

структурирани у четири интересне групе сходно стручном образовању и

дужностима у хијерархијској структури система снабдевања ПС. Правилним

избором експерата који су учествовали у истраживању, утврђено је и

истраживањем експлицитно потврђено да на избор складишта УбС утичу њихови

различити интереси (жеље), као и да је избор локације и садржаја складишта

потребно посматрати симултано.

Даље, за потребе истраживања усвојен је нов, свеобухватан систем

критеријума структуриран у три нивоа, а који утиче на избор мирнодопске

локације и садржаја складишта УбС. При дефинисању истог, уважен је и

промењен тренутни приступ дефинисању локације и садржаја складишта УбС.

Данас, постоји потреба да се при избору локације и садржаја складишта мора

задовољити више различитих, али и прецизно дефинисаних захтева, не само

војног, већ и општег („невојног”) карактера, као што су друштвени, социолошки,

инфраструктурни, економски, климатски, еколошки. Исти су по самој својој

природи разнородни, опречни и тешко мерљиви, а самим тим и тешко упоредиви.

Ипак, општи је закључак да су групе критеријума, критеријуми и поткритеријуми

за избор локације и садржаја складишта УбС међусобно узрочно-последично

повезани. Ни један критеријум, нити поткритеријум се не може сагледавати
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издвојено, већ само један у односу на други. За сваки критеријум или

поткритеријум се мора уважити његова величина утицаја, односно значај.

Посматрањем само појединачног критеријума, добијени резултати би могли да

нас доведу у заблуду. Проблем мора да се посматра вишедимензионално, а

приступ не може да буде појединачно посматрање, засновано само на једној групи

критеријума или на једном критеријуму или поткритеријуму у оквиру једног

критеријума. Такође, групним одлучивањем експерата и коришћењем метода

АХП и ДЕМАТЕЛ и проверених метода из статистике могуће је смањити

субјективност у одређивању тежина критеријума од стране доносилаца одлука

који активно учествују у процесу избора складишта УбС.

Истраживањем је прописана нова методологија у избору локације и садржаја

складишта УбС примењива без обзира на војну организацију уопште, њену

структуру, мисије и задатке. Такође, методологија је примењива на избор

складишта без обзира на врсту средстава (робе) која се у њему складиште, уз

обавезан предуслов правилног дефинисања намене, места и улоге складишта у

одређеном логистичком систему (избор складишта, периферног или централног,

затим избор логистичког или дистрибуционог центра и сл) и робе која се

складишти.

На крају, моделом је омогућено да се изврши избор или селекција

постојећих и/или нових (будућих) складишта УбС у односу на новоусвојени

систем критеријума. У приказаном истраживању, експерти су се изјаснили за

складиште Алексинац. Оно што је значајно, експерти су показали да је потребно

поново приступити анализи постојећих складишта УбС у односу на распоред и

потребе његових великих корисника - потрошача.

Као закључак, а уважавајући све наведено, потврђена је полазна општа

хипотеза да је могуће унапредити систем одлучивања у избору складишта УбС

применом оптимизационог модела вишекритеријумског одлучивања уважавајући

новоутврђени свеобухватан систем критеријума.

8.2. НАУЧНИ ДОПРИНОСИ

Кључни научни доприноси презентованих истраживања су:
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- Развијена је и прописана нова методологија за формирање адекватних

управљачких одлука у поступку избора оптималне мирнодопске локације

и садржаја складишта за смештај УбС заснованој на новом математичком

моделу коришћењем АХП и ДЕМАТЕЛ метода. Самим тим, развијен је

нови концепт генерисања решења за доношење оптималне одлуке у

избору локације и садржаја складишта УбС.

- Идентификован је нов приступ у одлучивању у избору локације и

садржаја складишта УбС уважавајући различита мишљења експерата,

односно различите интересе учесника у поступку доношења одлуке;

- Идентификован је нов приступ у дефинисању захтева које је потребно да

се задовољи у поступку одлучивања у избору складишта УбС

уважавајући војне и остале („невојне”) захтеве;

- Дефинисан је нов, вишенивовски, свеобухватан систем прецизно

дефинисаних мерила (критеријума) различитог карактера који утичу на

избор мирнодопске локације и садржаја складишта УбС.

8.3. ПРИМЕНЉИВОСТ И ЗНАЧАЈ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

Постојећа решења у систему логистике, усмерена су на избор локације и

садржаја складишта УбС по старом моделу, непримењивом у савременим

условима функционисања. Нису производ системске анализе и оптимизације, па

их није рационално информатички подржати. Зато је сталан задатак да се

непрекидно врши системско посматрање појава и проблема и њихов

формализован опис ради стварања подлоге за њихову аутоматизацију и успешније

решавање. Свака промена у рационализацији, ефикасности или аутоматизацији

посла представља оптимизацију система у сваком случају. С обзиром да се не

може пројектовати систем који ће у исто време имати највишу могућу ефикасност

и најниже трошкове, потребно је тежити постизању таквог система у коме је

однос најприхватљивији.

Уважавајући наведене научне доприносе, резултати спроведеног

истраживања пружају адекватну полазну основу за примену методологије још при

изради почетних тактичко-техничких захтева и тактичке студије, као прве фазе
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пројектовања складишних капацитета у војсци. На тај начин се још у почетној

фази смањује ризик од појаве субјективизма и непотпуног или чак погрешног

сагледавања проблема при избору складишта УбС. Резултати истраживања

представљају допринос у објективном и целисходном сагледавању проблема од

стране доносилаца одлука који долазе из разних структура војске у изналажењу

оптималног решења избора складишта УбС које има стратешки и дугорочни

карактер. Посебан значај овог рада јесте применљивост у војним организацијама

уопште, за потребе њихових система снабдевања УбС без обзира на организацију,

структуру и карактеристике истих. Друштвена оправданост се огледа у томе, да је

наведену методологију могуће применити за потребе великих индустријских,

производних или трговачких система и дистрибуционих ланаца, како у јавном,

тако и у приватном сектору, обавезно уважавајући специфичности система и робе

за који би се методологија применила.

8.4. МОГУЋИ ПРАВЦИ ДАЉИХ ИСТРАЖИВАЊА

Укупан прилаз решавању проблема истраживања шири је од потреба овог

рада и омогућује примену и код решавања сличних проблема одлучивања.

Полазећи од предложеног савременог, системског и оригиналног концепта, на

научној основи и у складу са научном замисли, кроз дефинисану методологију,

одређене моделе и спроведено истраживање дат је значајан допринос теорији и

пракси одлучивања у избору складишта УбС. Уважавајући све напред наведено, а

у циљу потребе за могућим репројектовањем оптималног организационо -

технолошког и информационог система у систему снабдевања УбС, прецизније у

избору адекватних складишних капацитета, неопходно је пратити достигнућа и

трендове у окружењу, како у војсци, тако у цивилном сектору. У наредном

периоду методологију је могуће користити у избору мирнодопских складишта и

осталих средстава, као и у прецизном избору распореда свих елемената садржаја

складишта на микролокацијском нивоу. Такође, даља истраживања је могуће

усмерити у избор оптималних локација пољских складишта УбС за потребе

расељавања складишта, како на макро тако и на микро нивоу, у односу на

могућности територије, асортиман и количине на локацијама расељавања
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уважавајући кориснике - потрошаче и њихове варијанте употребе. Посебну помоћ

у будућим истраживањима може да пружи примена ГИС (Географски

информациони систем). Интеграцијом методологије и наведеног система могуће

је приближити се реалној ситуацији, на време сагледати и уважити евентуална

ограничења које локација дефинише, а посебно везана за географске, орографске

и геолошке карактеристике земљишта, чак и климатске. Подаци који се из ГИС

користе могу благовремно да укажу који регион на макро нивоу и сама локација

складишта на микро нивоу одговара или не, уважавајући новоусвојени систем

критеријума који утиче на избор адекватног складишта УбС.
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Табела 6.1. Преглед група критеријума, њихових критеријума и

алтернатива

Табела 6.2. Преглед поткритеријума

Табела 7.1. Груписање експерата

Табела 7.2. Префереције експерата у односу на циљ

Табела 7.3. Упоредни подаци оцена експерата по структурираним групама

(групе критеријума - први ниво)

Табела 7.4. Упоредни подаци оцена експерата по структурираним групама

(само критеријуми локације - други ниво)

Табела 7.5. Упоредни подаци оцена експерата по структурираним групама

(само критеријуми садржаја)

Табела 7.6. Укупни предати и примљени ефекти перформанси

Табела 7.7. Укупни групни предати и примљени ефекти критеријума
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ПОПИС ГРАФИКОНА

Графикон 7.1. Утицај група критеријума на избор складишта УбС

Графикон 7.2. Утицај критеријума локације на избор локације складишта

Графикон 7.3. Утицај промена тежине у корист безбедносног критеријума

на избор локације складишта

Графикон 7.4. Утицај промена тежине у корист климатско-географског и

геолошког критеријума на избор локације складишта

Графикон 7.5. Утицај промена тежине у корист инфраструктурног

критеријума на избор локације складишта

Графикон 7.6. Утицај промена тежине у корист друштвено-економског

критеријума на избор локације складишта

Графикон 7.7. Утицај промене тежина у корист поткритеријума цена

земљишта друштвено-економског критеријума на избор

локације складишта

Графикон 7.8. Утицај промене тежина у корист поткритеријума удаљеност

од извора снабдевања друштвено-економског критеријума

на избор локације складишта

Графикон 7.9. Утицај промене тежина у корист поткритеријума реакација

становништва друштвено-економског критеријума на избор

локације складишта

Графикон 7.10. Утицај промене тежина у корист поткритеријума развој

путне и комуналне инфраструктуре друштвено-економског

критеријума на избор локације складишта

Графикон 7.11. Утицај промене тежина у корист поткритеријума таксе и

порези друштвено-економског критеријума на избор

локације складишта

Графикон 7.12. Утицај критеријума садржаја на избор садржаја складишта
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Графикон 7.13. Утицај промена тежине у корист безбедносног критеријума

на избор садржаја складишта

Графикон 7.14. Утицај промена тежине у корист економског критеријума на

избор садржаја складишта

Графикон 7.15. Ранг алтернатива у односу на групе критеријума у избору

складишта УбС

Графикон 7.16. Утицај промене тежина у корист поткритеријума врсте и

количине УбС оперативно-тактичког критеријума на избор

садржаја складишта

Графикон 7.17. Утицај промене тежина у корист поткритеријума кружни

ток оперативно-тактичког критеријума на избор садржаја

складишта

Графикон 7.18. Ранг алтернатива при нормализованом сопственом вектору
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ПОПИС ПРИЛОГА

Прилог 1 Упитник за потребе истраживања за избор оптималног модела

које се спроводи у оквиру докторске дисертације

Прилог 2 Обрађени резултати - оцена и мишљење свих експерата

Прилог 3 Обрађени резултати - оцена и мишљење лица из Техничке

службе (трупни ниво)

Прилог 4 Обрађени резултати - оцена и мишљење лица која обављају

дужности непосредно за потребе складишта УбС (трупни

ниво)

Прилог 5 Обрађени резултати - оцена и мишљење осталих лица

логистичких служби (трупни ниво)

Прилог 6 Обрађени резултати - оцена и мишљење лица из Управе за

логистику (стратегијски ниво)



Прилог 1

СРЕДСТВА НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

1. пешадијско наоружање - хладно оружје, пиштољи, пушке, аутомати,

пушкомитраљези, митраљези, ручни ракетни бацачи, бацачи граната,

тромблони, минобацачи мањих калибара и опрема за исто

2. земаљско артиљеријско класично наоружање (самоходно и вучно) - топови,

хаубице, топ-хаубице, минобацачи већих калибара и опрема за исто

3. земаљско артиљеријско-ракетно наоружање (самоходно и вучно) -

противпешадијско наоружање, противоклопно наоружање и опрема за исто

4. артиљеријско класично наоружање ПВО (самоходно и вучно) и опрема за

исто

5. артиљеријско-ракетно наоружање ПВО и опрема за исто

6. борбена возила (гусенична и точкаши) - тенкови, борбена возила пешадије,

оклопни транспортери, оклопни извиђачки аутомобили, амфибије

7. неборбена возила - бицикли, мопеди, мотоцикли, аутомобили, теренска,

теретна и специјална возила, комбибуси, минибуси и аутобуси

8. инжињеријске машине, инжињеријска и понтонирска средства

9. средства електронског извиђања и противелектронског дејства

10. средства атомско-биолошко-хемијске одбране

11. ваздухоплови - змајеви, једрилице, авиони и хеликоптери, опрема за

ваздухоплове, опрема за посаде ваздухоплова, аеродромска опрема и

инсталације, падобранска средства и опрема

12. средства ваздушног осматрања, јављања и навођења

13. пловила - једрилице, јахте, бродови и чамци, баркасе, сплавови, подморнице

и опрема за исте, лучка опрема и инсталације

14. мерни инструменти и опрема

15. оптичка и оптоелектронска средства - нишанске справе и средства за

осматрање



16. телекомуникациони системи и опрема - радио уређаји и системи, радио-

релејни уређаји и системи, жичне телекомуникације, стационарне и мобилне

телекомуникације и др.

17. рачунарски и радарски системи

18. биротехничка средства и рачунари - персонални рачунари, сервери,

штампачи, копир-апарати, скенери, плотери и др.

19. радионичка опрема и комплети за одржавање, попуну и другу подршку

20. средства унутрашњег транспорта - палетари, виљушкари, колица, траке и др.

21. електро-енергетска средства и средства за осветљавање - хемијски извори

електричне енергије, пуњачи, стабилизатори, електроагрегати, комплети за

осветљавање и др.

22. убојна средства - стрељачка, артиљеријска и ракетна муниција (бојева,

маневарска, вежбовна, опитна, школска); све врсте бомби, мина и

инжињеријских минско-експлозивних средстава; затим барути, експлозиви,

хемијска средства и пиротехничке артифиције

23. погонска горива, уља, масти и течности, погонска опрема и инсталације

24. храна и вода

25. одећа (униформа, радна и ХТЗ опрема и др.) и обућа

26. лекови, медицинска средства, санитетски комплети и медицинска опрема

27. ветеринарска средства и препарати

28. геодетска средства

29. противпожарна средства и опрема (апарати, уређаји, стационарни и мобилни

системи и др.)

30. музичка средства

31. резервни делови за све наведене групе, пнеуматици, лепкови, боје и лакови

32. наставна и стручна литература, техничка, технолошка и конструкциона

документација и обрасци



Прилог 2

У П И Т Н И К
за потребе истраживања за избор оптималног модела

које се спроводи у оквиру докторске дисертације на тему
„СИСТЕМСКИ ПРИСТУП ОДЛУЧИВАЊА У ИЗБОРУ ЛОКАЦИЈЕ

И САДРЖАЈА СКЛАДИШТА УБОЈНИХ СРЕДСТАВА”

Поштоване колеге,

у склопу истраживања које проводим, молим вас да ми помогнете и извршите

оцењивање значајности (битности, важности, утицајности) дефинисаних група

критеријума, критеријума, поткритеријума и алтернатива, у избору локације и

садржаја складишта убојних средстава. Оцењивање је потребно извршити у

паровима, тј. упоредити један елемент (група критеријума, критеријум,

поткритеријум и алтернатива) са другим у односу на задати параметар.

Да би квалитетно извршили оцењивање, потребно је да се фокусирате на

постављено питање дато непосредно изнад табеле.

Време за оцењивање није ограничено.

Оцене су дате у Табели: Скала девет-тачака.

Анкета је анонимна и користи се само у истраживачке сврхе.

СТРУКТУРА анкетног листа:

- Помоћни део анкете - општи подаци о анкетираном лицу

- Главни део анкете - оцењивање група критеријума, критеријума,

поткритеријума и алтернатива

Главни део анкете:

Главни део анкете садржи табеле у које је потребно унети одређене бројне
вредности из Табеле: Скала девет-тачака. Изнад сваке табеле налази се
постављено питање.



Табела: Скала девет-тачака

Скала Објашњење рангирања
9 Апсолутно најзначајније/најпожељније
8 Веома снажно ка апсолутно најзначајнијем
7 Веома снажно ка веома значајном/пожељном
6 Снажно ка веома снажном
5 Снажније више значајно/пожељно
4 Слабије ка више снажијем
3 Слабије више значајно/пожељније
2 Подједнако ка слабијем вишем
1 Подједнако значајно/пожељно
-2 Подједнако ка слабије мањем
-3 Слабије мање значајно/пожељно
-4 Слабије ка снажно мањем
-5 Снажно мање значајно/пожељно
-6 Снажно ка веома снажно мањем
-7 Изузетно снажно мање значајно/пожељно
-8 Веома снажно ка апсолутно мањем
-9 Апсолутно најмање значајно/пожељно

Помоћни део анкете:

ОПШТИ ПОДАЦИ О АНКЕТИРАНОМ:

Служба: _____________________________ Функција логистике: _____________________________

Јединица - установа: __________________________________________________________________

Степен образовања стечен je по НОВОМ – СТАРОМ систему образовања (заокружити).

Степен образовања (највиша завршена школа - звање):

- По старом: VII/1 – VII/2 – VIII (заокружити). (VII/1 - дипл.инж, VII/2 - ПДС (спец.-магист.),

VIII - докторат)

- По новом: VII/1 – VII/2 – VIII (заокружити). (VII/1 - основне студије, VII/2 - маст.инж,

VIII - докторат)

Формацијска дужност :_________________________________________________________________

Радни стаж (календарски): ________ година

Да ли објављујете научне радове или сте учествовали-учествујете у пројектима? ДА – НЕ

Ако сте објављивали научне радове или сте учествовали-учествујете у пројектима, наведите назив

рада, област и где је објављен, односно у којим сте пројектима МО и ВС или изван МО и ВС

учествовали било као представник, консултант, истраживач и сл. : ___________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



Питање 1.1: Колико је поткритеријум Дотур до корисника значајнији (битнији,
важнији) од поткритеријума Линије дотура до корисника у избору
локације складишта УбС? Затим, колико је Дотур до корисника
значајнији од Расељавања УбС у избору локације, итд.

Поткритеријуми
локације -

Оперативно-тактички
поткритеријуми

Дотур
до

корисника

Линије
дотура до
корисника

Расељавање
УбС Као један од

Оперативно-
тактичких

поткритеријума у
односу на избор

локације Ск

Дотур до
корисника 1
Линије дотура
до корисника #DIV/0! 1

Расељавање УбС #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 1.2: Колико је поткритеријум Положај складишта значајнији (битнији,
важнији) од поткритеријума Спољна пиротехничка безбедност у
избору локације складишта УбС? Затим, колико је Положај
складишта значајнији од Визуелног маскирања у избору локације,
итд.

Поткритеријуми
локације -

Безбедносни
поткритеријуми

Положај
складишта

Спољна ПТ
безбедност Маскирање

Као један од
Безбедносних

поткритеријума
у односу на избор

локације Ск

Положај
складишта 1

Спољна ПТ
безбедност #DIV/0! 1

Маскирање #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 1.3: Колико је поткритеријум Трусност земљишта значајнији (битнији,
важнији) од поткритеријума Клима подручја у избору локације
складишта УбС? Затим, колико је Трусност земљишта значајнија од
Састава земљишта у избору локације, итд.

Поткритеријуми
локације -

Климатско-
географски
и геолошки

поткритеријуми

Трусност
земљишта

Клима
подручја

Састав
земљишта Вегетација Водени

ресурс

Као један од
Климатско-

географских и
геолошких

поткритеријума
у односу на избор

локације Ск

Трусност
земљишта 1

Клима
подручја #DIV/0! 1

Састав
земљишта #DIV/0! #DIV/0! 1

Вегетација #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Водени ресурс #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



Питање 1.4: Колико је поткритеријум Удаљеност од комуникација значајнији
(битнији, важнији) од поткритеријума Квалитет комуникација у
избору локације складишта УбС? Затим, колико су Врсте
комуникација значајније од Квалитета комуникација у избору
локације, итд.

Поткритеријуми
локације -

Инфраструктурни
поткритеријуми

Удаљеност
од комуни-

кација

Квалитет
комуникација Телекомуникације

Као један од
Инфраструктурних

поткритеријума
у односу на избор

локације Ск

Удаљеност од
комуникација 1

Квалитет
комуникација #DIV/0! 1

Телекомуникације #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 1.5: Колико је поткритеријум Цена земљишта значајнији (битнији,
важнији) од поткритеријума Удаљеност од извора снабдевања у
избору локације складишта УбС? Затим, колико је Цена земљишта
значајнија од Реакција становништва у избору локације, итд.

Поткритеријуми
локације -

Друштвено-
економски

поткритеријуми

Цена
земљишта

Удаљеност
од извора

снабдевања

Реакција
станов-
ништва

Развој путне и
комуналне

инфраструктуре

Таксе и
порези

Као један од
Друштвено-
економских

поткритеријума
у односу на

избор локације
Ск

Цена
земљишта 1

Удаљеност од
извора
снабдевања

#DIV/0! 1

Таксе и порези #DIV/0! #DIV/0! 1

Реакција
становништва #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Развој путне и
комуналне
инфраструктуре

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1



Питање 2.1: Колико је поткритеријум Kапацитет складишта значајнији
(битнији, важнији) од поткритеријума Врсте и количине УбС у
избору садржаја складишта УбС? Затим, колико је Kапацитет
складишта значајнији од Кружног тока у избору садржаја, итд.

Поткритеријуми
садржаја -

Оперативно-тактички
поткритеријуми

Kапацитет
складишта

Врсте и
количине

УбС

Кружни
ток Као један од

Оперативно-
тактичких

поткритеријума
у односу на избор

садржаја Ск

Kапацитет
складишта 1
Врсте и
количине УбС #DIV/0! 1

Кружни ток #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 2.2: Колико је поткритеријум Унутрашња пиротехничка безбедност
значајнији (битнији, важнији) од поткритеријума Врсте објеката за
складиштење у избору садржаја складишта УбС? Затим, колико је
Унутрашња ПТ безбедност значајнији од Капацитета објеката за
складиштење у избору садржаја, итд...

Поткритеријуми
садржаја -

Безбедносни
поткритеријуми

Унутрашња
ПТ безбедност

Врста објеката
за складиштење

Kапацитет
објеката

за складиштење Као један од
Безбедносних

поткритеријума
у односу на избор

локације Ск

Унутрашња
ПТ безбедност 1
Врста објеката
за складиштење #DIV/0! 1

Kапацитет објеката
за складиштење #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 2.3: Колико је поткритеријум Трошкови изградње значајнији (битнији,
важнији) од поткритеријума Трошкови запослених у избору садржаја
складишта УбС? Затим, колико је Трошкови изградње значајнији од
Такси и пореза у избору садржаја, итд.

Поткритеријуми
садржаја -
Економски

поткритеријуми

Трошкови
изградње

Трошкови
запослених

Таксе и
порези

Као један од
Економских

поткритеријума
у односу на избор

локације Ск

Трошкови
изградње 1
Трошкови
запослених #DIV/0! 1
Таксе и
порези #DIV/0! #DIV/0! 1



Питање 3.1: Колико је Опертативно-тактички критеријум значајнији
(битнији, важнији) од Безбедносног критеријума у избору локације
складишта УбС? Затим, колико је Оперативни-тактички критеријум
значајнији од Климатско-географског и геолошког критеријума у
избору локације, итд.

Критеријуми
локације

Оперативни-
тактички

критеријуми

Безбедносни
критеријуми

Климатско-
географски
и геолошки

критеријуми

Инфра-
структурни

критеријуми

Друштвено-
економски

критеријуми

У односу на
избор локације

Ск

Оперативни-
тактички
критеријуми

1

Безбедносни
критеријуми #DIV/0! 1

Климатско-
географски
и геолошки
критеријуми

#DIV/0! #DIV/0! 1

Инфраструк-
турни
критеријуми

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Друштвено-
економски
критеријуми

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 3.2: Колико је Опертативно-тактички критеријум значајнији
(битнији, важнији) од Безбедносног критеријума у избору садржаја
складишта УбС? Затим, колико је Опертативно-тактички критеријум
значајнији од Економског критеријума у избору садржаја, итд.

Критеријуми
садржаја

Оперативни-
тактички

критеријуми

Безбедносни
критеријуми

Економски
критеријуми

У односу на
избор

садржаја Ск

Оперативни-
тактички
критеријуми

1

Безбедносни
критеријуми #DIV/0! 1

Економски
критеријуми #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 4: Колико је Група критеријума локације складишта значајнија
(битнија, важнија) од Групе критеријума садржаја складишта у
избору складишта УбС?

Групе
критеријума

Група
критеријума

локације

Група
критеријума

садржаја У односу на
циљ -

избор Ск
Група критеријума
локације 1

Група критеријума
садржаја #DIV/0! 1



Питање 5.1: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Дотур до
корисника у избору локације складишта УбС? Затим, колико је
Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Дотур до
корисника у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац

у односу на
поткритеријум

Дотур до корисника
у избору локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 5.2: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Линије
дотура до корисника у избору локације складишта УбС? Затим,
колико је Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум
Линије дотура до корисника у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Линије дотура до

корисника у избору
локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 5.3: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум
Расељавање УбС у избору локације складишта УбС? Затим, колико
је Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум
Расељавање УбС у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац

у односу на
поткритеријум

Расељавање УбС у
избору локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1



Питање 5.4: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија, утиче...)
од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Положај
складишта у избору локације складишта УбС? Затим, колико је
Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Положај
складишта у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац

у односу на
поткритеријум

Положај складишта
у избору локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 5.5: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Спољна
пиротехничка безбедност у избору локације складишта УбС? Затим,
колико је Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум
Спољна пиротехничка безбедност у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Спољна ПТ
безбедност у

избору локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 5.6: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум
Маскирање у избору локације складишта УбС? Затим, колико је
Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Маскирање
у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Визуелно

маскирање у избору
локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1



Питање 5.7: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Трусност
земљишта у избору локације складишта УбС? Затим, колико је
Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Трусност
земљишта у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац у односу на
поткритеријум

Трусност
земљишта у

избору локације

Београд 1
Чачак #DIV/0! 1
Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1
Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 5.8: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Клима
подручја у избору локације складишта УбС? Затим, колико је
Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Клима
подручја у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Клима у избору

локације

Београд 1
Чачак #DIV/0! 1
Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1
Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 5.9: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Састав
земљишта у избору локације складишта УбС? Затим, колико је
Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Састав
земљишта у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Састав земљишта у

избору локације

Београд 1
Чачак #DIV/0! 1
Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1
Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 5.10: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум
Вегетација у избору локације складишта УбС? Затим, колико је
Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Вегетација
у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Вегетација у избору

локације

Београд 1
Чачак #DIV/0! 1
Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1
Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1



Питање 5.11: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Водени
ресурс у избору локације складишта УбС? Затим, колико је Београд
значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Водени ресурс у
избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац

у односу на
поткритеријум

Водени ресурс у
избору локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 5.12: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум
Удаљеност од комуникација у избору локације складишта УбС?
Затим, колико је Београд значајнији од Ниша у односу на
поткритеријум Удаљеност од комуникација у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Удаљеност од

комуникација у
избору локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 5.13: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Квалитет
комуникација у избору локације складишта УбС? Затим, колико је
Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Квалитет
комуникација у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Квалитет

комуникација у
избору локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1



Питање 5.14: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум
Телекомуникације у избору локације складишта УбС? Затим, колико
је Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум
Телекомуникације у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац

у односу на
поткритеријум

Телекомуникације
у избору локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 5.15: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Цена
земљишта у избору локације складишта УбС? Затим, колико је
Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Цена
земљишта у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац

у односу на
поткритеријум

Цена земљишта у
избору локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 5.16: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум
Удаљеност од извора снабдевања у избору локације складишта
УбС? Затим, колико је Београд значајнији од Ниша у односу на
поткритеријум Удаљеност од извора снабдевања у избору локације,
итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Удаљеност од

извора снабдевања
у избору локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1



Питање 5.17: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Реакција
становништва у избору локације складишта УбС? Затим, колико је
Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Реакција
становништва у избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Реакција

становништва у
избору локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 5.18: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Развој
путне и кoмуналне инфраструктуре у избору локације складишта
УбС? Затим, колико је Београд значајнији од Ниша у односу на
поткритеријум Развој путне и кoмуналне инфраструктуре у избору
локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Развој путне

инфраструктуре у
избору локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 5.19: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Таксе и
порези у избору локације складишта УбС? Затим, колико је Београд
значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Таксе и порези у
избору локације, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац

у односу на
поткритеријум

Таксе и порези у
избору локације

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1



Питање 6.1: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум
Kапацитет складишта у избору садржаја складишта УбС? Затим,
колико је Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум
Kапацитет складишта у избору садржаја, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Kапацитет

складишта у
избору садржаја

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 6.2: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Врсте и
количине УбС у избору садржаја складишта УбС? Затим, колико је
Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Врсте и
количине УбС у избору садржаја, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Врсте и количине

УбС у избору
садржаја

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 6.3: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Кружни
ток у избору садржаја складишта УбС? Затим, колико је Београд
значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Кружни ток у
избору садржаја, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац

у односу на
поткритеријум
Кружни ток у

избору садржаја

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1



Питање 6.4: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум
Унутрашња пиротехничка безбедност у избору садржаја складишта
УбС? Затим, колико је Београд значајнији од Ниша у односу на
поткритеријум Унутрашња пиротехничка безбедност у избору
садржаја, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Унутрашња ПТ

безбедност у
избору садржаја

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 6.5: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Врста
објеката за складиштење УбС у избору садржаја складишта УбС?
Затим, колико је Београд значајнији од Ниша у односу на
поткритеријум Врста објеката за складиштење УбС у избору
садржаја, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Врста објеката за
складиштење УбС
у избору садржаја

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 6.6: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум
Капацитет објеката за складиштење УбС у избору садржаја
складишта УбС? Затим, колико је Београд значајнији од Ниша у
односу на поткритеријум Капацитет објеката за складиштење УбС у
избору садржаја, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Капацитет објеката

за складиштење
УбС у избору

садржаја

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1



Питање 6.7: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум
Трошкови изградње у избору садржаја складишта УбС? Затим,
колико је Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум
Трошкови изградње у избору садржаја, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Трошкови

изградње у избору
садржаја

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 6.8: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум
Трошкови запослених у избору садржаја складишта УбС? Затим,
колико је Београд значајнији од Ниша у односу на поткритеријум
Трошкови запослених у избору садржаја, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац
у односу на

поткритеријум
Трошкови

запослених у
избору садржаја

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1

Питање 6.9: Колико је алтернатива Београд значајнија (битнија, важнија,
утиче...) од алтернативе Чачак у односу на поткритеријум Таксе и
порези у избору садржаја складишта УбС? Затим, колико је Београд
значајнији од Ниша у односу на поткритеријум Таксе и порези у
избору садржаја, итд...

Алтернативе Београд Чачак Ниш Алексинац

у односу на
поткритеријум

Таксе и порези у
избору садржаја

Београд 1

Чачак #DIV/0! 1

Ниш #DIV/0! #DIV/0! 1

Алексинац #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1



Прилог 3

ОБРАЂЕНИ РЕЗУЛТАТИ - ОЦЕНE И МИШЉЕЊЕ СВИХ ЕКСПЕРАТА

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Локација
складишта
(L: .771)

оперативно-
тактички
(L: .376)

дотур до корисника
(L: .513)

Београд 0,01907
Чачак 0,02311
Ниш 0,03311
Алексинац 0,06965

линије дотура
(L: .322)

Београд 0,02481
Чачак 0,02575
Ниш 0,00873
Алексинац 0,04369

расељавање УбС
(L: .165)

Београд 0,01027
Чачак 0,00878
Ниш 0,00515
Алексинац 0,02236

безбедносни
(L: .307)

положај складишта
(L: .589)

Београд 0,03773
Чачак 0,02007
Ниш 0,01350
Алексинац 0,06523

спољна пиротехничка
безбедност
(L: .285)

Београд 0,00896
Чачак 0,00679
Ниш 0,01138
Алексинац 0,03151

маскирање
(L: .127)

Београд 0,00252
Чачак 0,00565
Ниш 0,01008
Алексинац 0,01401

климатско-
географски
(L: .162)

трусност земљишта
(L: .494)

Београд 0,01564
Чачак 0,00753
Ниш 0,00536
Алексинац 0,02887

клима подручја
(L: .186)

Београд 0,00548
Чачак 0,00296
Ниш 0,00207
Алексинац 0,01086

састав земљишта
(L: .110)

Београд 0,00359
Чачак 0,00179
Ниш 0,00120
Алексинац 0,00646

вегетација
(L: .102)

Београд 0,00157
Чачак 0,00208
Ниш 0,00327
Алексинац 0,00597



Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Локација
складишта
(L: .771)

климатско-
географски
(L: .162)

водени ресурс
(L: .108)

Београд 0,00139
Чачак 0,00275
Ниш 0,00634
Алексинац 0,00518

инфраструктурни
(L: .106)

удаљеност од
комуникација
(L: .513)

Београд 0,00673
Чачак 0,00858
Ниш 0,00493
Алексинац 0,01956

квалитет комуникација
(L: .363)

Београд 0,01040
Чачак 0,01387
Ниш 0,00406
Алексинац 0,01134

телекомуникације
(L: .124)

Београд 0,00472
Чачак 0,00113
Ниш 0,00082
Алексинац 0,00209

друштвено-
економски
(L: .049)

цена земљишта
(L: .164)

Београд 0,00057
Чачак 0,00110
Ниш 0,00288
Алексинац 0,00244

удаљеност од извора
снабдевања
(L: .395)

Београд 0,00311
Чачак 0,00695
Ниш 0,00126
Алексинац 0,00255

реакције становништва
(L: .129)

Београд 0,00039
Чачак 0,00079
Ниш 0,00226
Алексинац 0,00182

развој путне и комун.
инфраструктуре
(L: .232)

Београд 0,00142
Чачак 0,00208
Ниш 0,00408
Алексинац 0,00323

таксе и порези
(L: .080)

Београд 0,00028
Чачак 0,00053
Ниш 0,00141
Алексинац 0,00117



Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Садржај
складишта
(L: .229)

оперативно-
тактички
(L: .532)

капацитет складишта
(L: .473)

Београд 0,01082
Чачак 0,02691
Ниш 0,00483
Алексинац 0,01268

врста и количина УбС
(L: .362)

Београд 0,00803
Чачак 0,02057
Ниш 0,00469
Алексинац 0,01668

кружни ток
(L: .165)

Београд 0,00148
Чачак 0,00279
Ниш 0,00477
Алексинац 0,00941

безбедносни
(L: .340)

унутрашња
пиротехничка
безбедност
(L: .574)

Београд 0,00470
Чачак 0,00459
Ниш 0,00866
Алексинац 0,02091

врсте објекта за
складиштење УбС
(L: .263)

Београд 0,00151
Чачак 0,00307
Ниш 0,00333
Алексинац 0,00958

капацитет објеката за
складиштење УбС
(L: .163)

Београд 0,00332
Чачак 0,00499
Ниш 0,00181
Алексинац 0,00592

економски
(L: .128)

трошкови изградње
(L: .641)

Београд 0,00148
Чачак 0,00302
Ниш 0,00880
Алексинац 0,00789

трошкови запослених
(L: .250)

Београд 0,00066
Чачак 0,00111
Ниш 0,00343
Алексинац 0,00312

таксе и порези
(L: .109)

Београд 0,00029
Чачак 0,00050
Ниш 0,00149
Алексинац 0,00130



Прилог 4

ОБРАЂЕНИ РЕЗУЛТАТИ - ОЦЕНE И МИШЉЕЊЕ ЛИЦА ТЕХНИЧКЕ
СЛУЖБЕ (трупни ниво)

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Локација
складишта
(L: .725)

оперативно-
тактички
(L: .408)

дотур до корисника
(L: .444)

Београд 0,01142
Чачак 0,01998
Ниш 0,04305
Алексинац 0,06237

линије дотура
(L: .363)

Београд 0,01746
Чачак 0,01403
Ниш 0,00678
Алексинац 0,05096

расељавање УбС
(L: .193)

Београд 0,01630
Чачак 0,02312
Ниш 0,00708
Алексинац 0,02704

безбедносни
(L: .284)

положај складишта
(L: .690)

Београд 0,04818
Чачак 0,02443
Ниш 0,01500
Алексинац 0,06728

спољна пиротехничка
безбедност
(L: .210)

Београд 0,00576
Чачак 0,00624
Ниш 0,00954
Алексинац 0,02048

маскирање
(L: .100)

Београд 0,00137
Чачак 0,00273
Ниш 0,00709
Алексинац 0,00975

климатско-
географски
(L: .142)

трусност земљишта
(L: .518)

Београд 0,01234
Чачак 0,00611
Ниш 0,00370
Алексинац 0,02521

клима подручја
(L: .153)

Београд 0,00442
Чачак 0,00203
Ниш 0,00101
Алексинац 0,00747

састав земљишта
(L: .159)

Београд 0,00361
Чачак 0,00190
Ниш 0,00112
Алексинац 0,00775

вегетација
(L: .101)

Београд 0,00182
Чачак 0,00140
Ниш 0,00148
Алексинац 0,00490



Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Локација
складишта
(L: .725)

климатско-
географски
(L: .142)

водени ресурс
(L: .069)

Београд 0,00058
Чачак 0,00105
Ниш 0,00221
Алексинац 0,00334

инфраструктурни
(L: .125)

удаљеност од
комуникација
(L: .582)

Београд 0,00395
Чачак 0,00561
Ниш 0,00714
Алексинац 0,02506

квалитет комуникација
(L: .307)

Београд 0,00567
Чачак 0,00565
Ниш 0,00233
Алексинац 0,01324

телекомуникације
(L: .111)

Београд 0,00479
Чачак 0,00115
Ниш 0,00064
Алексинац 0,00277

друштвено-
економски
(L: .041)

цена земљишта
(L: .189)

Београд 0,00038
Чачак 0,00078
Ниш 0,00270
Алексинац 0,00219

удаљеност од извора
снабдевања
(L: .342)

Београд 0,00214
Чачак 0,00487
Ниш 0,00054
Алексинац 0,00116

реакције становништва
(L: .104)

Београд 0,00023
Чачак 0,00049
Ниш 0,00129
Алексинац 0,00148

развој путне и комун.
инфраструктуре
(L: .255)

Београд 0,00090
Чачак 0,00172
Ниш 0,00363
Алексинац 0,00298

таксе и порези
(L: .110)

Београд 0,00022
Чачак 0,00045
Ниш 0,00157
Алексинац 0,00128



Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Садржај
складишта
(L: .275)

оперативно-
тактички
(L: .595)

капацитет складишта
(L: .413)

Београд 0,01528
Чачак 0,03197
Ниш 0,00606
Алексинац 0,03148

врста и количина УбС
(L: .470)

Београд 0,00882
Чачак 0,01948
Ниш 0,00536
Алексинац 0,03638

кружни ток
(L: .118)

Београд 0,00103
Чачак 0,00196
Ниш 0,00406
Алексинац 0,00911

безбедносни
(L: .264)

унутрашња
пиротехничка
безбедност
(L: .632)

Београд 0,00327
Чачак 0,00309
Ниш 0,00886
Алексинац 0,02174

врсте објекта за
складиштење УбС
(L: .196)

Београд 0,00077
Чачак 0,00142
Ниш 0,00341
Алексинац 0,00674

капацитет објеката за
складиштење УбС
(L: .172)

Београд 0,00337
Чачак 0,00558
Ниш 0,00167
Алексинац 0,00592

економски
(L: .141)

трошкови изградње
(L: .694)

Београд 0,00191
Чачак 0,00393
Ниш 0,01277
Алексинац 0,01079

трошкови запослених
(L: .219)

Београд 0,00074
Чачак 0,00140
Ниш 0,00402
Алексинац 0,00378

таксе и порези
(L: .088)

Београд 0,00034
Чачак 0,00066
Ниш 0,00162
Алексинац 0,00131



Прилог 5

ОБРАЂЕНИ РЕЗУЛТАТИ - ОЦЕНE И МИШЉЕЊЕ ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ
ДУЖНОСТИ НЕПОСРЕДНО ЗА ПОТРЕБЕ СКЛАДИШТА (трупни ниво)

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Локација
складишта
(L: .705)

оперативно-
тактички
(L: .311)

дотур до корисника
(L: .511)

Београд 0,02095
Чачак 0,02003
Ниш 0,02405
Алексинац 0,05043

линије дотура
(L: .283)

Београд 0,02559
Чачак 0,02795
Ниш 0,00978
Алексинац 0,01967

расељавање УбС
(L: .205)

Београд 0,00592
Чачак 0,00337
Ниш 0,00670
Алексинац 0,02027

безбедносни
(L: .308)

положај складишта
(L: .494)

Београд 0,03267
Чачак 0,01528
Ниш 0,01250
Алексинац 0,04822

спољна пиротехничка
безбедност
(L: .374)

Београд 0,01114
Чачак 0,00659
Ниш 0,01455
Алексинац 0,03649

маскирање
(L: .133)

Београд 0,00264
Чачак 0,00678
Ниш 0,00746
Алексинац 0,01296

климатско-
географски
(L: .226)

трусност земљишта
(L: .433)

Београд 0,02340
Чачак 0,00872
Ниш 0,01181
Алексинац 0,03098

клима подручја
(L: .239)

Београд 0,00610
Чачак 0,00348
Ниш 0,00509
Алексинац 0,01712

састав земљишта
(L: .091)

Београд 0,00335
Чачак 0,00186
Ниш 0,00108
Алексинац 0,00648

вегетација
(L: .113)

Београд 0,00184
Чачак 0,00189
Ниш 0,00577
Алексинац 0,00807



Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Локација
складишта
(L: .705)

климатско-
географски
(L: .226)

водени ресурс
(L: .124)

Београд 0,00266
Чачак 0,00461
Ниш 0,00700
Алексинац 0,00890

инфраструктурни
(L: .104)

удаљеност од
комуникација
(L: .445)

Београд 0,01239
Чачак 0,01193
Ниш 0,00508
Алексинац 0,01462

квалитет комуникација
(L: .394)

Београд 0,00817
Чачак 0,01294
Ниш 0,00302
Алексинац 0,00435

телекомуникације
(L: .161)

Београд 0,00528
Чачак 0,00091
Ниш 0,00157
Алексинац 0,00210

друштвено-
економски
(L: .052)

цена земљишта
(L: .142)

Београд 0,00069
Чачак 0,00109
Ниш 0,00202
Алексинац 0,00233

удаљеност од извора
снабдевања
(L: .441)

Београд 0,00302
Чачак 0,00724
Ниш 0,00272
Алексинац 0,00536

реакције становниства
(L: .159)

Београд 0,00049
Чачак 0,00097
Ниш 0,00261
Алексинац 0,00236

развој путне и комун.
инфраструктуре
(L: .186)

Београд 0,00103
Чачак 0,00124
Ниш 0,00305
Алексинац 0,00229

таксе и порези
(L: .073)

Београд 0,00035
Чачак 0,00056
Ниш 0,00106
Алексинац 0,00119



Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Садржај
складишта
(L: .295)

оперативно-
тактички
(L: .453)

капацитет складишта
(L: .609)

Београд 0,01702
Чачак 0,03663
Ниш 0,00918
Алексинац 0,00887

врста и количина УбС
(L: .228)

Београд 0,00624
Чачак 0,01371
Ниш 0,00369
Алексинац 0,00519

кружни ток
(L: .163)

Београд 0,00187
Чачак 0,00395
Ниш 0,00482
Алексинац 0,00983

безбедносни
(L: .447)

унутрашња
пиротехничка
безбедност
(L: .486)

Београд 0,01112
Чачак 0,00781
Ниш 0,00974
Алексинац 0,02879

врсте објекта за
складиштење УбС
(L: .279)

Београд 0,00370
Чачак 0,00719
Ниш 0,00396
Алексинац 0,01653

капацитет објеката за
складиштење УбС
(L: .235)

Београд 0,00843
Чачак 0,01395
Ниш 0,00499
Алексинац 0,00604

економски
(L: .100)

трошкови изградње
(L: .595)

Београд 0,00140
Чачак 0,00295
Ниш 0,00616
Алексинац 0,00789

трошкови запослених
(L: .276)

Београд 0,00088
Чачак 0,00096
Ниш 0,00274
Алексинац 0,00366

таксе и порези
(L: .129)

Београд 0,00041
Чачак 0,00045
Ниш 0,00131
Алексинац 0,00171



Прилог 6

ОБРАЂЕНИ РЕЗУЛТАТИ - ОЦЕНE И МИШЉЕЊЕ ОСТАЛИХ ЛИЦА
ЛОГИСТИЧКИХ СЛУЖБИ (трупни ниво)

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Локација
складишта
(L: .803)

оперативно-
тактички
(L: .370)

дотур до корисника
(L: .577)

Београд 0,02237
Чачак 0,02917
Ниш 0,04619
Алексинац 0,08586

линије дотура
(L: .308)

Београд 0,02165
Чачак 0,01705
Ниш 0,00540
Алексинац 0,04581

расељавање УбС
(L: .115)

Београд 0,00811
Чачак 0,00610
Ниш 0,00269
Алексинац 0,01709

безбедносни
(L: .336)

положај складишта
(L: .483)

Београд 0,02980
Чачак 0,01711
Ниш 0,00995
Алексинац 0,06511

спољна пиротехничка
безбедност
(L: .379)

Београд 0,02082
Чачак 0,00936
Ниш 0,01118
Алексинац 0,05118

маскирање
(L: .138)

Београд 0,00286
Чачак 0,00635
Ниш 0,01866
Алексинац 0,01352

климатско-
географски
(L: .135)

трусност земљишта
(L: .509)

Београд 0,01525
Чачак 0,00738
Ниш 0,00350
Алексинац 0,02751

клима подручја
(L: .104)

Београд 0,00221
Чачак 0,00137
Ниш 0,00077
Алексинац 0,00563

састав земљишта
(L: .079)

Београд 0,00276
Чачак 0,00182
Ниш 0,00096
Алексинац 0,00429

вегетација
(L: .136)

Београд 0,00180
Чачак 0,00328
Ниш 0,00471
Алексинац 0,00734



Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Локација
складишта
(L: .803)

климатско-
географски
(L: .135)

водени ресурс
(L: .172)

Београд 0,00149
Чачак 0,00366
Ниш 0,00930
Алексинац 0,00427

инфраструктурни
(L: .099)

удаљеност од
комуникација
(L: .531)

Београд 0,00565
Чачак 0,01101
Ниш 0,00560
Алексинац 0,02103

квалитет комуникација
(L: .364)

Београд 0,00588
Чачак 0,01441
Ниш 0,00271
Алексинац 0,00838

телекомуникације
(L: .105)

Београд 0,00415
Чачак 0,00128
Ниш 0,00055
Алексинац 0,00205

друштвено-
економски
(L: .061)

цена земљишта
(L: .204)

Београд 0,00052
Чачак 0,00121
Ниш 0,00500
Алексинац 0,00245

удаљеност од извора
снабдевања
(L: .413)

Београд 0,00416
Чачак 0,01017
Ниш 0,00137
Алексинац 0,00303

реакције становништва
(L: .108)

Београд 0,00047
Чачак 0,00097
Ниш 0,00265
Алексинац 0,00157

развој путне и комун.
инфраструктуре
(L: .184)

Београд 0,00075
Чачак 0,00149
Ниш 0,00454
Алексинац 0,00281

таксе и порези
(L: .091)

Београд 0,00022
Чачак 0,00052
Ниш 0,00223
Алексинац 0,00107



Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Садржај
складишта
(L: .197)

оперативно-
тактички
(L: .523)

капацитет складишта
(L: .383)

Београд 0,00788
Чачак 0,01981
Ниш 0,00266
Алексинац 0,00796

врста и количина УбС
(L: .475)

Београд 0,00638
Чачак 0,01539
Ниш 0,00385
Алексинац 0,02454

кружни ток
(L: .142)

Београд 0,00138
Чачак 0,00232
Ниш 0,00415
Алексинац 0,00734

безбедносни
(L: .365)

унутрашња
пиротехничка
безбедност
(L: .626)

Београд 0,00427
Чачак 0,00518
Ниш 0,00999
Алексинац 0,02257

врсте објекта за
складиштење УбС
(L: .237)

Београд 0,00123
Чачак 0,00333
Ниш 0,00174
Алексинац 0,00856

капацитет објеката за
складиштење УбС
(L: .137)

Београд 0,00238
Чачак 0,00492
Ниш 0,00096
Алексинац 0,00280

економски
(L: .112)

трошкови изградње
(L: .655)

Београд 0,00102
Чачак 0,00228
Ниш 0,00721
Алексинац 0,00649

трошкови запослених
(L: .227)

Београд 0,00035
Чачак 0,00079
Ниш 0,00251
Алексинац 0,00210

таксе и порези
(L: .118)

Београд 0,00018
Чачак 0,00044
Ниш 0,00130
Алексинац 0,00117



Прилог 7

ОБРАЂЕНИ РЕЗУЛТАТИ - ОЦЕНE И МИШЉЕЊЕ ЛИЦА ИЗ УПРАВЕ ЗА
ЛОГИСТИКУ (Ј-4) ГШ ВС (стратегијски ниво)

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Локација
складишта
(L: .842)

оперативно-
тактички
(L: .431)

дотур до корисника
(L: .493)

Београд 0,02199
Чачак 0,02487
Ниш 0,02469
Алексинац 0,08655

линије дотура
(L: .351)

Београд 0,02446
Чачак 0,04377
Ниш 0,01023
Алексинац 0,06161

расељавање УбС
(L: .156)

Београд 0,01544
Чачак 0,01594
Ниш 0,00533
Алексинац 0,02748

безбедносни
(L: .291)

положај складишта
(L: .685)

Београд 0,03805
Чачак 0,02309
Ниш 0,01620
Алексинац 0,08117

спољна пиротехничка
безбедност
(L: .187)

Београд 0,00437
Чачак 0,00485
Ниш 0,00862
Алексинац 0,02223

маскирање
(L: .128)

Београд 0,00233
Чачак 0,00522
Ниш 0,00680
Алексинац 0,01518

климатско-
географски
(L: .142)

трусност земљишта
(L: .476)

Београд 0,01068
Чачак 0,00676
Ниш 0,00373
Алексинац 0,02753

клима подручја
(L: .251)

Београд 0,01219
Чачак 0,00618
Ниш 0,00308
Алексинац 0,01453

састав земљишта
(L: .129)

Београд 0,00465
Чачак 0,00145
Ниш 0,00168
Алексинац 0,00748

вегетација
(L: .057)

Београд 0,00072
Чачак 0,00181
Ниш 0,00237
Алексинац 0,00333



Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Локација
складишта
(L: .842)

климатско-
географски
(L: .142)

водени ресурс
(L: .086)

Београд 0,00064
Чачак 0,00127
Ниш 0,00500
Алексинац 0,00245

инфраструктурни
(L: .094)

удаљеност од
комуникација
(L: .494)

Београд 0,00556
Чачак 0,00653
Ниш 0,00275
Алексинац 0,01890

квалитет комуникација
(L: .389)

Београд 0,01491
Чачак 0,01311
Ниш 0,00510
Алексинац 0,01366

телекомуникације
(L: .117)

Београд 0,00447
Чачак 0,00118
Ниш 0,00067
Алексинац 0,00146

друштвено-
економски
(L: .042)

цена земљишта
(L: .119)

Београд 0,00054
Чачак 0,00100
Ниш 0,00190
Алексинац 0,00205

удаљеност од извора
снабдевања
(L: .342)

Београд 0,00293
Чачак 0,00586
Ниш 0,00088
Алексинац 0,00167

реакције становништва
(L: .130)

Београд 0,00031
Чачак 0,00062
Ниш 0,00222
Алексинац 0,00153

развој путне и комун.
инфраструктуре
(L: .353)

Београд 0,00565
Чачак 0,00606
Ниш 0,00494
Алексинац 0,00520

таксе и порези
(L: .056)

Београд 0,00022
Чачак 0,00040
Ниш 0,00068
Алексинац 0,00096



Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Алтернативе Приоритет

Садржај
складишта
(L: .158)

оперативно-
тактички
(L: .543)

капацитет складишта
(L: .414)

Београд 0,00602
Чачак 0,01608
Ниш 0,00307
Алексинац 0,01715

врста и количина УбС
(L: .337)

Београд 0,00363
Чачак 0,01398
Ниш 0,00196
Алексинац 0,00672

кружни ток
(L: .249)

Београд 0,00142
Чачак 0,00264
Ниш 0,00546
Алексинац 0,01032

безбедносни
(L: .281)

унутрашња
пиротехничка
безбедност
(L: .546)

Београд 0,00236
Чачак 0,00272
Ниш 0,00564
Алексинац 0,01170

врсте објекта за
складиштење УбС
(L: .341)

Београд 0,00103
Чачак 0,00194
Ниш 0,00451
Алексинац 0,00730

капацитет објеката за
складиштење УбС
(L: .113)

Београд 0,00075
Чачак 0,00123
Ниш 0,00044
Алексинац 0,00241

економски
(L: .176)

трошкови изградње
(L: .631)

Београд 0,00128
Чачак 0,00234
Ниш 0,00848
Алексинац 0,00542

трошкови запослених
(L: .268)

Београд 0,00053
Чачак 0,00100
Ниш 0,00361
Алексинац 0,00226

таксе и порези
(L: .101)

Београд 0,00020
Чачак 0,00036
Ниш 0,00136
Алексинац 0,00075
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Специјалиста Момчило С. Ђорђевић, дипл.инж.маш., рођен је 08. јануара 1971.

године у Словењ Градецу, СР Словенија. Основну школу завршио је 1985. године у

Београду са одличним успехом. Општу средњу војну школу Иво Лола Рибар, такође са

одличним успехом завршио је 1989. године у Загребу. Војнотехничку академију Копнене

војске Загреб, смер технички, усмерење машинско, специјалност мотори и моторни

возила, уписује 1989. године, где га затичу ратна збивања у Хрватској. Након пресељења

исте у Београд, наставља је и завршава 1994. године и стиче стручан назив дипломирани

инжeњер машинства. Последипломске студије на Војној академији Београд, облик

специјалистичке студије, смер техничко обезбеђење завршава 2001. године са просечном

оценом током студирања 8,30. Последипломске студије, облик магистарске студије

уписује 2006. године, које се 2008. године прекидају са образложењем неусклађености

војног у односу на цивилно школство. Као стипендиста Министарства одбране уписује

докторске студије 2009. године на Машинском факултету Универзитета у Београду и

положио је све испите и реализовао сва истраживања и публиковања са просечном оценом

9,85.

У току своје професионалне каријере, именовани је у Војсци прошао многе

дужности почев од технолога у чети, референта техничке службе у команди бригаде,

заменика команданта батаљона, команданта батаљона, референта и самосталног

референта у Управи за логистику ГШ ВС и тренутно је на дужности начелник одсека у

Централној логистичкој бази.

Континуирано се стручно усавршавао на свом радном месту. Завршио је више

курсева у земљи и иностранству у реализацији предавача из страних армија, од којих се

посебно издвајају курсеви у области војне логистике. У досадашњој каријери је у својој

јединици, поред наведеног, био један од реализатора увођења Информационог система

позадине у Команди 46.заштитне моторизоване бригаде Генералштаба Војске Југославије

2002. године, као и један од организатора и реализатор у својој јединици више интерних

курсева за запослене о употреби и коришћењу рачунара и софтверских апликација MS

Office у периоду од 2000. до 2002. године. Такође, у својој јединици у својству ментора

изводио је наставу и оцењивање више генерација официра приликом увођења младих

потпоручника у своје почетне дужности, како професионалних, тако и резервних. Такође,

у својству ментора изводио је наставу и оцењивање више генерација кадета завршних

година у склопу стручног стажирања. Повремено је ангажован за извођење наставних



вежби из предмета Технологија одржавања моторних возила на Катедри моторних возила

на Војној академији. Наставни и педагошки рад кандидата високо је вреднован у анкетама

спроведеним међу официрима и студентима.

Именовани је аутор и коаутор 18 научно-стручних радова, од чега је три рада

публиковано у научним часописима међународног значаја (два у часописима са SCI листе,

један у категорији М21, један у категорији М23 и један у категорији М24), један рад

публикован у часописима националног значаја, четири рада саопштена на међународним

скуповима и штампана у целини, један рад саопштен на међународним скуповима и

штампан у изводу, један рад саопштен на националним скуповима и штампан у целини,

један рад саопштен на националним скуповима и штампан у изводу и седам радова на

изради здружених доктринарних докумената и војностручне литературе за потребе војске.

У оквиру Штабне студије под називом „Оптимизација управљања резервним деловима у

функцији одржавања средстава наоружања и војне опреме у Војсци Србије“ покренуте

2011. године од стране Управе за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије и пројекта

Генералштаба Војске Србије под називом „Оптимизација управљања резервним деловима

у Војсци Србије“, покренутог 2012. године, реализован је потпрограм „Управљање

идентификацијом резервних делова и оптимизацијом размештаја резервних делова у

Централној логистичкој бази“ за који је именовани био одређен као руководилац.

Доминантни део научно-стручних остварења кандидата односи се из области логистке.

За свој истраживачко-стручни рад и рад у јединицама у којима је службовао,

кандидат је више пута похваљиван и награђиван. Добро влада енглеским језиком и

положио је испит по СТАНАГ 6001 (SLP 2232). Такође, у свакодневном раду користи

рачунар и положио је испит ЕЦДЛ по четири модула.
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